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ВСТУП
Актуальність теми. Сучасні тенденції реформування системи освіти,
приєднання України до Болонського процесу зумовлюють пошук нових
можливостей для підвищення результативності навчання студентів вищих
навчальних закладів. У Національній доктрині розвитку освіти України в
ХХІ столітті, Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI
століття), Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту» зазначається про
необхідність забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної,
практичної підготовки фахівців, створення умов для їхнього професійного,
громадянського становлення. Результатом навчання має бути засвоєний досвід
реалізації певної діяльності, сформований особистісний набір рис, які
даватимуть змогу їм розв’язувати професійні й життєві проблеми.
Мета навчання майбутніх учителів іноземної мови – ефективне
формування комунікативної діяльності, використання набутого досвіду в
педагогічній практиці.
Комунікативна діяльність є предметом наукового аналізу вітчизняних і
зарубіжних учених. У педагогічній і психологічній науках досліджувалися її
сутність, структура, види, форми, загальні закономірності й механізми
здійснення

(Андрєєва

Г.,

Бацевич

Ф.,

Бодальов О.,

Бондаренко

О.,

Васильєва М., Вокейт Д., Каган М., Кан-Калик В., Коломинський Я.,
Кузьміна Н., Кунінхем С., Леонтьєв О. О., Ломов Б., Мойран С., Пассов Ю.,
Паригін Б., Робертс К., Твенхолм С., Ширшов В. та ін.). Проблеми формування
комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови досліджували
Л. Артамонова, Л. Бурман, Л. Гапоненко, Г. Гонтар, І. Копилова, О. Петров,
М. Сосяк, О. Ярова та ін. Питання розвитку комунікативних умінь і навичок
вивчались І. Брусловою, І. Добрянським, В. Кан-Каликом, В. Каплинським,
О. О. Леонтьєвим, З. Павицькою, К. Платоновим, Ю. Пассовим, Л. Савенковою,
Л. Спіріним, Т. Яковлевою та ін. Проблемам розвитку комунікативних
компетентностей студентів присвячені праці О. Бодальова, О. Волченко,
О. Голотюк, І. Кравченко, Т. Колодько, С. Ніколаєвої, Т. Симоненко,
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Г. Хорошавіної та ін. Вплив індивідуально-психологічних, характерологічних,
особистісних якостей на успішність оволодіння комунікативною діяльністю,
розвиток комунікативних здібностей студентів є предметом вивчення таких
учених, як І. Архіпова, О. Батаршев, О. Бодальов, М. Кабардов, Н. Карасьова,
О. Овчиннікова, К. Платонов, Т. Симоненко, О. Солдатченко та ін.
Аналіз наукової літератури дав змогу встановити, що в педагогічній
теорії питанням реалізації й опанування комунікативної діяльності приділялася
належна увага, проте вчені наголошують на тому, що відкритими залишаються
питання

щодо

формування

процесуального

складника

комунікативної

діяльності, забезпечення оптимальних умов для успішного оволодіння
студентами комунікативними вміннями й навичками. Водночас розв’язання цієї
проблеми пов’язано з подальшим розвитком і впровадженням тих положень
особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного підходів, які
визначають становлення студента як суб’єкта пізнання й предметної діяльності.
У зв’язку з цим науковцями й викладачами-практиками висловлюється думка
про необхідність перенесення акценту з процесу викладання на процес учіння,
про те, що нині великого значення набуває засвоєння дієвих знань, оволодіння
учнями

й студентами методами здобування й застосування їх (Атанов Г.,

Барболін М., Донченко Т., Кондаков І., Лелюх Ю., Ніколаєва С., Савченко О.,
Фіцула М., Якиманська І. та ін.). Зокрема це стосується навчання майбутніх
учителів іноземної мови. Організація навчальної діяльності студентів вищих
навчальних педагогічних закладів вимагає переорієнтації з пошуку результату
на перебіг процесу його досягнення. Однак ці питання вивчені ще недостатньо.
Подальшого дослідження потребують проблеми формування комунікативної
діяльності майбутніх учителів іноземної мови на основі оволодіння способами
здійснення її, реалізації комплексного підходу в їхній підготовці до виконання
комунікативно-мовленнєвої функції.
У практиці роботи вищих педагогічних навчальних закладів накопичений
певний позитивний досвід формування комунікативної діяльності студентів,
проте в багатьох викладачів виникають труднощі в оптимальному виборі
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методів

і

засобів

впроваджуються

без

навчання,

системному

відповідного

поєднанні

теоретичного

й

їх,

часто

вони

експериментального

обґрунтування. Це призводить до того, що майбутні педагоги оволодівають
комунікативними вміннями й навичками не на належному рівні.
Отже, актуальність порушеної проблеми зумовлена:
– основними завданнями вищої освіти України в сфері підготовки
майбутніх учителів іноземної мови;
– необхідністю вдосконалення процесу засвоєння знань студентами
вищих педагогічних навчальних закладів на основі сучасних методологічних
підходів – особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного;
– наявністю суперечностей між вимогами суспільства до рівня
сформованості комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови й
набутим ними досвідом її здїйснення, між необхідністю ефективного
формування комунікативної діяльності, якісного опанування майбутніми
вчителями іноземної мови змісту фахових дисциплін і недостатнім науковометодичним забезпеченням цього процесу.
Потреба в подоланні визначених суперечностей, а також недостатня
розробленість проблеми зумовила вибір теми дисертаційного дослідження
«Дидактичні умови формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям
дисертаційного дослідження відповідає темі «Фундаменталізація змісту освіти
у старшій школі в умовах профільного навчання» (№ 0112U000336), яку
розробляла лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України. Тема
дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки НАПН України
(протокол № 6 від 27 травня 2010 р.) і узгоджена в бюро Міжвідомчої ради з
координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні
(протокол № 3 від 28 квітня 2015 р.).
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Мета дослідження – визначити й обґрунтувати дидактичні умови
формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в
процесі вивчення філологічних дисциплін.
Для

досягнення

поставленої

мети

визначено

основні

завдання

дослідження:
1. Вивчити стан розв’язання проблеми формування комунікативної
діяльності студентів вищих навчальних закладів у педагогічній теорії й
практиці.
2. З’ясувати понятійно-категоріальний апарат дослідження.
3. Визначити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити
дидактичні умови формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін.
4. Створити й апробувати структурно-функціональну модель формування
комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення філологічних дисциплін.
5. Розробити методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних
закладів щодо формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови.
Об’єкт дослідження – процес формування комунікативної діяльності
майбутніх учителів іноземної мови.
Предмет дослідження – дидактичні умови формування комунікативної
діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних
дисциплін.
Теоретико-методологічну основу дослідження становлять філософське
вчення про закони пізнання й відображення дійсності, положення педагогічної і
психологічної наук про закономірності навчально-виховного процесу, про роль
активної цілеспрямованої діяльності в розвитку особистості (Асмолов О.,
Бабанський Ю., Виготський Л., Давидов В., Занков Л., Леонтьєв О. М.,
Лернер І., Макаренко А., Рубінштейн С., Скаткін М., Сухомлинський В.),
особистісно

орієнтованого,

діяльнісного,

компетентнісного

підходів

до
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організації навчально-виховного процесу (Ананьєв Б., Брушлинський А.,
Бібік Н., Бодальов О., Болотов В., Бондар Вол., Гончаренко С., Зимня І.,
Краєвський В., Леонтьєв О. М., Леонтьєв О. О., Мітіна Л., Підкасистий П.,
Рубінштейн С., Савченко О., Сластьонін В., Хуторськой А., Якиманська І.), про
спілкування, комунікативну діяльність як визначальний чинник розвитку
особистості, теоретичні засади їх здійснення (Ананьєв Б., Андрєєва Г.,
Бацевич Ф., Бодальов О., Зимня І., Каган М., Китайгородська Г., Кан-Калик В.,
Коломинський Я., Леонтьєв О. О., Ломов Б., М’ясищев В., Рубінштейн C.);
формування

комунікативної

компетентності

майбутніх

педагогів

(Леонтьєв О. О., Кан-Калик В., Кузьміна Н., Ніколаєва С., Паригін Б.,
Платонов К.); основні положення методології педагогічного наукового
дослідження (Бабанський Ю., Гончаренко С., Загвязинський В., Киверялг А.,
Скаткін М.).
Методи дослідження:
–

загальнонаукові

–

теоретичний

аналіз,

синтез,

порівняння,

систематизація теоретичних і дослідних даних, узагальнення філософської,
психологічної та педагогічної літератури для визначення й обґрунтування
дидактичних умов формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови; моделювання – з метою створення структурно-функціональної
моделі формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної
мови в процесі вивчення філологічних дисциплін;
– емпіричні – діагностичні (спостереження, анкетування викладачів і
студентів, бесіди, аналіз одержаних даних) для вивчення стану розроблення
досліджуваної проблеми в педагогічній практиці; педагогічний експеримент
(констатувальний,

лабораторний,

формувальний)

для

дослідження

результативності визначених дидактичних умов;
– статистичні – методи математичної статистики для опрацювання
результатів педагогічного експерименту.
Організація дослідження. Дослідження тривало протягом 2008–2015
років і проводилось у три етапи.
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На

першому,

аналітико-констатувальному,

етапі

(2008–2011

рр.)

проаналізовано філософську, педагогічну й психологічну літературу з проблеми
дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу дослідження,
основні напрями роботи, понятійно-категоріальний апарат дослідження,
проведено констатувальний експеримент.
На другому, теоретико-моделювальному, етапі (2012–2013 рр.) визначено
й теоретично обґрунтовано дидактичні умови формування комунікативної
діяльності

майбутніх

учителів

іноземної

мови,

розроблено

систему

комунікативних завдань і вправ, створено структурно-функціональну модель
формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в
процесі вивчення філологічних дисциплін, методику її впровадження у
навчально-виховний

процес

вищих

педагогічних

навчальних

закладів,

визначено критерії готовності студентів до оволодіння комунікативною
діяльністю й критерії її сформованості, розроблено методику формувального
експерименту.
На

третьому,

апробовано

пошуково-формувальному,

ефективність

визначених

етапі

дидактичних

(2013–2015
умов

рр.)

формування

комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення філологічних дисциплін, проаналізовано й узагальнено емпіричні
дані.
Експериментальна

база

дослідження.

Експериментально-дослідна

робота проводилась у Херсонському державному університеті, Сумському
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, Національному

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Констатувальним
експериментом було охоплено 78 викладачів і 570 студентів, формувальним –
18 викладачів і 397 студентів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше
визначено

й

теоретично

обґрунтовано

дидактичні

умови

формування

комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення

філологічних

дисциплін

(дотримання

загальнодидактичних

і
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спеціальних принципів – фундаменталізації комунікативної підготовки,
комунікативної спрямованості навчання, розвитку комунікативної активності й
свідомості особистості; поглиблення теоретичних знань про комунікативну
діяльність, процес спілкування; послідовне й поступове формування способів
комунікативної діяльності як основи творчого оволодіння комунікативними
вміннями й навичками, навчальним матеріалом філологічних дисциплін;
взаємопов’язане засвоєння способів комунікативної діяльності й навчального
матеріалу філологічних дисциплін на заняттях і під час педагогічної практики ;
урахування комунікативних можливостей студентів у процесі організації
спілкування); введено поняття «способи комунікативної діяльності», які
розглядаються як методи учіння, що забезпечують формування діяльнісного та
іншомовного складників комунікативної компетентності майбутніх учителів
іноземної мови, відображають перебіг процесу реалізації й засвоєння
комунікативної діяльності в конкретних ситуаціях спілкування відповідно до
їхніх

індивідуальних

особливостей.

Визначено

структуру

способів

комунікативної діяльності (компоненти: мотиваційний, змістовий, операційний,
рефлексійний), види їх (проектувальні, контактні, координаційні), критерії,
показники й рівні сформованості їх; створено й апробовано структурнофункціональну модель формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін.
Уточнено зміст понять «способи діяльності», «готовність до оволодіння
комунікативною діяльністю», критерії й рівні сформованості її, перелік
комунікативних умінь і навичок; удосконалено методичний апарат діагностики
комунікативних можливостей майбутніх учителів іноземної мови.
Подальшого розвитку набули дидактичні принципи, методи учіння,
методи формування комунікативної діяльності студентів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в упровадженні в
навчально-виховний

процес

вищих

навчальних

закладів

структурно-

функціональної моделі формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін, у
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підготовці методичних рекомендацій для викладачів вищих педагогічних
навчальних закладів.
Результати дослідження впроваджено в навчальний процес таких вищих
навчальних закладів: Одеський обласний інститут удосконалення учителів
(довідка про впровадження № 267 від 10.06.2015 р.), Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова (довідка про впровадження № 07–10/1100

від 27.05.2015 р.), Херсонський державний університет (акт упровадження
№ 01–28/1298 від 10.06.2015 р.), Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка (довідка про впровадження № 925 від 16.06.2015 р.),

Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної
освіти» Херсонської обласної ради (довідка про впровадження № 01–23/328 від
10.06.2015

р.),

Комунальний

заклад

«Запорізький

обласний

інститут

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (довідка про
впровадження № 309 від 10.06.2015 р.).
Вірогідність

одержаних

результатів

дослідження

забезпечена

використанням положень фундаментальних педагогічних і психологічних
концепцій навчання й розвитку особистості; комплексним застосуванням
методів науково-педагогічного дослідження і відповідністю об’єкта та предмета
меті й завданням роботи; критичним аналізом досліджуваної проблеми в
педагогічній теорії і практиці; варіативністю експериментальної роботи;
апробацією результатів дослідження на різних рівнях; репрезентативністю
вибірки; результатами навчання в експериментальних групах студентів;
кількісним і якісним аналізом емпіричних даних.
Особистий

внесок

здобувача

в

двох

опублікованих

працях

у

співавторстві (Кизенко В.) полягає в обґрунтуванні сутності й структури
способів комунікативної діяльності, критеріїв і рівнів їх сформованості,
узагальненні результатів вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми
здійснення диференційованого підходу, визначенні способів і засобів рівневої
організації навчальної діяльності, розробленні системи комунікативних завдань
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і вправ, методики її упровадження з урахуванням рівнів комунікативних
можливостей майбутніх учителів іноземної мови.
Апробація результатів дослідження здійснювалася за безпосередньою
участю автора в експериментальній роботі, а також шляхом публікацій
матеріалів дослідження й оприлюднення його результатів на конференціях,
науково-практичних семінарах, «круглих столах» тощо.
Основні положення дисертації повідомлялися й обговорювалися на
конференціях, семінарах різних рівнів: міжнародних – «Професійна підготовка
студентів-філологів у контексті поліпарадигмального наукового знання» (Суми,
2014);

всеукраїнських – «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-

педагогічна проблема» (Київ, 2012), «Україна – країни Сходу в XXI столітті в
діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри особистості» (Київ,
2014), «Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації
вітчизняної вищої школи» (Дніпропетровськ, 2014), «Професійна свобода
особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана
Зязюна» (Полтава, 2015); конференціях локального рівня – «Єдність навчання і
наукових досліджень – головний принцип університету» (Київ, 2014);
семінарах – «Модернізація змісту освіти в єдності його інваріантної і
варіативної складової» (Київ, 2015), «Актуальні проблеми викладання
іноземної мови у вищих навчальних закладах» (Київ, 2014); «круглих столах» –
«Фундаменталізація змісту освіти в умовах профільного навчання» (Київ,
2012), «Проблеми формування комунікативної компетентності студентівфілологів» (Суми, 2014); на засіданнях лабораторії дидактики Інституту
педагогіки НАПН України (Київ, 2010–2013), кафедр іноземної мови інститутів
філології Херсонського державного університету, Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2013–2014) та ін.
Публікації. Основні положення і результати дослідження висвітлено у 13
(11 одноосібних) публікаціях, з них: 5 – у наукових фахових виданнях України,
2 – у міжнародних фахових виданнях, 6 – праці, які додатково відображають
результати дослідження.
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Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних
джерел (275 найменувань) на 27 сторінках, 16 додатків на 29 сторінках.
Основний текст становить 188 сторінок (таблиць – 14, рисунків – 7). Загальний
обсяг роботи – 244 сторінки.
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РОЗДІЛ 1
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ
ТЕОРІЇ Й ПРАКТИЦІ
1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної
проблеми
Проблему формування комунікативної діяльності вчені досліджують з
позицій сучасних методологічних підходів – особистісно орієнтованого,
діяльнісного й компетентнісного.
Для характеристики навчально-виховного процесу, в якому здійснюється
формування комунікативної діяльності, у психолого-педагогічній літературі
вживаються такі поняття, як «діяльність», «спосіб діяльності», «комунікативна
діяльність», «спілкування», «комунікація», «комунікативна компетентність»,
«комунікативні вміння й навички».
Згідно із сучасними визначеннями, діяльність означає застосування
людиною своєї праці до чого-небудь; це праця, дії людей у якій-небудь галузі
[37, с. 228]; спосіб існування людини й суспільства загалом [73, с. 535 ].
У філософії під діяльністю розуміють специфічний спосіб ставлення
людини до світу, процес, у ході якого вона творчо перетворює природу,
роблячи цим себе діючим суб’єктом, а явища природи, які вона освоює, –
об’єктом цієї діяльності [178, с. 151; 251, с. 114].
У психологічній науці діяльність трактується як вид соціальної
активності, котра властива тільки людині та яка має перетворювальний,
свідомий, цілеспрямований характер; як зумисна активність людини, що
проявляється в процесі її взаємодії з оточуючим світом, і ця взаємодія полягає в
розв’язанні життєво важливих проблем, що визначають її існування й розвиток.
Людське життя розглядається як сукупність, точніше система діяльностей, які
змінюють одна одну [1; 141]. Так, О. М. Леонтьєв у роботі «Діяльність.

15

Свідомість. Особистість» писав: «Проте що таке людське життя? Це є
сукупність, точніше, система діяльностей, які змінюють одна одну. У діяльності
й здійснюється перехід об’єкта в його суб’єктивну форму, в образ; водночас у
діяльності відбувається також перехід діяльності в її об’єктивні результати, в її
продукти… Діяльність – це не реакція й не сукупність реакцій, а система, яка
має будову, свої внутрішні переходи й перетворення, свій розвиток
[141, с. 65]».
Учені звертали увагу на проблеми діяльності ще в прадавні часи. Так,
Аристотель вважав, що обізнаною людиною слід називати тільки ту, яка може
застосовувати свої знання. Якщо людина знає одне, а вчиняє по-іншому, – вона
володіє не знанням, а судженням. Їй потрібно досягати справжнього знання, яке
витримує випробування в практичній діяльності.
Поняття діяльності розроблялося переважно в ідеалістичній філософії,
зокрема, в німецькій класичній філософії. І. Кант розглядав пізнання як
діяльність, а також суб’єкта діяльності, який не спостерігає за дійсністю, а
створює форми предметного світу. Особливості суб’єкта, який пізнає, він
вважав головним чинником, який визначає спосіб пізнання й конструює
предмет знання. Для того, щоб відповісти на питання, що таке справжнє знання,
І. Кант аналізує його структуру. Він вважав, що розум може пізнати лише те,
що вже в певному сенсі закладено в його досвіді. Не людське пізнання
пристосовується до предметів, а предмети пристосовуються до людського
пізнання. Не предмет є джерелом знань про нього у вигляді понять і категорій,
а, навпаки, форми розуму – поняття й категорії – конструюють предмет. Тому
наше знання про предмети узгоджується із самими предметами. Ми можемо
пізнати тільки те, що самі створили.
Діяльність як категорію загальних засад культури вперше обґрунтував
І. Фіхте. В основу його філософії покладено переконання, що практичнодіяльнісне ставлення до предмета випереджає теоретико-спостережувальне
судження про нього. Учений стверджував, що всі положення науки виходять з
одного джерела, яке є істинним і достовірним саме по собі. Таким
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основоположним началом є самосвідомість, яка сама себе породжує: в акті
самосвідомості співпадає те, що породжує, і те, що породжується, – дія та її
продукт, суб’єкт і об’єкт. Таким чином суб’єкт втілює самодіяльність.
Ідеї І. Фіхте мали великий вплив на формування поглядів Ф. Дістервега.
Самодіяльність він розглядав як вирішальний чинник, який визначає
особистість людини, всю її поведінку. Виходячи з цього, він розробив
дидактику розвивального навчання, сформулював її основні вимоги у вигляді
законів і правил.
Найбільш розвинену теорію діяльності представив Г. Гегель, який описав
загальну схему, ґрунтовно проаналізував діалектику структури діяльності,
зокрема взаємовизначеність мети й способів її досягнення, зробив декілька
важливих зауважень стосовно соціально-історичної обумовленості діяльності
та її форм, глибоко вивчав сутність трудової діяльності та її значення для
становлення людини й суспільства.
У матеріалістичній діалектиці поняття діяльності виступило як вихідна
абстракція, конкретизація якої дозволила створити загальну теорію розвитку
суспільства, буття та його окремих сфер. Поряд з таким розумінням діяльності
наприкінці XIX – початку XX століття розроблялись й інші уявлення, які
стосувалися в основному такого складника діяльності, як дія. Дж. Дьюї,
представник філософії прагматизму, створив теорію дій, які розглядались як
інструментальний зміст понять. М. Вебер, проаналізувавши різні види
індивідуальних соціальних дій, підкреслював значення в них ціннісних
установок і орієнтацій. Ж. Піаже на логіко-математичній і психологічній основі
розробив розгорнуту концепцію дій і операціонального інтелекту людини.
Категорія «діяльність» займає ключову позицію в діяльнісному й
комунікативно-діяльнісному підходах до організації навчально-виховного
процесу. Проблеми діяльнісного підходу в навчанні досліджували Б. Ананьєв
[3; 4], Л. Виготський [41], П. Гальперін [47], В. Давидов [63], Д. Ельконін [72],
І. Зимня [86], В. Загвязинський [79], М. Каган [94], О. М. Леонтьєв [141; 142],
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С. Рубінштейн [210], О. Савченко [215; 216], В. Сластьонін [227], Н. Тализіна
[235] та ін.
С. Рубінштейн сформулював ідею, яка становить основу діяльнісного
підходу: «Суб’єкт у своїх діяннях, у актах творчої самодіяльності не тільки
відкривається й виявляється; він у них створюється й визначається. По тому,
що він робить, можна визначити, чим він є: за напрямком його діяльності
можна визначати й формувати його самого. На цьому тільки й ґрунтуються
можливості педагогіки [209, с. 99]».
Діяльнісний підхід ґрунтується на теоретичних положеннях концепцій
Л. Виготського [41], О. О. Леонтьєва [141; 142], І. Лернера [145], Д. Ельконіна
[72], П. Гальперіна [47], які розкривають основні психологічні закономірності
процесу навчання й виховання, структуру освітньої діяльності особистості з
урахуванням загальних особливостей її онтогенічного вікового розвитку.
Сутність діяльнісного підходу полягає в тому, що психологічні здібності
людини є результатом предметної діяльності у внутрішню психічну діяльність
шляхом послідовних перетворень. Особистісний, соціальний, пізнавальний
розвиток особистості визначається характером організації її діяльності, і перш
за все навчальної. Знання й уміння, що здобувають ті, хто навчається, є
елементами соціального досвіду пізнання й перетворення дійсності, який
нагромаджений людством. Вони не можуть бути ані засвоєні, ані збережені
поза діями; знати – це завжди виконувати будь-яку діяльність або дії, пов’язані
з даним знанням; якість засвоєння знань визначається різноманітністю й
характером видів діяльності, у яких вони функціонують. Для оволодіння
знаннями необхідно здійснити діяльність, адекватну тій, що міститься в цих
знаннях як продуктах соціальної людської діяльності. Метою освіти є не тільки
озброєння людини знаннями та їх нагромадження, але й формування вміння
діяти із знанням. Людина навчається для того, щоб набути досвіду чогось
робити; знання мають стати засобом навчання діям. Тобто в процесі навчання
має розв’язуватися проблема формування в учнів і студентів уміння виконувати
певну діяльність.

18

Спираючись на ідеї Л. Виготського, О. М. Леонтьєв визначив складові
діяльності: потреба – мотив – умови – дії та операції [141]. Основними
характеристиками діяльності є: предметність, соціальна, суспільно-історична
природа,

опосередкованість,

цілеспрямованість,

умотивованість,

продуктивність. Мотив діяльності співпадає з метою: вона збуджується тією
метою, на досягнення якої спрямована [144]. Дією називається процес, який
підпорядковується уявленню про той результат, який має бути досягнутий,
тобто процес, підпорядкований свідомій

меті

[143].

Дії

– це акти

цілеспрямованої діяльності, що регулюються усвідомленням передбаченого
результату, умов і способів його досягнення [180, с. 33]. Операції визначаються
як способи виконання дії, вони відповідають тим умовам, у яких задана мета
діяльності. Сукупність дій називають прийомом, способом або методом
розв’язання [144; 235].
Як зазначають учені, стосовно вищої школи діяльнісний підхід: надає
можливість розглянути компоненти діяльності педагога й студентів з єдиних
методологічних позицій і тим самим розкрити природу їх взаємодії; дозволяє
вивчити специфічні особливості діяльності всіх учасників педагогічного
процесу через проекцію загальних положень теорії діяльності на педагогічну
галузь;

зобов’язує

розглядати

педагогічну

діяльність

як

інтегративну

характеристику співпраці педагога й вихованців, визнавати її важливим
чинником формування особистості студента, як спеціально дібрану діяльність;
визначає процес освіти як неперервну зміну різноманітних видів діяльності
[263, с. 91–92].
Комунікативно-діяльнісний підхід орієнтує особистість на навчання
спілкування – розвиток і підтримку потреби в спілкуванні й засвоєнні за його
допомоги професійно значущої й загальнокультурної інформації, досвіду
виконання

комунікативної

діяльності.

Комунікативно-діяльнісний

підхід

передбачає: комунікативну поведінку учасників навчально-виховного процесу;
створення значущих для учня й студента життєвих ситуацій спілкування із
застосуванням різних методів і прийомів; урахування їхніх індивідуальних
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особливостей. Методичним змістом комунікативно-діяльнісного підходу є
способи організації навчальної діяльності, які пов’язані перш за все із
співпрацею під час розв’язання поставлених проблем [86].
Загалом, звернення до діяльнісного й комунікативно-діяльнісного
підходів у сучасній освіті зумовлюється необхідністю забезпечення суб’єктної
позиції особистості, створення умов для формування пізнавальних здібностей,
механізмів самонавчання й самоосвіти, для її розвитку. Учіння розуміють не
тільки як процес засвоєння системи знань, умінь і навичок, але й надбання
духовно-морального й соціального досвіду. Важливим чинником формування
особистості визнається спеціально дібрана діяльність; навчання розглядають як
безперервну зміну різних видів діяльності. Ученими визначається необхідність
вивчення специфічних особливостей діяльності учасників педагогічного
процесу через проекцію загальних концептуальних положень теорії діяльності
на педагогічну сферу [38; 74; 86; 227; 228].
Утіленням діяльнісного підходу в сучасній педагогіці є: концепції учіння
на основі теорії поетапного формування розумових дій – П. Гальперін [47],
Н. Тализіна [235]; проблемного навчання – А. Брушлинський [29], В. Вергасов
[39], В. Каплинський [98], І. Лернер [147], М. Матюшкін [158], М. Махмутов
[159], Р. Міньяр-Белоручев [169], В. Оконь [179]; розвивального навчання –
В. Давидов [63], А. Дусавицький [70], Д. Ельконін [72], Л. Занков [83],
Є. Кабанова-Меллер [91], Н. Менчинська [163], О. Савченко [215]; інноваційні
моделі навчання: контекстне, що передбачає інтеграцію різних видів діяльності
студентів – навчальної, наукової, практичної, створення умов, максимально
наближених до реальних, що сприяє введенню в контекст майбутньої
професії,– А. Вербицький [38]; інтенсивне навчання – А. Алексюк [182], В.
Бухбіндер, Г. Китайгородська [167], П. Підкасистий [189]; імітаційне навчання,
основу якого становлять імітаційне, або імітаційно-ігрове, моделювання
процесів, що відбуваються в реальному житті, – Д. Чернилевський [258];
модульне навчання – як різновид програмового навчання, сутність якого
полягає в тому, що навчальний матеріал розробляється в найбільш стислому
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для студента вигляді, зміст жорстко структурується за організаційнометодичними блоками, з обов’язковим виконанням вправ і контролем за
засвоєнням кожного фрагменту змісту – К. Вазіна [32], А. Вербицький [38],
Г. Селевко [221]; концепція повного засвоєння знань – для кожного студента
визначається конкретний перелік результатів навчання, способи опрацювання
навчального матеріалу й перевірки його результатів – М. Кларін [108];
дистанційне навчання – І. Смирнова [229].
Подальший розвиток діяльнісного підходу, на думку спеціалістів,
зумовлює звернення до компетентнісної парадигми освіти, оскільки під
компетентністю розуміють здатність особистості встановлювати зв’язки між
знаннями й певною ситуацією і на цій основі визначати й виконувати дії, які
дозволяють розв’язати поставлену проблему [137, с. 21–22].
Сучасна

освіта

зорієнтована

на

фундаменталізацію,

посилення

практичної, діяльнісної спрямованості, тому передбачається, що система
обов’язкового формування знань, умінь і навичок буде замінена набором
компетенцій, які мають стати в подальшому засобом розвитку учнів і студентів.
Модернізація освіти й надалі здійснюватиметься з позицій компетентніснодіяльнісного підходу [22; 121; 122; 177; 237].
Компетентність – це поєднання відповідних знань і здібностей, що
дозволяють людині обґрунтовано судити про певну сферу й ефективно діяти в
ній. Вона є результатом набуття компетенцій – кола питань, щодо яких людина
добре обізнана, пізнала їх і має досвід. Термін «компетенція» визначає
діяльнісну складову освіти, що дозволяє особистості проявити знання, уміння й
навички в незнайомій ситуації, тобто є високим рівнем їх узагальнення,
передбачає засвоєння учнем чи студентом не відокремлених одне від одного
знань і вмінь, а оволодіння комплексною процедурою, в якій для опанування
певного навчального предмету виділена відповідна сукупність компонентів, що
мають особистісно-діяльнісний характер [73, с. 408–409; 117;126].
Термін

«компетентність»

означає:

високий

рівень

кваліфікації

і

професіоналізму, здатність і вміння особистості мобілізуватися в певній
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ситуації, реалізувати свої здібності й потреби; «поглиблене знання»; «стан
адекватного розв’язання завдання»; «здатність до актуального виконання
діяльності»; нову якість знань і вмінь, які формуються відповідно до профілю
навчання. Компетентнісний підхід передбачає аксіологічні, мотиваційні,
рефлексивні, когнітивні, операційно-технологічні та інші результати навчання,
що відображають поглиблення не лише знань, удосконалення вмінь і навичок,
але й оволодіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення особистості до
дійсності [ 27; 86; 219].
Компетентність є системним поняттям, має свою структуру, рівні
сформованості, функції, своєрідні характеристики, властивості. Структуру
компетентності становлять знання, досвід діяльності особистості (ядро
компетентності), позитивне ставлення до сфери, яку охоплюють компетенції, а
також особистісні якості, які сприяють ефективному розв’язанню відповідних
проблем. У складі компетентності вчені виділяють: знання, вміння, навички;
екзистенціальну компетенцію – сукупність індивідуальних характеристик
людини, рис її характеру, поглядів, уявлень про себе й оточуючих, готовність
до

соціальної

взаємодії,

здатність

до

навчання.

Обов’язковими

характеристиками компетентності є: гнучкість методу – уміння розв’язувати
проблему практично, причому оптимальним способом; володіння критичним
мисленням, тобто вмінням аргументувати свій вибір, відкидати хибні шляхи під
час вибору оптимального рішення [261]. Компетентність розглядається
вченими в контексті професійної діяльності – як інтегративне утворення, що є
сукупністю різних компетенцій людини й визначає рівень її готовності до
діяльності, характер і ефективність здійснення її.
Під час тлумачення поняття «компетентність» дослідники роблять акцент
на дії, діяльності загалом. Підкреслюється, що компетентність формується в
процесі засвоєння певної діяльності, ґрунтується на особистісних особливостях
того, хто діє, його уміннях, індивідуальній готовності виконувати дію.
Особистісні якості створюють основу стилю діяльності, мотиви виконують
роль збуджуючих до дії чинників [21]. Компетентність є основою діяльності,
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тому структуру поняття «компетентність» учені зіставляють із структурою
діяльності, до її складу включають такі компоненти: усвідомлення потреби;
формування мотиву; вибір способу виконання дії; планування діяльності;
перелік дій; виконання дій.
Комунікативна компетентність визначена Радою Європи як одна з
ключових

(разом

з

політичною

й

соціальною,

соціокультурною,

інформаційною, когнітивною компетентностями) і трактується як здатність
людини вступати в усній або письмовій формі в спілкування, що є значущим
для професійної чи суспільної діяльності, й підтримувати його (спілкування) на
тому рівні, нижче за який людині загрожує ізоляція від суспільства.
Складниками комунікативної компетентності, згідно зі специфікацією Ради
Європи, є: лінгвістична компетенція (здатність конструювати й сприймати
граматично правильні форми й синтаксичні будови); соціолінгвістична
компетенція (уміння вибирати потрібну лінгвістичну форму, спосіб вираження
залежно

від

умов

комунікативного

акту);

дискурсивна

компетенція

(використання певної стратегії для конструювання й інтерпретації тексту);
соціокультурна

компетенція

(знайомство

з

національно-культурною

специфікою мовленнєвої поведінки носіїв мови); соціальна компетенція
(бажання й уміння вступати в контакт з іншими людьми, орієнтуватися в
соціальній ситуації, керувати нею); стратегічна компетенція (засоби, які
дозволяють компенсувати недостатнє знання мови – міміка, жести тощо) [270].
У

науково-педагогічній

літературі

комунікативна

компетентність

трактується як: здатність особистості встановлювати й підтримувати ефективні
контактні з іншими людьми за наявності внутрішніх ресурсів; як спілкування в
конкретно-соціальних ситуаціях; уміння орієнтуватися в умовах спілкування,
ініціативність спілкування; комплексне застосування мовних і немовних
засобів з метою комунікації. Структура комунікативної компетентності
визначається по-різному. Загалом в її складі виокремлюють комунікативну,
мовну, мовленнєву й соціокультурну компетенції [24; 26; 40; 46; 48; 86; 122;
177; 186; 219].
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Учені стверджують, що комунікативна підготовка майбутніх учителів
іноземної мови є процесом формування їхньої комунікативної компетенції, яка
розглядається як інтегруючий компонент професійної компетентності, – як
інтегровані професійні знання, вміння, навички та якості, що забезпечують
ефективне виконання комунікативної функції в професійній діяльності й
сприяють їхньому подальшому самовдосконаленню й самореалізації в ній
[43; 46; 57; 84; 122; 177; 194; 198; 219; 222].
Як зазначають дослідники, сутність діяльнісного й компетентнісного
підходів стосовно підготовки майбутніх спеціалістів єдина: у процесі навчання
в людини мають бути сформовані певні професіональні риси (ключові
кваліфікації), дій і компетенцій; вона має оволодіти певними видами діяльності,
що дозволить їй ставити й розв’язувати професійні завдання [137, с. 21–22].
Підкреслюється, що комунікативну компетентність студентів необхідно
формувати в межах діяльнісної концепції навчання [81].
Комунікативна діяльність є предметом наукового аналізу вітчизняних і
зарубіжних учених. У педагогічній науці досліджується її сутність, структура,
види, форми, загальні закономірності засвоєння [6; 17; 24; 26; 34; 54; 94; 97;
118; 133; 140; 151; 186; 260; 267; 273]; комунікативна діяльність розглядається
як атрибут людської діяльності [24; 54; 67; 97; 106; 133; 151], як самостійний
вид суб’єкт-суб’єктної діяльності [3; 30; 94; 171; 173; 185]. Обґрунтовуються
теоретичні засади розвитку комунікативної компетентності особистості [44; 81;
122; 177; 219; 222; 254], професійної компетентності майбутніх учителів
іноземної мови [46; 89; 122; 133; 134; 177; 194; 227], комунікативних якостей
індивіда,

вивчаються

проблеми

впливу

індивідуально-психологічних,

характерологічних, особистісних якостей учнів і студентів на успішність
оволодіння комунікативною діяльністю [15; 24; 75; 92; 129; 176; 194; 231; 272;
274], формування комунікативних умінь і навичок, зокрема у майбутніх
педагогів [7; 8; 26; 34; 44; 68; 97; 113; 121; 140; 214; 222; 259; 264], майбутніх
учителів іноземної мови [48; 58; 122; 177; 193; 232].
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Комунікативна

діяльність

визначається

в

психолого-педагогічній

літературі як один із видів діяльності, складна багатоканальна система
взаємодії між людьми, яка має таку саму структуру, як і діяльність загалом [3;
89; 150; 185; 210]. Основними процесами комунікативної діяльності є:
інформаційний; перцептивний; інтерактивний [3; 6; 95; 116; 150; 176].
Інформаційна підструктура, або сторона, комунікативної діяльності,
виявляється через дії особистості, свідомо зорієнтовані на змістове їх
сприйняття іншими людьми, передачу певної інформації. Перцептивна сторона
виявляється через сприймання й оцінку людьми соціальних об’єктів (інших
людей, самих себе, груп, інших соціальних спільнот). Інтерактивна сторона – це
взаємодія людей та вплив їх одне на одного в процесі міжособистісних
відносин.
Основними структурними компонентами комунікативної діяльності є:
предмет спілкування – це інша людина, партнер зі спілкування як суб’єкт;
потреба в спілкуванні – прагнення людини до пізнання й оцінки інших людей, а
через них і за їх допомоги – до самопізнання, до самооцінки; комунікативні
мотиви – те, заради чого здійснюється спілкування; дії спілкування – одиниці
комунікативної діяльності, ініціативні й відповідні; задача спілкування – мета,
на досягнення якої в конкретній комунікативній ситуації спрямовані
різноманітні дії, котрі виконуються в процесі спілкування; продукт спілкування
– утворення матеріального й духовного характеру, його результат.
Основними формами комунікативної діяльності є: монолог, у якому
переважають комунікативні дії особистості як організатора слухання інших
учасників спілкування; діалог, коли суб’єкти взаємодіють, взаємоактивні;
полілог, за якого здійснюється багатостороннє спілкування.
Спорідненим

з

поняттям

«комунікативна

діяльність»

є

поняття

«спілкування». Існує широкий спектр поглядів щодо розуміння цього феномена
й багато його трактувань. У широкому значенні поняття «спілкування» включає
найрізноманітніші контакти з живою й неживою природою (спілкування з
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книгою, комп’ютером). За визначенням у тлумачному словнику, спілкування –
це взаємні стосунки; діловий, дружній зв’язок [37, с. 1172].
У філософії спілкування визначається як одна з форм життєдіяльності,
сукупність соціальних зв’язків і відносин, спосіб внутрішньої організації та
еволюції різних систем [95; 162; 182; 230].
Ще в демократичній Давній Греції наукова філософська думка виступила
саме в формі діалогу (бесіди Сократа, твори Платона). Основоположник
дидактики, чеський мислитель-гуманіст Я. А. Коменський зазначав, що дітей
краще навчати в класі, де вони працюють спілкуючись.
У

працях

К. Ушинського

спілкування

є

самостійним об’єктом

дослідження [250]. Велика увага приділяється спілкуванню в роботах
А. Макаренка. Він вважає, що майбутні вчителі мають спеціально навчатися
спілкування [153]. Проблема спілкування, взаємовідносин суб’єктів навчання є
однією з центральних у спадщині В. Сухомлинського. Педагог висловлює свої
думки щодо змісту, форми й стилю спілкування вчителя з дітьми [234].
Феномен спілкування вивчався й продовжує вивчатися: у руслі теорії
стосунків [173], як один із видів діяльності [3; 41; 141], як особлива діяльність,
яка виступає самостійно на певному етапі онтогенезу [72; 117; 150], як процес
сприйняття й розуміння людьми одне одного [24], як специфічна форма
взаємодії [151].
У

сучасній

педагогічній

і

психологічній

науках

спілкування

досліджується за такими аспектами: 1) спілкування – вид самостійної людської
діяльності [3; 30; 72; 94; 116; 117; 150; 185]; 2) спілкування – атрибут інших
видів людської діяльності [24; 54; 67; 97; 133; 151]; 3) спілкування – взаємодія
суб’єктів [24; 89; 151; 198; 203; 206]. Вивчаються наукові основи сутності,
особливості структури спілкування [24; 97; 105; 106; 150; 202; 271], мовленнєва
діяльність у спілкуванні [23; 38; 119; 193; 222; 265].
Спілкування трактується вченими як форма соціального зв’язку людей,
для якої характерним є обмін інформацією в умовах певної взаємодії, як процес
безпосереднього чи опосередкованого контактування, який має на меті
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навмисний вплив на поведінку, стан, погляди, діяльність партнера, як
специфічний вид активності, який актуалізується через діяльність і взаємодію,
що мають свій конкретний зміст і свою форму.
У психології спілкування розглядається як взаємодія суб’єктів на основі
психічного

відображення,

в якому

здійснюється

обмін

різноманітною

інформацією, як процес, який ґрунтується на розумінні й навмисному
передаванні думок і переживань, як взаєморозуміння людьми одне одного й
необхідна умова для успішної взаємодії їх у спільній діяльності [24; 41; 86; 130;
151; 161; 210]. Виділяють три групи функцій спілкування – інформаційно-

комунікативну, регуляційно-комунікативну й афективно-комунікативну [151].
Інформаційно-комунікативна функція охоплює процеси формування,
передавання й прийому інформації. Вона реалізується на кількох рівнях. На
першому здійснюється вирівнювання розбіжностей у вихідній інформованості
людей, що вступають у психологічний контакт. Другий рівень – передача
інформації й прийняття рішень. На цьому рівні спілкування реалізує цілі
інформування, навчання тощо. Третій рівень пов’язаний з прагненням людини
зрозуміти інших. Спілкування тут спрямоване на оцінювання досягнутих
результатів (узгодження/неузгодження, порівняння поглядів тощо).
Регуляційна-комунікативна функція полягає в корегуванні поведінки.
Завдяки спілкуванню людина здійснює координацію не тільки власної
поведінки, а й інших людей і реагує на їхні дії. Відбувається процес взаємного
налагодження стосунків, виявляються властивості, характерні для спільної
діяльності, зокрема, сумісність людей, їх спрацьованість, здійснюються взаємна
стимуляція

й

корекція

поведінки.

Регуляційно-комунікативну

функцію

реалізують такі феномени, як імітація, інтуїція, навіювання тощо.
Афективно-комунікативна функція характеризує емоційну сферу людини.
Спілкування впливає на її емоційні стани. В емоційній сфері виявляється її
ставлення до навколишнього середовища.
Учені-дидакти підкреслюють роль спілкування в навчанні [64; 83; 125;
147], розглядають навчання як організований процес спілкування [80; 226],
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відзначають єдність пізнання й спілкування в навчанні [12; 227]; вивчають
особливості педагогічного спілкування [24; 86; 140].
Основними характеристиками спілкування є: зміст – передача інформації
від людини до людини; сприйняття партнера зі спілкування; оцінка;
взаємовплив; керування груповою чи масовою діяльністю. Вербальними
засобами спілкування є говоріння, аудіювання, читання й письмо.
У науково-педагогічній літературі розглядаються питання формування
стилю педагогічного спілкування [5; 31], розвитку особистісних якостей
викладача як суб’єкта педагогічного спілкування [24; 177; 198; 207],
розробляються критерії оцінки рівня підготовки викладача до спілкування з
учнями й студентами [100; 133; 183; 219].
Термін «комунікація» у багатьох наукових джерелах трактується як
синонім слова «спілкування». Водночас М. Каган [95], В. Петровський [195] та
інші вчені вважають, що ці поняття необхідно розмежовувати. Відмінності між
ними спостерігаються у відтінках їх значення, вони відбивають особливості
стосунків між учасниками цього процесу. М. Каган визначає поняття
«спілкування» як міжсуб’єктну взаємодію, за якої діяльність суб’єкта
спрямована до іншої людини як до активної унікальної істоти. Учений вважає,
що спілкування можливе лише між суб’єктами, тобто між людьми, які
відчувають свою індивідуальність й унікальність; воно має двосторонній і
діалогічний характер. Термін «комунікація», на його думку, означає суто
інформаційний процес передачі повідомлень [95, с. 144–145]. В. Петровський
підкреслює переважно інструментальний характер комунікації, а сутність
спілкування вбачає в створенні спільного смислу, що потребує «досягнення
взаємної ідеальної представленості сторін, що взаємодіють [195, с. 10]».
Поняття «спілкування» дослідники часто ототожнюють з комунікативною
діяльністю. Проте існує й інша думка, згідно з якою, як зазначалося,
комунікативна діяльність визначається як один із видів діяльності й взаємодії
між людьми, є активністю, спрямованою на перетворення об’єкта, а
спілкування – це взаємодія, де об’єкт і суб’єкт збігаються. Водночас учені
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одностайні у визнанні за діяльністю й спілкуванням спільної якості – бути
відносно самостійними формами соціальної активності; співвідношення
спілкування й комунікативної діяльності розуміється як співвідношення цілого
й частини. Так, О. О. Леонтьев вважає, що спілкування є формою взаємодії
суб’єктів і реалізує їхню суспільно-комунікативну діяльність. Як взаємодія
воно виникає й здійснюється в результаті діалектичного синтезу одночасного
перебігу комунікативних діяльностей двох або більше індивідів [140]. Процес
комунікативної діяльності, за визначенням Б. Ломова, будується як «система
сполучених актів», кожний з яких – це взаємодія суб’єктів, котрі мають
здатність до ініціативного спілкування; спілкування – це «не складання, не
накладання

одна

на

іншу

діяльностей,

що

розвиваються

паралельно

(симетрично), а саме взаємодія суб’єктів, які вступають у нього як партнери
[151, с. 252]». На думку Б. Паригіна, спілкування й діяльність співвідносяться
як два кола, у результаті чого спілкування виступає як умова будь-якої
діяльності або як специфічна комунікативна діяльність [185]. Г. Андрєєва
вважає, що спілкування – категорія більш широка, ніж комунікація.
Комунікація – одна із характеристик спілкування й полягає в обміні
інформацією між його учасниками [6].
Отже,

поняття

«спілкування»

й

«комунікативна

діяльність»

є

спорідненими, проте не рівнозначними. Спілкування – це процес, за якого
відбувається обмін діяльностями, її способами, результатами. Комунікативна
діяльність включає: потреби, мотиви, мету; власне дії та операції, які
визначаються

конкретними

умовами

спілкування;

предмет

діяльності,

перетворення якого забезпечує реалізацію мети, одержання певного продукту.
Для

ефективного

здійснення

комунікативної

діяльності

необхідні

спеціальні знання, уміння й навички, а саме – комунікативні.
Під знаннями розуміють відображення людиною об’єктивної дійсності в
формі фактів, уявлень, понять, законів науки. Комунікативні знання –
узагальнений

досвід

людства,

відображення

у

свідомості

особистості
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комунікативних ситуацій в їх причинно-наслідкових зв’язках і відношеннях,
знання про способи й засоби взаємодії з людьми.
Уміння трактується психологами як «засвоєний суб’єктом спосіб
виконання дії, який забезпечується сукупністю надбаних знань і навичок», а
навичка – як «автоматизована дія, сформована шляхом повторення, яке
характеризується вищим ступенем освоєння й відсутністю поелементної
свідомої регуляції і контролю [127, с. 195, 335]». Водночас одні дослідники
[91; 121] стверджують, що навичка є утворенням більш високого рівня, а
вміння – початковим етапом оволодіння дією. Так, з погляду Г. Костюка,
уміння – це не цілком завершена навичка, а лише один з етапів її формування.
Людина, володіючи навичкою, перебуває на більш високому рівні, ніж людина,
яка має відповідне вміння [121].
Друга група науковців вважає первинною навичку [98; 129; 197; 233].
Л. Спірін, наприклад, розглядає вміння як «засвоєність» такої дії, яку потрібно
здійснювати не автоматично, а з творчим використанням знань і навичок [233],
К. Платонов трактує вміння як прояв дії в нових умовах [197].
У педагогіці вміння визначається як здатність належно виконувати певні
дії, яка ґрунтується на доцільному використанні людиною здобутих знань і
набутих навичок. Стверджується, що формування вмінь проходить за
декількома

стадіями.

Спочатку

здійснюється

ознайомлення

з

дією,

усвідомлюється її зміст, потім відбувається початкове оволодіння нею і
самостійне й дедалі точне виконання [55, с. 338]. Умінням називають свідоме
оволодіння яким-небудь прийомом діяльності [11], здатність виконувати
складні комплексні дії на основі засвоєних знань, навичок і практичного
досвіду [180].
Навички розглядають як дії, складники яких в процесі формування
стають автоматичними. Навички необхідні в усіх видах діяльності – навчальній,
трудовій, ігровій тощо. Вони формуються на основі застосування відповідного
способу дії, шляхом цілеспрямованих планомірних вправлянь. Навички є
необхідними компонентами вмінь. Прості вміння за певних обставин
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перетворюються на навичку, тобто навичка формується на основі вмінь. Якщо
навичка може бути елементарною (наприклад, вилучення з пам’яті лексичних
одиниць, понять, правил, формул), то вміння завжди пов’язане з керуванням
кількома

навичками

й

відрізняється

комплексністю,

динамічністю,

продуктивністю тощо [155].
Водночас О. Савченко стверджує, що не всі вміння перетворюються на
навички: стають навичками тільки автоматизовані дії, які повторюються багато
разів. Наприклад, уміння розв’язувати нестандартні задачі, що вимагає
здійснення діяльності на творчому рівні, навичкою ніколи на стане. Існують
загальні вміння, які можуть охоплювати декілька окремих умінь. Так, загальне
вміння самоконтролю містять уміння аналізувати, зіставляти спосіб його
виконання із зразком, робити висновки тощо [215, с. 43].
Ми підтримуємо думку про те, що навичка – це спроможність виконувати
дію автоматично. Уміння ґрунтується на здатності керувати сформованими
навичками в процесі досягнення поставлених цілей під час здійснення певної
діяльності [169]. Для формування складного вміння необхідні певні навички
або їх система [129]. Якщо навичка формується на основі знання й перші дії
розглядаються як первинне застосування цих знань, то вміння – це складна
творча

категорія.

Такі

вміння

не

можуть

автоматизуватися,

адже

характеризують готовність людини реалізувати їх у змінених, нестандартних
умовах і охоплюють комплекс знань, прийомів, навичок і різних елементів
досвіду – чуттєвого й практичного [65, с. 81]. До таких відносяться
комунікативні вміння. Це уміння спілкування – здійснення безпосередньої й
опосередкованої взаємодії, уміння правильно, грамотно пояснювати свою
думку й адекватно сприймати інформацію від партнера зі спілкування.
Комунікативні вміння – комплекс дій, які базуються на теоретичній і
практичній підготовленості, що дає змогу особистості творчо використовувати
комунікативні знання й навички для досягнення мети спілкування. Їх розвиток
пов’язаний з формуванням особистісних новоутворень як у сфері інтелекту, так
і в сфері професійно значущих характеристик індивіда.
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Комунікативні навички – це автоматизовані свідомі дії, що сприяють
швидкому відображенню в свідомості особистості комунікативних ситуацій,
визначають

успішність

сприйняття,

розуміння

об’єктивного

світу

й

відповідного впливу на нього в процесі спілкування [26; 69; 141; 185; 186; 259;
260]. Комунікативні вміння й навички розглядають як складову комунікативної
компетентності, як феномен особистості, яким оволодівають у продуктивнотворчій діяльності; вони формуються й розвиваються в ній [251].
Отже,

комунікативні

вміння

й

навички

–

це

рівні

оволодіння

комунікативними діями щодо оцінки комунікативної ситуації, сприйняття,
вироблення й передавання інформації, встановлення контакту, планування,
організації й забезпечення ефективного перебігу спілкування, що призводить до
ефективної реалізації навчальних цілей і особистісних інтересів особистості.
Ученими зроблені численні спроби описати комунікативні вміння й
навички, виділити головні, представити їх у певній системі, класифікувати,
з’ясувати критерії, показники й рівні їх сформованості.
Найчастіше комунікативні вміння виділяють відповідно до однієї із
сторін комунікативної діяльності – інформаційної (цілі, мотиви, засоби,
стимули, уміння чітко висловлювати думку, аргументувати, аналізувати);
перцептивної (емпатія, рефлексія, уміння слухати, інтерпретувати інформацію,
розуміти підтексти); інтерактивної (самоорганізація спілкування, проведення
бесіди, формування вимоги, розв’язання конфліктних ситуацій тощо) [6; 86; 97;
129;140].
На думку О. О. Леонтьєва, комунікативне вміння – це здатність
диференційовано використовувати різні навички або їх поєднання для
досягнення різних комунікативних цілей. Учений виділяє такі комунікативні
вміння: керувати своєю поведінкою (вольові якості); спостережливість,
гнучкість (якості уваги); уміння читати за обличчям, розуміти, а не лише
бачити, адекватно моделювати особистість співрозмовника, його психічний
стан за зовнішніми ознаками (уміння соціальної перцепції); уміння оптимально
будувати своє мовлення в психологічному плані (уміння мовленнєвого й
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немовленнєвого

контакту);

уміння

усвідомлювати,

систематизувати

й

переносити інформацію (гностичні вміння) [140].
Як вважає В. Кан-Калик, ефективність комунікативної діяльності
визначається за наявності умінь: швидко й правильно орієнтуватись у змінених
умовах спілкування; правильно планувати й здійснювати систему комунікації,
зокрема й мовленнєвий вплив; точно знаходити адекватні змісту акту
спілкування комунікативні засоби, що відповідають одночасно і творчій
індивідуальності людини, і ситуації спілкування, індивідуальним особливостям
партнера зі спілкування; постійно відчувати й підтримувати зворотній зв’язок;
демонструвати свою дружелюбність, добре ставлення, висловлювати свої
почуття й думки [97].
За Л. Савенковою, комунікативні вміння розподіляються на три блоки:
проектування спілкування; організація спілкування; регулювання спілкування.
Проектування спілкування характеризується такими показниками, як вибір і
композиційна побудова змісту комунікації, налаштовування на спілкування з
певною

аудиторією,

творче

самопочуття.

Організація

спілкування:

самопрезентація, «комунікативна атака», орієнтування в ситуації спілкування,
керування

власною

поведінкою,

встановлення

емоційного

контакту.

Регулювання стосується здійснення вербального спілкування, використання
паралінгвістичної системи знаків, розподілу уваги, володіння матеріалом,
соціальною перцепцією, адекватним моделюванням особистості, прогнозування
реакцій партнера, знаходження адекватного засобу для передачі інформації,
захоплення ініціативи, здійснення непідготовленої комунікації, перенесення
відомих знань, умінь і навичок у новій ситуації, розв’язання комунікативних
ситуацій новими способами на основі відомих [214].
З позиції етикету підходить до визначення комунікативних умінь
М. Васильєва. На її думку, учасники спілкування мають навчитися стратегії
поведінки в етикетній ситуації; зіставляти норму з етикетним правилом;
входити в етикетну ситуацію, орієнтуватись в ній, ураховувати індивідуальні
особливості партнера; вибирати й використовувати вербальні й невербальні
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засоби комунікації (жести, міміку, пантоміміку); орієнтуватись у нестандартних
ситуаціях тощо [34].
Н. Кузьміна пов’язує комунікативні вміння особистості з розвитком
соціально-перцептивної

сторони

спілкування

й

виокремлює

вміння

розпізнавати внутрішній стан людей, оцінювати й контролювати альтернативні
лінії власної поведінки стосовно інших [133; 134].
За Х. Лійметсом, ефективність спілкування визначається вміннями
правильно сприймати й розуміти інших людей, адекватно оцінювати свою
поведінку й поведінку партнерів, сприймати й оцінювати вимоги й норми
різних колективів, відповідно регулювати власну поведінку, бути лідером чи
підлеглим, долати можливі конфлікти [149].
Учені

наголошують

на

важливості

активності,

самостійності

й

незалежності, умінні учня чи студента бути лідером, ініціювати спілкування,
гнучко орієнтуватись в умовах, що склалися, а також стриманості у стосунках з
партнером, проникливості, уважності [84; 152; 183; 184].
Отже, дослідники по-різному підходять до визначення комунікативних
умінь і навичок. Проте, незважаючи на певні розбіжності, вони сходяться на
тому, що комунікативні вміння пов’язані з системою психічних і практичних
операцій, які зумовлюють здійснення міжсубєктної взаємодії, дають змогу
моделювати й регулювати процес спілкування залежно від поставленої мети й
умов, у яких воно здійснюється. Комунікативні вміння й навички визначають
володіння певними способами й прийомами, за допомогою яких партнери
входять у ситуацію спілкування, встановлюють і підтримують контакти й
цілеспрямовані стосунки, досягають поставленої мети. Комунікативні вміння й
навички базуються на основі раніше здобутих знань і набутих навичок та є
інтегрованою властивістю особистості.
Ученими-педагогами

досліджувалася

проблема

формування

комунікативних умінь і навичок, які визначають здійснення й оволодіння
комунікативною діяльністю на певному рівні. Так, К. Платонов, називає п’ять
етапів, або рівнів, їх розвитку: 1) початкове вміння, показниками сформованості

34

якого є усвідомлення мети дії, пошук способів її виконання, що спирається на
вже здобуті знання й сформовані навички; діяльність здійснюється методом
спроб і помилок; 2) недостатньо вміла діяльність, яка ґрунтується на знаннях
про способи виконання дій, використанні раніше набутих несистематизованих
навичок; 3) окремі загальні вміння, у структуру яких включено низку
високорозвинених, проте простих умінь, необхідних у різних видах діяльності
(тобто вміння планувати свою діяльність, організаторські вміння тощо);
4) високорозвинене вміння, структуру якого становить творче використання
знань і навичок певної діяльності з усвідомленням не лише мети, але й мотивів
вибору способу її досягнення; 5) майстерність – творче використання
різноманітних умінь [197].
У своєму дослідженні Л. Спірін, спираючись на наведені К. Платоновим
етапи, визначає такі рівні сформованості вмінь майбутніх спеціалістів:
вихідний – відсутність професійних умінь, можливі вміння допрофесійного
рівня; низький – початкові професійні вміння; середній – орієнтовносформовані вміння; високий – сформовані вміння; майстерність – найвищий
рівень творчості в діяльності [233].
За

В.

Каплинським,

рівні

сформованості

комунікативних

умінь

з’ясовуються згідно з мірою прояву здібностей особистості: 1) репродуктивний
(дії за зразком, копіювання чужого чи знайденого власного звичного способу
діяльності); 2) пошуковий (вибір способу дії на основі зіставлення й аналізу
альтернативних, багатоваріантних рішень); 3) творчий (гнучке, творче
використання відомого способу дії, застосування його в нестандартних умовах)
[98].
Проблемі формування комунікативної діяльності присвячені окремі
дисертаційні дослідження. Так, З. Павицька вивчала питання створення
необхідних умов для ефективного оволодіння студентами комунікативними
вміннями й навичками. Вони залучалися до різноманітних видів комунікативної
діяльності, які передбачали зростання їхньої активності. Упровадження
комплексу методів і засобів навчання надавало студентам можливість чітко

35

уявляти шляхи формування комунікативних умінь, концентрувати зусилля на
розвитку сильних і подоланні слабких сторін власної комунікативної
діяльності. Ситуації спілкування створювалися відповідно до індивідуальних
особливостей студентів з опорою на рівень комунікабельності, підготовленості
до спілкування, на їхні схильності, інтереси, комунікативні здібності. Водночас
основна увага в роботі зосереджується на з’ясуванні залежності процесу
формування комунікативних умінь і навичок від розвитку інтелектуальної,
емоційної, мотиваційної сфер студента. Актуальною, на думку автора,
залишається розроблення цілісної методики формування комунікативної
діяльності [183].
У

кандидатській

дисертації

Т.

Яковлевої

комунікативні

вміння

трактуються як сукупність дій і операцій, способів виконання дій, а система
комунікативних умінь – як комплекс дій, спрямованих на обмін інформацією,
сприйняття й розуміння партнерів зі спілкування, на керування взаємодією,
саморегуляцію в умовах, що змінюються, творче застосування комунікативних
знань, засобів спілкування відповідно до його мети й цілей. Дослідником
упроваджувалися

комплекси

комунікативних

завдань

і

вправ,

методи

«діагностики и корекції індивідуальних комунікативних умінь», які проходять у
вищому навчальному закладі процес своєрідної «професіоналізації». Водночас
нерозв’язаними

вважаються

автором

проблеми

визначення

принципів

ефективної організації процесу формування вмінь і навичок спілкування,
представлення його у вигляді багаторівневої системи, яка передбачає поетапне
ускладнення комунікативної діяльності студентів [264].
У докторській дисертації Г. Хорошавіної представлено дидактичну
модель підготовки

майбутніх

педагогів

до

здійснення

комунікативної

діяльності, яка включає зміст освіти й особистісно орієнтовану технологію
навчання майбутніх спеціалістів. В основу будови й функціонування моделі
покладено принципи інтеграції, домінантності розвитку особистості, пріоритету
практики, варіативності навчання. Г. Хорошавіна вивчала вплив стилю
індивідуальності й «смислової сфери» випускника вищого педагогічного
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навчального закладу на перебіг комунікативної діяльності. У дослідженні
розкрито сутність і структуру комунікативної діяльності як відображення
єдності когнітивної, афективної та поведінкової сфер особистості, визначено
сутність, зміст і показники готовності майбутніх педагогів до комунікативної
діяльності

на

основі

теоретичного,

психолого-педагогічного

аналізу

комунікативного потенціалу особистості, групи й комунікативного простору.
Одним із основних чинників формування комунікативної діяльності учений
вважає наявність у студентів фундаментальних знань про засади процесу
комунікації. На її думку, у змісті підготовки студентів вищих педагогічних
навчальних закладів мають бути відображені концептуальні ідеї формування
комунікативної діяльності: учіння про способи перетворювальної діяльності як
змістової основи професійної підготовки; знання про характер, структуру,
тенденції розвитку сучасної психології в дослідженнях комунікативної
діяльності, про механізми міжособистісної взаємодії. У роботі акцентується
систематичне й послідовне формування досвіду комунікативної діяльності,
проте основна увага приділяється розвитку мотиваційного потенціалу
студентів. Критеріями сформованості комунікативної діяльності майбутніх
педагогів

визнається

комунікативна

активність,

перцептивна

точність,

індивідуалізованість, оригінальність мислення. Необхідним, на думку автора, є
подальше вивчення питань створення умов для самореалізації особистості в
процесі спілкування, для розвитку її інтересів, цілісного використання методів
діагностики комунікативних здібностей, визначення якісних показників
результативності процесу формування комунікативної діяльності [254].
Проблему формування комунікативних умінь і навичок студентів вищих
педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення фахових дисциплін
досліджувала Л. Бурман. У її кандидатській дисертації представлено систему
комунікативних умінь, критерії й методи діагностики рівнів їх сформованості.
З’ясовано, що процес формування комунікативної діяльності майбутніх
педагогів має поетапний, керований характер, а його результативність
забезпечується завдяки забезпеченню таких дидактичних умов: наявність
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позитивної мотивації до діалогічної діяльності й спілкування; стійка установка
на використання діалогу в навчальній роботі; створення на навчальних заняттях
позитивної морально-емоційної атмосфери; залучення студентів до активного
навчального діалогу. Водночас, як зазначає автор, виконане дослідження не
вичерпує проблеми підготовки майбутніх учителів до реалізації комунікативномовленнєвої функції. Перспективи подальшої дослідної роботи пов’язані з
такими

напрямками:

теоретичне

обґрунтування

методики

раціональної

організації діалогічного навчання в практиці сучасної вищої школи; розв’язання
проблеми виховання комунікативної культури у студентів вищих навчальних
педагогічних закладів; дослідження можливостей педагогічної практики в
аспекті формування комунікативних здібностей майбутніх учителів іноземної
мови [31].
Отже, з огляду на викладене, можна констатувати, що в педагогічній
теорії

проблемам

реалізації

й

оволодіння

комунікативною

діяльністю

приділяється належна увага. Проте відкритими залишаються питання щодо
визначення сутності комунікативних умінь і навичок, поєднання їх у систему,
створення оптимальних умов для формування комунікативної діяльності
студентів вищих навчальних закладів. Водночас аналіз наукових джерел
свідчить

про

те, що

підвищення

ефективності

підготовки

майбутніх

спеціалістів пов’язане з подальшим дослідженням і впровадженням у
навчально-виховний

процес

особистісно

орієнтованого,

діяльнісного,

компетентнісного підходів. Учені звертають увагу на те, що у вищих
навчальних закладах нерозв’язаною залишається проблема формування дієвих
знань, процесуального складника навчально-пізнавальної діяльності. Для її
вирішення педагоги й психологи звертаються до аналізу процесу учіння. При
цьому виникає необхідність виокремити певні його елементи. Проте в питанні
щодо проявів навчально-пізнавальної діяльності у науковців немає одностайної
думки. Узагальнені результати аналізу різних підходів щодо визначення
елементів навчально-пізнавальної діяльності в науково-педагогічній літературі
представлено в таблиці 1.1.
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Таблиця 1.1
Підходи до визначення елементів навчально-пізнавальної діяльності
в науково-педагогічній літературі
Автори
Прояви навчально-пізнавальної діяльності студентів
Г. Атанов,
Методи навчально-пізнавальної діяльності: здобувальні
І. Пустиннікова [10] й застосувальні. Система дій і ті знання, які
забезпечують виконання цих дій
М. Барболін [14]

Вол. Бондар [25]
І. Забатуріна,
Н. Ковальова [76]
Б. Коротяєв [120]

Ю. Лелюх [138]
Р. Мартинова [155]
С. Ніколаєва [166]
О. Савченко [216]
А. Усова [ 249]
М. Фіцула [251]

Способи пізнавальної діяльності, способи взаємодії
суб’єкта з об’єктом з метою одержання нових знань
(емпіричні, математичні, теоретичні, діяльнісноперетворювальні)
Способи (методи) діяльності
Методи учіння: репродуктивні; частково-самостійні,
практичні; частково-пошукові; продуктивно-пошукові
Методи навчально-пізнавальної діяльності: сприйняття й
усвідомлення,
запам’ятовування
й
заучування,
відтворення й застосування
Прийоми пізнавальної діяльності
Методи навчання (учіння), які визначаються методами
викладання
Методи учіння: ознайомлення, осмислення, вправляння.
Способи організації та здійснення учіння
Види пізнавальної діяльності
Методи учіння, теоретичні й практичні форми
пізнавальної діяльності
Прийоми, операції розумової діяльності
Методи учіння

Д. Рупняк [ 213 ]
В. Сластьонін,
І.Ісаєв,Є.Шиянов[191]
Наведені приклади свідчать про різні позиції вчених щодо визначення
елементів пізнавальної діяльності. Це призводить до невизначеності мети
освіти: чим саме повинні оволодіти учні й студенти – формами, методами,
прийомами, операціями чи способами навчальної діяльності. Одні автори
наголошують на тому, щоб визначати цілі навчання як перелік тих чи інших
видів діяльності, які має виконувати учень чи студент [93, с. 88]. Вважають, що
в організації навчальної діяльності потрібна переорієнтація з пошуку
результату на перебіг процесу його досягнення. У зв’язку з цим висловлюється
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думка про необхідність переміщення акценту з процесу викладання на процес
учіння, про те, що великого значення набуває нині озброєння учнів і студентів
методами здобування знань і їх застосування, ніж засвоєння самих знань, тому
їх слід навчати оволодівати знаннями й перетворювати їх у знаряддя дії [50;
138; 180; 213; 216; 217]. Так, О. Савченко підкреслює важливість глибокого
дослідження того, «як саме учні засвоюють навчальний матеріал, чого саме
вони навчаються робити, якими вміннями, способами діяльності оволодівають,
тобто пріоритетним стає процесуальний компонент, а у викладанні –
технологічний [216, с. 5]». Процесуальний компонент визначається як
«різноманітні способи організації та здійснення учіння (уміння, дії, операції,
пізнавальні процеси) на різних рівнях пізнавальної самостійності учнів:
репродуктивна, частково-пошукова, творча [217, с. 42]». Як вважає В. Онищук,
організація процесу засвоєння знань, основним суб’єктом якого є учень, не
може вкладатися в термін «методика навчання». На його думку, для того, щоб
діяльність учнів не залишалася поза увагою, «виникла потреба ввести в
педагогіку й реалізувати на практиці таке поняття, яке відбивало б всю
специфіку й багатогранність навчального процесу… – термін «технологія
навчання», який включає в себе поняття "технологія викладання" і "технологія
учіння" [180, с. 75]»; «дидактичні методи навчання мають розглядатися не
тільки під кутом зору роботи вчителя – як методи викладання предмета [Там
само, с. 75]», але й з позиції учнів.
Нині

зусилля

вчених

і

викладачів-практиків

спрямовуються

на

розроблення діяльнісного змісту освіти. У змісті навчальних предметів
виділяють фактичний матеріал, поняття, закони й терміни, предметні вміння й
навички, а також способи пізнавальної діяльності, уміння виконувати логічні
операції, застосовувати мислительні прийоми. Підкреслюється, що метою
навчання має бути не запам’ятовування знань, а необхідна система дій і тільки
ті знання, які забезпечують виконання цих дій. За цих умов в учня чи студента
виробляється орієнтація на спосіб здійснення діяльності, а не тільки на її
результат [10; 61; 63; 69; 212; 237; 243; 255].
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В «Енциклопедії освіти» зазначається, що діяльнісний підхід означає
виявлення й опис тих способів діяльності, які мають призвести до розкриття
змісту поняття в навчальному матеріалі й повноцінного засвоєння відповідних
знань [73, с. 500]. С. Гончаренко визначає навчання як «цілеспрямований
процес передачі й засвоєння знань, умінь, навичок і способів діяльності [55,
с. 223]». В. Давидов [63], І. Якиманська [262] акцентують на важливості
оволодіння учнями й студентами знаннями й умінням як «технологією»
діяльності – способами, процесом її побудови, контролю, оцінки й корекції.
Учіння (научіння) трактується науковцями як процес формування й закріплення
(або зміна наявних) способів діяльності індивіда [204]. Компетентність
розглядається як результат освіти – оволодіння учнями й студентами певними
способами діяльності [177; 231].
У дисертаційних роботах Л. Гапоненко [48], Т. Захарової [84], В. Кручек
[129], О. Солдатченка [231] наголошується на важливості формування
процесуального складника навчально-пізнавальної діяльності. Ці автори
стверджують, що правильно сформовані вміння й навички ґрунтуються на
знанні способів діяльності. Значення поняття «способи діяльності» не
уточнюється, водночас їх розуміють і як складову дії – операції, оволодіння
якими дозволяє набути певних умінь і навичок, і власне як уміння й навички.
До складу навчально-інформаційних умінь і навичок ці вчені відносять
способи самостійного здобування знань, нової й додаткової інформації, способи
її

смислової

обробки,

запам’ятовування

й

зберігання.

Компонентами

комунікативних умінь і навичок вважають способи оволодіння будовою
монологічного й діалогічного, усного й писемного мовлення, які визначаються
відповідно до навчальних цілей, умов спілкування. Робиться висновок про те,
що способи діяльності надають можливість ураховувати не тільки результат
розв’язання завдання, але й процес його досягнення, адже саме в їх реалізації
особистість виступає як суб’єкт учіння, як індивідуальність. Формування
способів діяльності – від наслідування за зразком, далі до застосування під
керівництвом викладача й до самостійного вироблення (що вимагає їх аналізу,
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усвідомлення) сприяє свідомому оволодінню вміннями й навичками, творчому
застосуванню знань. Здатність переключатись з одного способу дії на інший,
урізноманітнювати прийоми на завершальній стадії діяльності трансформується
в уміння й навички. Параметрами, що змінюються в процесі формування
комунікативних умінь і навичок, є: характер мовленнєвих операцій, етап
навчання,

дозування

навчального

матеріалу

тощо.

Підвищення

результативності навчання забезпечується за умов реалізації імітаційноігрового підходу до організації спілкування, активізації позицій викладача й
студента

як

рівноправних

учасників

навчально-виховного

процесу,

моделювання комунікативних ситуацій згідно з принципами індивідуалізації і
диференціації, розробки й використання пізнавальних завдань проблемного й
творчого характеру, діалогізації процесу навчання тощо. Для досягнення цієї
мети вченими створені технології й моделі формування комунікативної
діяльності, однак основна увага приділяється засвоєнню за їх допомоги
окремих компонентів комунікативної діяльності – мотиваційного, змістового,
операційного. Досить спірним видається положення щодо визначення «опорних
моментів» у організації спілкування, таких, як прийом, передача, пошук,
обробка, зберігання інформації, які мають бути стабільними й не залежать від
умов, від характеру завдань, які виконуються, від особливостей навчального
матеріалу, – і студент може створити й засвоїти алгоритм здійснення
комунікативної діяльності [231]. Адже комунікативна діяльність вимагає
творчої активності особистості, тому приписи щодо її виконання можуть
стосуватися лише певних аспектів, а не всієї діяльності загалом.
Отже, нині у вищій школі триває пошук нових можливостей для
ефективного формування комунікативної діяльності студентів. Аналіз наукової
літератури показав, що в педагогічній теорії цій проблемі приділяється належна
увага. Розглядаються сутність, структура, форми, види, теоретичні засади її
здійснення, питання розвитку комунікативних здібностей особистості. Багато
досліджень присвячено проблемам обґрунтування й організації комунікативної
діяльності.

Авторами

визначаються

критерії,

рівні

сформованості
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комунікативної діяльності, психолого-педагогічні умови для її ефективного
засвоєння. Водночас потребують уточнення окремі поняття, які характеризують
комунікативну

діяльність,

процес

спілкування.

Зусилля

науковців

зосереджуються, як правило, на певному аспекті проблеми формування
комунікативної

діяльності:

упровадження

спеціальних

диференційованого

підходу,

розвиток
методів

мотиваційної
і

організація

засобів

сфери

студентів,

навчання,

здійснення

самостійної

роботи

тощо;

комунікативні вміння й навички мають або загальний (щодо оволодіння певною
спеціальністю), або етикетний характер. Більш глибокого вивчення вимагають
питання

виявлення

й

реалізації

комунікативного

потенціалу

фахових

дисциплін, створення цілісної системи формування комунікативної діяльності з
метою забезпечення оптимальних умов для оволодіння студентами необхідним
досвідом, для їх особистісного становлення. У зв’язку з цим учені наголошують
на подальшому розвитку тих положень особистісно орієнтованого, діяльнісного
й компетентнісного підходів, які стосуються становлення студента як суб’єкта
навчання, формування процесуального складника навчально-пізнавальної
діяльності.
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1.2. Способи комунікативної діяльності як складова процесу
навчання
Розв’язання проблеми підвищення ефективності навчання майбутніх
учителів іноземної мови пов’язане з подальшим дослідженням навчальнопізнавальної діяльності.
У роботах вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів з’ясовуються
питання співвідношення наукового пізнання й пізнання в процесі навчання.
Деякі автори підкреслюють тільки специфіку пізнання в навчанні, не виявляють
істотних ознак єдності наукового пізнання й пізнання учнів і студентів у
навчально-виховному процесі. По-перше, вони розглядаються як різні явища.
Це пояснюється тим, що учні й студенти ніяких нових істин не відкривають, а
лише засвоюють те, що відкрито в історичному науковому пізнанні [62]. Подруге, вважається, що їхній шлях в процесі навчання й шлях ученого суттєво
відрізняються, тому що перші йдуть до оволодіння науковими знаннями, а
другі – до пізнання істини [28; 139; 180].
Існують також протилежні погляди, коли процеси наукового пізнання й
пізнання навчального розглядаються як цілком подібні [220]. Гносеологічна
причина виникнення таких підходів полягає в абсолютизації моментів
розбіжності чи моментів подібності двох видів пізнання. У першому випадку це
призводить

до

того,

що

навчально-виховний

процес

тлумачиться

як

передавання викладачем готових знань і пасивне засвоєння їх учнями чи
студентами, у іншому – дидактичні й методичні аспекти просування
особистості від незнання до знання замінюються тлумаченням сутності процесу
навчання, що веде до зниження ролі викладача в керуванні процесом
здобування знань.
Складна єдність процесів наукового пізнання й пізнання в навчанні, що
містять як спільні важливі засади, так і специфічні розбіжності, відображена в
працях М. Данилова [64], Н. Менчинської [163], П. Підкасистого [189],
С. Рубінштейна [210] та ін.
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Пізнавальна діяльність учнів і студентів визначається багатьма вченими
як учіння – одна із сторін навчання (поряд із викладанням), як пізнання в
особливих умовах навчання; як різновид пізнання, поодинокий його випадок,
такий, що здійснюється під керівництвом викладача; як складний розумовий
процес, у якому діяльність тих, хто навчається, має характер оволодіння
знаннями, уміннями й навичками з метою застосування їх на практиці [25; 63;
66; 72; 73; 142; 143; 144; 189; 210; 235].
Згідно з проведеним І. Ільясовим аналізом концепцій учіння, навчальнопізнавальна діяльність розглядається як: нагромадження знань і вмінь
розв’язувати різні задачі (Я. А. Коменський); засвоєння знань, умінь і розвиток
– удосконалення – загальних пізнавальних процесів (І. Гербарт); оволодіння
знаннями, уміннями й навичками в певних дисциплінах (Ф. Дістервег);
активний мислительний процес, пов’язаний з подоланням утруднень –
виникненням проблемної ситуації (Дж. Дьюї); отримання знання й розв’язання
проблем (К. Ушинський); активний процес внутрішньої самодіяльності учня,
який є внутрішньою стороною педагогічного процесу (П. Каптерєв); різні види
набуття досвіду (Ж. Піаже) [90].
Навчально-пізнавальна

діяльність

містить

цільовий,

стимулюючо-

мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулюючий,
оцінно-результативний компоненти.
Взаємодіючими сторонами пізнавальної діяльності є суб’єкт і навчальний
матеріал. Учень чи студент усвідомлює пізнавальну мету, яка стає основою
його взаємодії з навчальним матеріалом. Виконання дій та операцій призводить
до його засвоєння. Кінцевий результат будь-якої діяльності, яка пов’язана із
задоволенням пізнавальних і практичних потреб особистості й визначена в її
свідомості метою, образом і мотивом діяльності, – перетворена дійсність. У
продуктах діяльності – знаннях, досвіді діяльності – відображаються не тільки
предметність, але й духовність, суспільні й особистісні стосунки, оцінки,
способи застосування, оскільки навчально-пізнавальна діяльність є формою
існування учня чи студента як суб’єкта учіння. У ній виражаються,
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проявляються й формуються їхні якості й характеристики, найважливішими з
яких є активність, самостійність, оперативність.
Однією із закономірностей пізнання людиною навколишнього світу є
його індивідуальний характер. Учінню як специфічній формі пізнання також
притаманна така особливість. Учіння є суб’єктивною пізнавальною діяльністю,
у результаті якої суспільно важливий зміст, спільний для всіх учнів чи
студентів перетворюється в особистісне надбання відповідно до їхніх
індивідуальних особливостей.
Отже, у сучасній дидактиці вживаються поняття «учіння», «навчальнопізнавальна діяльність», «пізнавальна діяльність» учня чи студента. Усі вони
зводять сутність їхньої діяльності до розуміння її як процесу оволодіння
певним досвідом – знаннями, уміннями й навичками, змін суб’єкта й об’єкта в
ході їхньої взаємодії.
Учіння в дидактиці розглядається як система певних видів діяльності,
виконання яких призводить до оволодіння новими знаннями й уміннями.
Аналіз учіння розпочинається з виділення діяльності, яку необхідно виконати
учням чи студентам, щоб досягти поставленої перед ними мети, далі необхідно
йти до виділення дій, які її становлять, до структурного й функціонального
аналізу змісту кожної з них [235, с. 54].
У педагогіці стверджується діалектична єдність сучасних методологічних
підходів до організації навчального процесу: особистісного, який полягає у
визнанні особистості як продукту соціального розвитку, носія культури,
інтелектуальної та моральної свободи й передбачає опору на природний процес
її саморозвитку, на самореалізацію, самоствердження; діяльнісного, за яким
важливим чинником розвитку особистості визнається спеціально визначена
діяльність, процес навчання розглядається як неперервна зміна різних видів
діяльності; компетентнісного, згідно з яким освітній процес має бути
спрямований

на

формування

й

розвиток

ключових

і

предметних

компетентностей особистості, які визначають її здатність до соціальної
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адаптації в суспільстві, усвідомлення власного потенціалу й способів реалізації
обраного життєвого шляху.
Особистісний і діяльнісний підходи до організації спілкування в процесі
навчання передбачають свободу вибору студентом його методів і засобів. Це
забезпечує його особистісний прояв у всіх навчальних ситуаціях, створення
умов для самоактуалізації й особистісного зростання, формує активність,
готовність до навчальної діяльності, до прийняття й розв’язання проблемних
завдань за рахунок партнерських, довірливих, суб’єкт-суб’єктних стосунків.
Особистісний і діяльнісний підходи до научіння з позицій студента
передбачають єдність зовнішніх і внутрішніх мотивів: зовнішнім є мотив
досягнення, внутрішнім – пізнавальний мотив. Це означає також наявність
інтерналізації нових форм, правил, способів і засобів діяльності, тобто розвиток
компетентності студента, його особистості загалом; у нього цілеспрямовано й
ефективно формується саморегуляція й самооцінювання.
Загальним у сучасних методологічних підходах є положення щодо
створення умов для розвитку й саморозвитку майбутніх спеціалістів. У процесі
навчання у них мають бути сформовані певні професіональні риси, їм
необхідно оволодіти певними видами діяльності, що надасть можливість
розв’язувати професійні й життєві проблеми. Для цього, згідно з діяльнісним
підходом, студент має залучатися до здійснення цієї діяльності, оволодіти
способами її здійснення. Це планування конкретних способів одержання
необхідного результату, їх контроль, діагностика причин невдач (якщо вони є),
обґрунтування принципу дії, прогнозування варіантів дій, прийняття рішення,
вибір раціонального варіанта дії, визначення необхідної корекції вихідного
плану. Учитися – це значить діяти різними способами для здобування знань,
вироблення вмінь і навичок, оперування ними під час розв’язання пізнавальних
і практичних завдань [42; 189; 200].
Учені виділяють такі характеристики діяльнісної позиції студента в
навчально-виховному процесі: стійка мотивація (спрямованість на досягнення
запланованого результату, на спілкування в формі співпраці), здатність
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визначати мету й умови для її досягнення, до самоконтролю й самооцінки
результатів навчальної діяльності [90; 189; 25].
Пріоритетним у підготовці майбутніх учителів іноземної мови є
формування комунікативної діяльності, розвиток їхньої здатності й готовності
планувати, організовувати й забезпечувати ефективний перебіг спілкування.
Результатом навчання майбутніх учителів іноземної мови має бути
сформована комунікативна компетентність, складниками якої є: діяльнісна
компетенція (оволодіння механізмами комунікативної діяльності, спілкування);
іншомовна компетенція (знання мовних одиниць і правил уживання їх;
здатність розуміти висловлення, використовувати мовні засоби для будови
тексту); соціокультурна компетенція (знання особливостей національної та
світової культури, національно-культурної специфіки мовленнєвої поведінки
носіїв мови).
З огляду на поставлену мету й визначені завдання дисертаційного
дослідження для характеристики процесу навчання майбутніх учителів
іноземної мови нами введено поняття «способи комунікативної діяльності».
У загальному значенні «спосіб» – це певна дія, прийом або система
прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось
[38, с. 1179].
Поняття «способи діяльності (дії)», «способи пізнавальної діяльності»
вживаються в психолого-педагогічній літературі в різних значеннях. Більшість
дослідників розуміють їх саме як дії – розумові й моторні, операційний склад
умінь і навичок або власне вміння й навички [12; 22; 25; 60; 128; 145; 147; 154;
155; 160].
Так, І. Лернер підкреслює, що спосіб діяльності «означає сукупність
послідовних дій, які ведуть до поставленої мети [145; с. 34]»; за його
визначенням, «уміння – це спосіб діяльності, що складається з упорядкованої
низки операцій, які мають спільну мету й засвоєні до ступеня готовності
застосувати їх у варіативних ситуаціях [147, с. 172–173]».
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Як стверджує Є. Кабанова-Меллєр, «правильно сформовані вміння
ґрунтуються на знаннях про спосіб діяльності [91, с.7]». В. Крутецький
зазначає, що спосіб діяльності – це сукупність навчальних операцій і прийомів,
необхідних для розв’язання навчального завдання [128, с. 281]. В. Давидов
трактує спосіб діяльності як «одиницю діяльнісного змісту», за допомогою
якого

здійснюється

«реалізація

розгорнутої

навчальної

діяльності»;

«повноцінне й правильне» виконання дій і операцій, які спрямовані на
розв’язання навчальних завдань [63]. За Л. Перміновою, результати навчання
становить

сформована

готовність

студентів

до

інтенсивної

розумової

діяльності, до володіння універсальними вміннями й навичками, а також
способами діяльності – загальнонавчальними й надпредметними технологіями
[192, с. 13]. М. Барболін розглядає спосіб пізнавальної діяльності як «вихідну
клітинку» пізнання – спосіб взаємодії суб’єкта з об’єктом з метою здобування
нових знань [14, с. 11]. Ю. Громико визначає спосіб діяльності як спеціально
сконструйовану знакову форму (принцип) розв’язання задач [61].
Спосіб діяльності, як вважають деякі вчені, – це конкретний шлях
досягнення мети, що визначається умовами, в яких вона здійснюється;
необхідність знаходження способів діяльності, які відповідають цим умовам,
перетворює діяльність у розв’язання задачі; спосіб діяльності – це сукупність
дії із задачею [71]. На думку Ф. Бацевича, способи комунікативної діяльності
(інтенції) є стратегією й тактикою спілкування й визначаються комунікативною
ситуацією [17].
Поняття «способи діяльності» Є. Клімов [109] і В. Мерлін [164]
залучають для визначення індивідуального стилю діяльності як цілісної
психологічної характеристики особистості. Індивідуальний стиль, на їхню
думку, є цілісною системою способів виконання діяльності суб’єктом, яка
відповідає його індивідуально-типологічним особливостям і вимогам діяльності
Найбільш повний і розгорнутий опис способу діяльності, вважає І. Зимня,
представлено теорією поетапного формування розумових дій П. Гальперіна й
Н. Тализіної: через спосіб діяльності впроваджується принцип орієнтування,
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переходу від зовнішньої предметної дії до внутрішньої, розумової й етапність
цього переходу в співвідношенні з тим, як це робить учень чи студент [86].
Водночас деякі вчені розуміють способи пізнавальної діяльності як
методи учіння [14; 25; 166; 201; 212; 217; 252; 262]. Так, М. Фіцула дає таке
трактування: «Метод учіння – спосіб пізнавальної діяльності студентів,
зорієнтований на творче оволодіння знаннями, уміннями й навичками та
вироблення світоглядних переконань і в самостійній роботі [252, с. 105]».
Вол. Бондар підкреслює, що метод навчання – це певне поєднання способів
діяльності вчителя й учнів [25, с. 87], тобто методів викладання й учіння.
Т. Донченко характеризує методи формування вмінь як способи дії для
досягнення визначеної мети. Учений підкреслює, що методом організації
навчальної діяльності, спрямованої на формування вмінь, є знання, яке
перетворюється у спосіб дії. Методом учіння стає перетворення знань у
способи дії для досягнення певної мети [69].
За В. Давидовим [63] і В. Рубцовим [212], методи навчально-пізнавальної
діяльності – це способи її здійснення; певний комплекс дій і операцій, які
підлягають обов’язковому оволодінню учнями чи студентами; цей процес іде в
напрямку від репродуктивності до творчості. Способи здобування знань мають
суб’єктивний характер, без них не можлива творча діяльність.
Н. Половнікова формулює декілька визначень методу пізнавальної
діяльності, найбільш суттєвою ознакою якого є узагальнені в спеціальних
рекомендаціях, приписах підходи до виконання пізнавальних дій і операцій –
способів діяльності [201].
І. Якиманська вживає близьке за значенням до поняття «спосіб
діяльності» поняття «спосіб навчальної роботи». Це, на її думку, – «стійке
індивідуальне утворення, яке включає мотиваційну й операціональну сторону
пізнавальної діяльності, – характеризує індивідуальну вибірковість учня в
опрацюванні навчального матеріалу різного наукового змісту, виду й форми,
стійкість надання переваги, продуктивність застосування знань [262, с. 27–28]».
За І. Якиманською, спосіб діяльності відображає особливості перетворення
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наукової інформації, яка дається для засвоєння. Кожний учень робить це посвоєму, залежно від здібностей, адже слова «спосіб» і російське «способности»
є однокореневими. Здібності (пам’ять, увага, мислення) у способах діяльності
виступають не ізольовано, а у складній взаємодії, у них відображається
особистісна орієнтація учня на опрацювання навчального матеріалу (його
суб’єктні переваги, які визначають ставлення до засвоєння).
Учений розрізняє поняття «спосіб» і «прийом». Прийом у вигляді
правила, зразка, алгоритма входить у зміст знань, які описуються в підручнику,
пояснюється й закріплюється вчителем на уроці. Прийом, який задається
навчанням, входить у спосіб, але не автоматично, а в результаті їх узгодження.
Спосіб виробляється особистістю самостійно в процесі взаємодії з оточуючим
світом, «характеризує процес засвоєння й реалізації діяльності учня як суб’єкта.
У цьому сенсі він розглядається… як основна одиниця учіння, в якому
формуються й проявляються пізнавальні здібності [Там само, с. 26]».
Ми поділяємо думку вчених М. Барболіна, Вол. Бондаря, М. Фіцули,
І. Якиманської і розуміємо способи діяльності як методи учіння.
У вищих навчальних закладах велика увага приділяється творчій
пізнавальній діяльності студентів, їхній самостійній роботі, яка все більше
наближається до дослідницької. Це дає підстави приділяти спеціальну увагу
методам навчання й методам учіння як відносно самостійним компонентам
навчально-виховного процесу, давати їм відповідні визначення. Метод
характеризує

діяльність

з

позиції

процесу,

тому

це

процесуальна

характеристика діяльності. Він виступає як нормативна модель процесу
діяльності – визначає, яким чином необхідно діяти для більш раціонального й
оптимального розв’язання навчальних завдань. Методи учіння – це розроблена
з урахуванням дидактичних принципів і закономірностей система прийомів і
правил

учіння,

цілеспрямоване

впровадження

яких

суттєво

підвищує

ефективність самокерування особистості в різних видах діяльності в процесі
розв’язання завдань різного типу [227].
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Процес учіння, у якому студенти набувають досвіду комунікативної
діяльності, дослідники характеризують як комунікативно-когнітивну, або
комунікативно-пізнавальну, діяльність. Когнитивність полягає в спрямованості
процесу навчання на організацію сприйняття, пізнання й розуміння дійсності,
здобування, обробку, структурування, збереження й застосування знань;
студенти виконують пізнавальні дії: пошук і добір необхідної інформації, її
структурування, моделювання, логічні дії та операції тощо.
Комунікативна діяльність особистості реалізується в процесі спілкування,
є специфічною формою взаємодії людини з іншими людьми – взаємодії
суб’єктів, тобто визначається сукупністю їхніх зв’язків і взаємних впливів у
спільній діяльності. Комунікативна діяльність є переважно «пізнавальним
спілкуванням», що реалізує всі функції пізнання на конкретному навчальному
матеріалі через міжособистісну взаємодію його учасників [44; 52; 186; 224].
Спілкування здійснюється на рівні комунікативної ситуації, яка містить
безліч мотивів і цілей, комунікативних стратегій і тактик. Під комунікативною
стратегією

розуміють

комунікативному акті

сукупність
теоретичних

запланованих
ходів,

і

впроваджуваних

спрямованих

у

на досягнення

комунікативної мети. Комунікативна тактика – це сукупність практичних
заходів у реальній взаємодії партнерів зі спілкування, яка співвідноситься з
набором комунікативних задач [59; 110; 174]. Учасники спілкування
розв’язують їх у різний спосіб. Засобами спілкування є мова й мовлення.
Оскільки оволодіти певною діяльністю, і зокрема комунікативною (на
відміну від конкретної дії), через наслідування неможливо, студент починає
керувати своєю діяльністю, використовуючи (інтегруючи) різні результати
освіти (знання, уміння, навички), й виробляє власні комунікативну стратегію й
тактику. Він має уявити собі об’єкт діяльності, кінцеву й проміжну цілі, на цій
основі сконструювати, спрогнозувати процес досягнення поставленої мети
шляхом виділення в ньому складу дій, провести зіставлення виділених дій з їх
повним складом, з’ясувати їхній вплив на об’єкт діяльності, виконати необхідні
дії, проаналізувати їх ефективність, зіставити одержаний результат із
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запланованим, зробити висновки. Таким чином студент оволодіває досвідом
комунікативної діяльності через формування способів її здійснення.
Отже, способи комунікативної діяльності – це компонент процесу
навчання, методи учіння, які забезпечують формування діяльнісного та
іншомовного складників комунікативної компетентності, відображають перебіг
процесу реалізації й оволодіння комунікативною діяльністю майбутніми
вчителями іноземної мови в конкретних ситуаціях спілкування відповідно до
їхніх індивідуальних особливостей.
Звернемося до аналізу структури способу комунікативної діяльності, що
передбачає

виявлення

й

з’ясування

взаємозв’язків

таких

структурних

компонентів, як потреби, мотиви, задачі, дії та операції.
Спосіб комунікативної діяльності – інтегроване явище, яке має певну
будову. У філософській науці визначені такі ознаки інтегрованого явища:
– воно має цілісні властивості (М. Абрамов, І. Блауберг, Е. Юдін та ін.);
– вивчення явища як цілісного передбачає з’ясування його структури,
зв’язків між компонентами, які створюють цілісні властивості; властивості
цілого не складаються з властивостей його компонентів (Ю. Єгоров,
В. Свидерський, А. Фурман та ін.);
– своїми цілісними властивостями явище включається до більш складної
системи (М. Абрамов, В. Афанасьєв, М. Овчинніков та ін.) [132].
Як зазначалося, І. Якиманська в структурі способу діяльності виокремлює
мотиваційну й «операціональну» складові [262]. Вол. Бондар визначає метод
навчання як поєднання кількох способів діяльності вчителя й учнів [25, с. 87].
Учений підкреслює, що метод навчання має одночасно характеризуватися
чотирма вимірами: 1) дидактична функція як мета діяльності (первинне
засвоєння чи формування вміння, чи застосування знань і вмінь, чи
узагальнення тощо); 2) рівень самостійності учнів при засвоєнні знань і вмінь;
3) форма прояву діяльності (словесна, наочна, практична чи їх поєднання);
4) логіка розгортання змісту й думки учнів [Там само, с. 91 – 92].
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З’ясовуючи структуру способу комунікативної діяльності, ми спиралися
на визначення поняття «метод навчання» й складників комунікативної
діяльності в науково-педагогічній літературі. Із загальнодидактичних позицій
метод навчання трактується як модель взаємодії викладача й учня чи студента з
метою засвоєння останнім змісту освіти. До компонентів учіння в цій моделі
відносяться мета того, хто навчається, його діяльність, засоби цієї діяльності,
зміна його особистості під впливом взаємодії з об’єктом засвоєння, досягнута
мета [148, с. 17; 125, с. 173]. Метод навчання розглядають як системний об’єкт,
який включає види й прийоми взаємопов’язаної педагогічної діяльності вчителя
й навчально-пізнавальної діяльності учнів чи студентів, дії та операції, що
забезпечують досягнення визначених цілей і завдань [181, с. 13].
Складниками комунікативної діяльності є: потреба – мотив – умови – дії
й операції – результат. Комунікативні мотиви – те, заради чого здійснюється
спілкування, вони виникають на основі потреби у взаємодії; предмет
спілкування – це інша людина, партнер зі спілкування як суб’єкт, а також події,
явища оточуючого світу, самі учасники спілкування, стосунки між ними,
певний навчальний матеріал; дії, спрямовані на досягнення визначеної мети;
засоби спілкування – вербальні й невербальні; продукт спілкування – утворення
матеріального й духовного характеру, його результат. Велике значення для
успішної взаємодії має наявність знань про комунікативну діяльність, процес
спілкування.
Спосіб

комунікативної

діяльності

спрямований

на

розв’язання

комунікативної задачі.
У загальному значенні задача – це те, що потрібно розв’язати, сукупність
вимоги й умов, за яких необхідно її задовольнити [205, с. 59]; мета, що
подається в певних умовах [144, с. 232].
Учені розглядають задачу як засіб, а сукупність дії із задачею – як спосіб
досягнення мети. Задача може бути однією, а способи її розв’язання – різні.
Розрізняють дидактичну, навчальну й пізнавальну задачі [79]. Перша є
найбільш загальною для викладача й студентів: розв’язання дидактичних задач
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призводить до досягнення дидактичної мети. Так, щоб засвоїти певне поняття й
сформувати вміння його застосовувати, необхідно розв’язати такі дидактичні
задачі: актуалізація попередніх знань і умінь; формування нових понять і
навичок; застосування їх на практиці. Кожна з дидактичних задач складається з
навчальних задач для студента, що мають більш конкретний характер, –
складання плану, висловлення тощо. Пізнавальна задача – це конкретизація
дидактичної мети по відношенню до діяльності студента з метою засвоєння
навчального матеріалу [79; 160].
Розрізняються поняття навчальна задача й навчальне завдання.
Навчальна задача – це сприйнята й усвідомлена мета учіння. Під
навчальним завданням розуміють систему об’єктивних вимог до учня чи
студента, що походить ззовні; визначений педагогом обсяг роботи з вивчення
певного питання, який необхідно виконати. Навчальна задача конкретизується в
навчальному завданні [58; 86; 201; 253]. Так, І. Зимня підкреслює, що навчальна
задача пропонується й сприймається учнями чи студентами в формі
навчального завдання [86]. Весь шлях досягнення кінцевого результату
навчання, за В. Онищуком, розподіляється «на своєрідні сходинки – конкретні
завдання [180, с. 63]», які мають виконуватись під керівництвом викладача.
Комунікативна задача є похідною від педагогічної задачі й розв’язується
за такими етапами: аналіз ситуації; перегляд варіантів і вибір з них
оптимального, комунікативна взаємодія й аналіз її результатів. Комунікативна
задача є результатом орієнтування в проблемній ситуації, метою якої є вплив на
партнера зі спілкування [143; 144], її розглядають як продуктивно-рецептивну
одиницю [150], оскільки комунікативна діяльність є постійним процесом
здобування нових знань на основі системи методів і засобів перетворювальнотворчої діяльності з метою досягнення оптимального результату, стабільного
успіху тих, хто навчається [254].
Спілкування визначається вченими як творча категорія, як процес і
результат розв’язання великої кількості комунікативних задач, які мають
проблемний характер [86; 97]. Основними особливостями комунікативних
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задач є: спрямованість на спілкування; орієнтація на самостійне її розв’язання
залежно

від

рівня

проблемності.

Проблема

усвідомлюється,

студенти

набувають узагальнених способів здобування знань. Необхідною умовою є
активна розумова діяльність, спрямована на усунення протиріччя між
знаннями, які в них є, і знаннями, необхідними для здійснення повноцінного
спілкування. Отже, в процесі спілкування мають розв’язуються комунікативні
задачі, які мають проблемний характер.
Комунікативна задача функціонує всередині комунікативної ситуації,
складниками

якої є:

суб’єкти

спілкування;

мета спілкування;

засоби

спілкування (вербальні й невербальні); умови спілкування – внутрішні
(мотивація діяльності, розуміння цілі – комунікативного наміру, тобто ініціації)
й зовнішні (обставини спілкування – час, місце). Зміна кожного з параметрів
призводить до зміни комунікативної ситуації.
У нашому розумінні, комунікативна задача визначає спрямованість
комунікативної діяльності студента, конкретизує її мету. У процесі спілкування
він обирає шлях її досягнення. Для цього йому необхідно виконати певні
комунікативні дії. Діяльність здійснюється на різних рівнях (репродуктивний,
частково-пошуковий, творчий), у різних формах (монолог, діалог, полілог),
добираються необхідні засоби спілкування.
У процесі спілкування його учасниками впроваджується система
комунікативних дій, кожна з яких спрямована на розв’язання часткових цілей і
може розглядатися як певний «крок» у напрямку до досягнення мети
спілкування.
Під комунікативними діями розуміють дії, які забезпечують орієнтацію в
комунікативній

ситуації,

встановлення

цілепокладання,

планування,

виконавчі,

контакту,

співпрацю

контролюючі:

вхід

–

дії

суб’єкта

спілкування в комунікативну ситуацію; оцінка суб’єктом спілкування
характеру комунікативної ситуації (сприятлива, несприятлива тощо); вибір
іншого суб’єкта для можливої взаємодії; оцінка емоційно-психологічного стану
суб’єкта – партнера й виявлення його готовності до вступу у взаємодію;
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визначення

цілей

з

урахуванням

особливостей

ситуації

спілкування;

вироблення підходу до суб’єкта взаємодії; залучення суб’єктом-ініціатором
уваги суб’єкта-партнера; налаштування суб’єкта-ініціатора на емоційнопсихологічний стан суб’єкта-партнера; комунікативний вплив суб’єктаініціатора на суб’єкта-партнера; повідомлення інформації, її запит, спонукання
до відповідної дії (вербальної й/чи невербальної, простої й/чи складної),
вираження ставлення до дій партнера; оцінка суб’єктом-ініціатором реакції
суб’єкта-партнера на вплив; стимулювання «ходу у відповідь» суб’єктапартнера; «хід» суб’єкта-партнера зі спілкування.
Важливим чинником оволодіння комунікативною діяльністю визнаються
власна комунікативна активність і свідомість особистості, які розглядаються,
як: 1) стан людей, які взаємодіють, що характеризується прагненням до
встановлення міжособистісних контактів, вольовими зусиллями під час їх
налагодження, цілеспрямованістю й ініціативою в пізнанні одне одного,
налаштуванням на встановлення й підтримування контактів; 2) якість
комунікативної діяльності, у якій виявляється особистість людини з її
ставленням до мети, змісту, форм і результатів спілкування й прагнення
мобілізувати свої пізнавально-вольові зусилля на розв’язання різноманітних
задач; 3) прояв творчого ставлення індивіда до партнерів зі спілкування;
4) особистісне утворення, яке виражає пізнавальний, емоційний і поведінковий
відгук на звернення іншої людини [24].
Успішний перебіг спілкування визначається комунікативною рефлексією
його учасників. Під рефлексією розуміють форму теоретичної діяльності
людини, спрямовану на осмислення власних дій, – діяльність самопізнання. У
широкому розумінні рефлексія – це здатність ставати на позицію дослідника
стосовно іншої особи, з якою вона перебуває в певних взаємовідносинах
[20, с. 227].
Комунікативна

рефлексія

–

це

усвідомлення

суб’єктом

власної

комунікативної діяльності, того, як він сприймається партнером зі спілкування,
уміння аналізувати його реакції по відношенню до себе. Кожний учасник
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спілкування має навчитися керувати своєю комунікативною діяльністю й
регулювати власні психічні й емоційні стани в ході цієї діяльності. Рефлексія є
не тільки способом самопізнання, але й умовою формування комунікативних
умінь на продуктивному й творчому рівнях, тому що саме рефлексія дозволяє
уникнути простої імітації – відтворення певних дій і операцій. Результатом
рефлексії особистості стає «образ я», уявлення про себе як про суб’єкта
спілкування, про власні комунікативні здібності, знання й уміння [6; 23; 56; 85;
273].
Отже, структуру способу комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови становлять такі складники.
Мотиваційний складник визначає внутрішні передумови – інтерес,
спонукання

особистості

до

спілкування,

встановлення

й

підтримку

взаємозв’язку з партнером зі спілкування; інформаційний складник – це знання
про комунікативну діяльність, про основні правила й принципи ефективної
взаємодії, про структуру, функції, типи, види, про предмет спілкування;
операційний складник становлять дії та операції, необхідні для розв’язання
комунікативної задачі, володіння засобами спілкування (іноземна мова,
мовлення); рефлексійний складник – навички аналізу комунікативної ситуації,
оцінка комунікативних дій – власних і партнера зі спілкування, діяльності
загалом, одержаних результатів.
Як зазначалося, спосіб комунікативної діяльності спрямований на
розв’язання комунікативної задачі, яка має проблемний характер. Воно
здійснюється за такими етапами: 1) аналіз комунікативної ситуації, перегляд
варіантів її розв’язання і вибір з них оптимального; 2) комунікативна взаємодія;
3) аналіз результатів. За цими етапами й з урахуванням характеристики сторін
комунікативної діяльності (перцептивна, інформаційна, інтерактивна) нами
визначені такі способи комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної
мови.
Проектувальні способи комунікативної діяльності визначають розуміння
комунікативної задачі, готовність до прийому й вироблення інформації;
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з’ясування мети, плану діяльності, представлення цілей діяльності у вигляді
окремих частин, вибір форми й засобів представлення інформації, виділення
окремих її фрагментів (усвідомлення мети й цілей спілкування; планування;
структурування діяльності); контактні – зумовлюють встановлення контакту,
керування

взаємодією,

підтримку

взаємозв’язку,

необхідний

перебіг

спілкування – обмін інформацією, діями (повідомлення, з’ясування, доведення,
переконання);

координаційні

–

забезпечують

регулювання

діяльності,

переорієнтацію в спільному досягнення взаєморозуміння, пошуку варіантів
розв’язання комунікативної задачі, (уточнення, узгодження, резюмування,
інтерпретація).
За наявності поставленої комунікативної задачі в учасників спілкування
з’являється потреба вступити в контакт. Потреба реалізується в предметі
спілкування, в результаті чого вона стає мотивом діяльності. Кожний
налаштовується на спілкування, визначає свої наміри, цілі діяльності, її план,
форму

реалізації,

послідовність

і

характер

дій.

Далі

відбувається

самопрезентація партнерів, оцінка ситуації спілкування, прогнозуються й
здійснюються відповідні реакції, знаходяться адекватні засоби для вироблення
й передачі інформації, узгоджуються наміри, потреби, установки, характер
діяльності, вибираються й виконуються дії; відбувається регулювання,
переорієнтація діяльності; одержана інформація, перебіг діяльності, її
результати обговорюються й оцінюються.
Спосіб комунікативної діяльності може бути сформований на певному
рівні. Як зазначалося, він має таку саму структуру, що й комунікативна
діяльність загалом, тому за рівнями сформованості його складників можна
з’ясувати результати оволодіння комунікативною діяльністю.
Рівні сформованості комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови визначалися нами за певними критеріями на основі розроблених
у

науково-педагогічній

літературі

загальних

вимог

до

виділення

й

обґрунтування критеріїв і показників сформованості компонентів діяльності:
по-перше, вони мають відображати основні закономірності формування
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особистості; по-друге, сприяти встановленню зв’язків між усіма аспектами
проблеми, яка досліджується [18].
Поняття «критерій» має такі значення: «підстава для оцінки, визначення
або класифікації чогось; мірило [38, с. 465]»; узагальнений показник розвитку
процесу, успішності діяльності, за яким здійснюється оцінка педагогічних
явищ, що відбуваються [80].
Під рівнем сформованості комунікативної діяльності вчені розуміють
якісну характеристику досить стійких властивостей або сукупність показників,
що визначають ступінь прояву критеріїв, міру узгодженості їх між собою [259].
Визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості комунікативної
діяльності у нашому дисертаційному дослідженні ґрунтувалося на положеннях
про послідовність і систематичність формування досвіду здійснення діяльності,
про єдність змістового й операційного компонентів навчально-виховного
процесу, про залежність результатів навчання особистості від характеру тієї
діяльності, до якої вона залучається, від її індивідуальних особливостей.
Нами визначено такі критерії сформованості комунікативної діяльності
майбутніх

учителів

іноземної

мови:

1)

активність

у

спілкуванні;

2) поінформованість про засади комунікативної діяльності, механізми
здійснення спілкування; 3) техніка спілкування – системне володіння
комунікативними діями й операціями, засобами спілкування (іноземна мова,
мовлення);

4)

усвідомлення

власних

комунікативних

дій,

перебігу

комунікативної діяльності, спілкування загалом, – кожний з яких має свої
показники. Вони представлені в табл. 1.2.
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Таблиця 1.2
Критеріальне оцінювання сформованості комунікативної діяльності
майбутніх учителів іноземної мови
Складники
способу
комунікативної
діяльності

Мотиваційний

Інформаційний

Критерії
сформованості

Показники сформованості

Спрямованість на поповнення знань, на
співпрацю, встановлення контактів, на
Активність
у спільне розв’язання проблем, майбутню
спілкуванні
діяльність, зацікавленість у досягненні
успіху, потреба в самоствердженні,
самовдосконаленні
в
процесі
спілкування
Поінформованість Знання
основних
понять,
які
про
засади характеризують
комунікативну
комунікативної
діяльність,
процес
спілкування,
діяльності,
принципів
і
правил
ефективної
механізми
взаємодії, про предмет спілкування
здійснення
спілкування

Операційний

Техніка
спілкування

Системне володіння комунікативними
діями й операціями, засобами
спілкування (іноземна мова, мовлення)

Рефлексійний

Усвідомлення
власних
комунікативних
дій,
перебігу
комунікативної
діяльності

Уявлення про себе як про суб’єкта
комунікативної діяльності; самооцінка
мотивів діяльності,оцінка
комунікативних дій – власних і партнера
зі спілкування, діяльності загалом,
одержаних результатів

Поєднання визначених критеріїв і відповідних показників дозволило
виділити такі рівні сформованості комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови.
Творчий рівень характеризується активністю й високим рівнем свідомості
студента в спілкуванні, розумінням і визнанням цінності комунікативної
діяльності й комунікативних умінь і навичок для майбутньої професійної
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діяльності. Знання про засади комунікативної діяльності, техніку спілкування
повні й глибокі, наявна зацікавленість у поповненні такої інформації,
спрямованість на її гнучке застосування. Чітко усвідомлюються стратегія і
тактика спілкування. Забезпечується ефективний перебіг діяльності, студенти
володіють різноманітними методами й прийомами виконання комунікативних
дій на рівні майстерності, їх творчого використання – вони системні,
оперативні, доречні, адекватні ситуації та особливостям партнера, своєрідні за
формою й змістом. Має місце орієнтування на позитивний результат, прагнення
до вдосконалення діяльності. Глибоко усвідомлюються дії власні й партнера зі
спілкування. Наявні високі рівні знання мови, розвитку іноземного мовлення,
відповідність мови й мовлення меті й цілям спілкування.
Продуктивний рівень. Загалом студенти мають стійку позитивну
мотивацію, активні й свідомі в спілкуванні. Знання про засади комунікативної
діяльності, про техніку спілкування достатньо систематизовані, проте не
завжди використовуються на практиці. Присутнє творче застосування знань і
навичок, однак час від часу моделювання ситуацій в нових умовах, у
нестандартних

обставинах

викликають

певні

труднощі,

виявляється

невідповідність дій ситуації, особливостям партнера; зміна ситуації чи
взаємодія з іншим партнером не призводить до зміни характеру діяльності.
Перебіг спілкування часто аналізується й усвідомлюється тільки в разі
виникнення ускладнень. Загалом засоби спілкування (мова, мовлення)
відповідають визначеним меті й цілям спілкування, водночас в окремих
випадках вони вимагають уточнення й корекції.
Достатній рівень сформованості комунікативної діяльності визначався з
огляду на підхід І. Зязюна до з’ясування рівнів педагогічної майстерності
майбутніх спеціалістів. Науковець вважає, що наприкінці навчання у вищому
навчальному закладі всі студенти можуть досягати базового (або достатнього)
рівня педагогічної майстерності [89].
Майбутнім учителям іноземної мови на достатньому рівні сформованості
комунікативної діяльності властиве розуміння змісту й значення спілкування.
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Проте значущість умінь і навичок у комунікативній діяльності усвідомлена
частково. Знання про спілкування, комунікативну діяльність відзначаються
поверхневим засвоєнням, вони неповні, безсистемні, відрізкові, носять лише
емпіричний характер. Зацікавленість у поповненні інформації не завжди
присутня. Комунікативна діяльність не завжди вміла й ефективна. Власна
комунікативна діяльність і партнера зі спілкування аналізується неповно;
недостатньо сформоване власне ставлення до її перебігу, відсутній потяг до її
вдосконалення.

Мовні

й

мовленнєві

вміння

й

навички

потребують

удосконалення.
Отже, оволодіння майбутніми вчителями іноземної мови досвідом
спілкування може здійснюватися через формування такого компонента
навчального процесу, як способи комунікативної діяльності – методи учіння,
які забезпечують формування діяльнісного та іншомовного складників
комунікативної компетентності, відображають перебіг процесу реалізації й
оволодіння комунікативною діяльністю майбутніх учителів іноземної мови в
конкретних ситуаціях спілкування відповідно до їхніх індивідуальних
особливостей. Структуру способів комунікативної діяльності становлять
мотиваційний, змістовий, операційний і рефлексійний складники. Визначено
види

способів

комунікативної

діяльності:

проектувальні,

контактні,

координаційні. Вони можуть бути сформовані на творчому, продуктивному чи
достатньому рівні.
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1.3. Підготовка студентів до реалізації комунікативної функції в
практиці навчання
У процесі вивчення педагогічної практики навчання нами було
поставлено завдання з’ясувати стан розв’язання проблеми формування
комунікативної діяльності студентів вищих навчальних закладів. З цією метою
проводився констатувальний експеримент, застосовувалися такі методи:
педагогічне спостереження, аналіз досвіду викладачів, анкетування, тестування,
виконання комунікативних завдань, бесіди з викладачами й студентами.
Загалом було задіяно 78 викладачів і 570 студентів.
Викладачам потрібно було вказати: чи приділяють вони увагу засвоєнню
студентами основних понять (і яких саме), що характеризують комунікативну
діяльність, процес спілкування; якими комунікативними вміннями й навичками
мають оволодіти студенти;

які умови створюються для ефективного

формування комунікативної діяльності; чи застосовують вони комплексний
підхід до формування досвіду комунікативної діяльності; які труднощі у них
виникають (додаток А).
Аналіз відповідей показав, що переважна більшість викладачів (87 %) не
приділяє спеціальної уваги засвоєнню студентами понять, які характеризують
комунікативну діяльність, процес спілкування. Комунікативні й мовленнєві
вміння й навички ототожнюються – розглядаються як здатність створювати
текст висловлювання, вести діалог, вступати в дискусію. Моделювання
спілкування обмежується, як правило, його інформаційною стороною.
Студенти вчаться добирати засоби спілкування – мовні й мовленнєві – під час
створення монологів і діалогів, час від часу повторюють етикетні правила
спілкування. Більшість викладачів не ставлять спеціального завдання щодо
оволодіння студентами механізмами міжсуб’єктної взаємодії, спрямовують свої
зусилля не на процес спілкування як на об’єкт проектування, а на окремі
сторони педагогічних ситуацій, їх розв’язання. Найбільш поширеним явищем є
зосередження викладачів на власній діяльності, на методиці представлення
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навчального матеріалу, який вивчається, в конкретних комунікативних
ситуаціях. За висловом Ж. Кюв’є, їхня діяльність будується за принципом
«метод – це я».
Педагоги розуміють важливість забезпечення сприятливих умов для
оволодіння студентами комунікативною діяльністю, таких, як: збільшення
кількості творчих завдань для підвищення мотивації, для навчання в
співробітництві;
сприятливого

упровадження

діалогічних

психологічного

клімату,

форм

навчання,

урахування

створення

індивідуальних

особливостей студентів тощо. Проте тільки 9 % опитаних застосовують
комплексний підхід до організації ефективного спілкування.
Викладачі вказували, що загалом проблема формування комунікативних
умінь і навичок залишається нерозв’язаною. Навіть за високого ступеня
усвідомлення навчальної інформації у студентів недостатньо розвинена
мотивація до виконання роботи. Вони часто демонструють недостатнє
володіння навичками спілкування: сприйняття наданої інформації у випадках,
коли необхідно пояснити або продовжити певну думку, організувати спільну
роботу (часто на першому й другому курсах), не бажають виконувати завдання
разом з одногрупниками. Однією з актуальних проблем формування
комунікативної діяльності є нездатність більшості студентів аргументовано,
різнобічно, із залученням власного досвіду й наукових знань викладати свою
думку щодо предмета спілкування. Найчастіше це пов’язано не з розвитком
мовлення або словниковим запасом, а з відсутністю досвіду участі в
діалогічних формах комунікативної діяльності. На думку викладачів, ця
особливість

–

наслідок

недостатнього

досвіду

групової

роботи

в

загальноосвітньому навчальному закладі. Деякі студенти зізнавалися, що тільки
у вищому навчальному закладі вперше працювали в групі. Практично всі
викладачі стикаються з необхідністю примушувати студентів (прямо або
опосередковано) брати участь у розв’язанні комунікативних завдань. Загалом
тенденція розвитку комунікативної діяльності у майбутніх учителів іноземної
мови від I до V курсу виявляється незначно. Педагогами була відзначена
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відсутність у студентів прагнення до самоспостереження, самоаналізу власних
проявів

у

комунікативній

діяльності,

невміння

співвідносити

власні

індивідуальні можливості з реальними умовами спілкування; у них також
виникають труднощі щодо контролювання перебігу спілкування. Пріоритетним
завдання вузівської комунікативної підготовки викладачі вважають більш
послідовну переорієнтацію навчання з монологічної, пасивної форми на
діалогічну.
Отже, вивчення досвіду роботи викладачів вищих навчальних закладів
показало, що оволодіння формування комунікативної діяльності студентів
здійснюється на основі комунікативної методики, яка передбачає навчання
спілкування в єдності всіх його функцій: регуляторної, пізнавальної, ціннісноорієнтаційної та етикетної, – з упровадженням відповідних методів і прийомів
навчання.

Процес

навчання

будується

адекватно

реальному

процесу

спілкування. Водночас має місце розподіл між попереднім засвоєнням мови й
наступним оволодінням спілкуванням на основі здобутих знань, набутих
мовних умінь і навичок. У багатьох викладачів виникають труднощі щодо
вибору оптимальних методів і прийомів навчання, часто вони йдуть шляхом
проб і помилок до більш вдалого варіанта організації спілкування студентів.
Майбутні вчителі іноземної мови давали відповіді на запитання під час
анкетування, тестування й бесід: як вони оцінюють свої потреби в спілкуванні
на заняттях; чи подобається їм спілкуватися, працювати в парі, групі; чи є
важливими для їхньої майбутній діяльності знання про спілкування, здійснення
комунікативної діяльності; якими комунікативними вміннями й навичками
вони мають оволодіти в процесі навчання; якою мірою забезпечується
спілкування під час вивчення навчального матеріалу на заняттях; як вони
оцінюють свої комунікативні здібності, рівень своїх комунікативних умінь і
навичок; чи виникають у них труднощі в процесі спілкування, якщо так, то які
саме; що може, на їхню думку, зробити спілкування більш успішним.
Студентам також був запропонований тест, у якому необхідно було поставити
знак «+», якщо вони погоджуються з твердженнями щодо організації й перебігу
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спілкування і знак «–» – якщо не погоджуються (додаток Б), а також завдання,
подібні до представлених у додатках П, Т, для з’ясування рівня володіння
комунікативною

діяльністю,

спілкуванням:

вони

аналізували

перебіг

спілкування учасників діалогу, складали діалог за змістом тексту, передаючи
наміри кожного з них.
За результатами констатувального експерименту було з’ясовано, що
майже у 100 % студентів є потреба в спілкуванні, комунікативній діяльності. Їм
найбільше подобається працювати в парі, ніж у групі. Знання про спілкування є
важливими, водночас у процесі навчання необхідно, на думку опитаних,
оволодіти в основному мовленнєвими вміннями й навичками під час створення
монологів і діалогів, дотримуватись етикетних норм спілкування.
У комунікативних знаннях студентів виявлені значні прогалини. Базові
знання про комунікативну діяльність, спілкування наявні лише у 17 %
опитаних, у 83 % вони засвоєні на низькому, побутовому рівні. Тільки 60 %
опитаних назвали відомі зі шкільної програми поняття «адресант», «адресат»,
«предмет спілкування». Проте вони не розрізняють поняття «спілкування»,
«комунікація», «комунікативна діяльність». Самооцінка у 35% опитаних
студентів занижена, у 6 % – завищена. Практично всі респонденти дали низьку
оцінку своїм комунікативним умінням і навичкам.
У студентів виникають труднощі щодо планування комунікативної
діяльності, перебудови програми спілкування відповідно до умов, які склалися,
підтримки адекватного зворотного зв’язку з партнером зі спілкування,
розв’язання конфліктних ситуацій, аналіз

власної діяльності, перебігу

спілкування має поверхневий характер, немає чіткого розуміння того, що може
поліпшити його організацію. Спілкування під час вивчення навчального
матеріалу на заняттях забезпечується неповно.
Отже, недостатня сформованість комунікативної діяльності в більшої
частини студентів багато в чому пояснюється відсутністю належної уваги до
цієї проблеми у вищих навчальних закладах.
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Водночас в окремих вітчизняних і багатьох зарубіжних вищих
навчальних закладах проводиться спеціальна робота з формування у студентів
умінь і навичок спілкування. З цієї важливої проблеми читаються короткі
спецкурси, проводяться семінари, тренінги, розраховані на декілька годин:
наприклад, спецкурс «Моральна культура спілкування та етикет» (Львівський
національний

університет

імені

І.

Франка);

«Культура

мовленнєвого

спілкування», «Основи педагогічної майстерності» (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова); «Культура спілкування», «Культура
міжнаціонального спілкування» (Одеський державний університет імені
І. І. Мечникова); «Основи педагогічного спілкування», «Професіональне
спілкування

перекладача»

(Тернопільський

національний

педагогічний

університет імені В. Гнатюка) та ін.
Метою впровадження цих курсів є поповнення знань, розвиток
комунікативних здібностей студентів: соціальної перцепції (розуміння стану
людини); зібраності; керування психічним й емоційним станом; ініціативності
(зовнішній вираз, мовлення, комунікативна атака, створення умов позитивного
спілкування); застосування прийомів вербального впливу (тональність, темп,
емоційність, виразність, образність); використання невербальних засобів
спілкування (міміка, жести, пантоміміка); уміння «подати» себе в спілкуванні;
організовувати й творчо розвивати спілкування; оптимістичного прогнозування
й аналізу тощо.
Викладачами й методистами вищих педагогічних навчальних закладів
розробляються спеціальні шкали, опитувальники, тести, на спеціальних
заняттях розглядаються вимоги до культури до професійного педагогічного
спілкування, такі, як: необхідність дотримання педагогічної етики; поважати
людей; бути готовим до діалогу з людиною в кожній ситуації; розвивати
фізичну й духовну витривалість, загальну культуру спілкування. Студенти
вивчають правила спілкування: 1) єдність слова й справи; 2) вимогливість до
себе та інших; 3) зібраність у справах, вчинках, словах; 4) чесність, обов’язок,
педагогічна й громадська відповідальність; 5) увага, чуйність, терпіння,
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наполегливість;

6)

самоаналіз

ефективності

педагогічного

впливу;

7) самокритичність, уміння виправляти власні помилки; 8) педагогічний
оптимізм, відвага в педагогічній творчості, мудра влада над вихованцями тощо.
Студенти знайомляться із «Заповідями педагогічного спілкування»,
такими, як: 1. Відносини з дітьми – фундамент діяльності педагога. 2. У
спілкуванні

виходити

з

мети,

завдань

виховання,

інтересів

дитини.

3. Орієнтуватись на співрозмовника. 4. Не обмежуватися інформацією,
аналізувати

мотиви.

5.

Усвідомлювати

психологічну

атмосферу

(співпереживати). 6. Самокритичність. Не жалітися на учнів. 7. Уміти слухати й
поважати

співрозмовника.

8.

Тактовність.

Взаємність

у

спілкуванні.

9. Динаміка, розвиток, ініціативність у спілкуванні. 10. Уникати моралізму й
негативних установок спілкування. 11. Виключати «голу» критику. Вчасно
похвалити чи пожурити. «Не бійтесь бути ласкавими» (В. Сухомлинський).
Частіше посміхатись, схвалювати, заохочувати. 12. Розвивати комунікативну
пам’ять, уяву, увагу, загальну культуру.
Шляхи вдосконалення культури спілкування студентів: ознайомлення з
психолого-педагогічною літературою, спостереження, спеціальні вправи,
постійна

практика,

громадська

активність,

розвиток

педагогічних,

комунікативних, ораторських здібностей, удосконалення загальної культури.
Окрім того, наприклад, у Львівському національному університеті імені
І. Франка вивчається предмет «Культура і мистецтво спілкування». Програмою
цієї дисципліни визначено поглиблене розкриття таких питань:
1. Поняття «спілкування» і «культура спілкування».
2. Якості особистості, від яких залежить культура спілкування;
суб’єктивні психологічні обмежувачі особистості. Егоцентризм людини.
3.

Урахування

в

спілкуванні

морально-психологічної

атмосфери

суспільства, психологічного мікроклімату в колективі (групі), індивідуальнопсихологічних і вікових особливостей суб’єктів спілкування.
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4. Фази й рівні спілкування. Види спілкування. Відкрите й закрите
спілкування, рольове, монологічне й діалогічне, демонстративне й акторське
спілкування.
5. Техніка спілкування як сукупність засобів взаємодії, їх вплив на інших.
6. Невербальні методи спілкування.
7. Бар’єри взаєморозуміння: естетичні, інтелектуальні, мотиваційні,
моральні, емоційні.
8. Слухання партнера зі спілкування. Нерефлексійне й рефлексійне
слухання. Установка на слухання. Емпатичне слухання.
9. Ділове спілкування. Поняття «ділове спілкування», його культура.
Встановлення

контакту.

інтелектуальний

Контакт

контакти.

з

однією

Уміння

людиною.

переконувати,

Емоційний

та

використовувати

психологічні механізми впливу.
10. Спілкування з «важкими» людьми. Типи «важких» особистостей.
Загальні принципи спілкування з «важкими» людьми. Проблема розуміння,
психологічні правила поводження з «важкими» людьми різних типів.
11. Спілкування в нестандартних ситуаціях. Поняття «нестандартна
ситуація» в спілкуванні. Конфлікт як протиріччя, що виникає в процесі
взаємодії між людьми. Психологічні й моральні втрати людей у конфліктах.
Виявлення мотивів і причин конфлікту. Значення толерантності. Способи
розв’язання конфлікту.
12. Атракція. Прийоми її формування.
13. Культура мови суб’єктів спілкування. Культура мови в формальному
й неформальному спілкуванні. Мовний стиль і мовний етикет. Правила мовного
спілкування: зацікавленість, розуміння й інтерес до адресата; повага,
доброзичливість, доречна ввічливість; вміння дібрати тему для спілкування;
логіка мовлення; концентрація й організація уваги слухача; орієнтація на
ситуацію; звернення до співрозмовника; скромність у самооцінках; збереження
дистанції між старшими й меншими, батьками й дітьми, учителями й учнями,
що прийнята в даній національній і соціальній культурі.
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Окремі фрагменти таких програм знаходять своє відображення в змісті
певних дисциплін: загальної психології, психології управління, етики тощо.
Однак, як зазначають викладачі, у змісті профільних навчальних дисциплін
проблема формування комунікативної діяльності, оволодіння різними видами
спілкування

не

має

конкретно-цільової

спрямованості,

яка

була

б

визначальною. Більшість авторів підручників обмежуються в основному
«закликами»

враховувати

комунікативні

можливості

студентів,

проте

практичних рекомендацій щодо їх розвитку студенти не отримують [135].
Деякі педагоги приділяють спеціальну увагу формуванню одночасно
комунікативних і мовленнєвих умінь і навичок студентів. Так, О. Любашенко,
викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
розглядає процес навчання як реалізацію стратегій керування комунікативною
й мовленнєвою діяльністю студентів, які забезпечують два типи їхньої
«включеності в діяльність [235, с. 73]». Перший тип – «включеність у
навчально-пізнавальну діяльність» – відповідає високому рівню мислительної
активності, активній творчій позиції у ставленні до діяльності. Другий тип –
«включеність у спілкування» – виявляється в комунікативній активності під час
розв’язання навчальних завдань. Мета такого керування полягає в розвитку
певного нового виду мовленнєвої діяльності, в удосконаленні комунікативної
діяльності – тих її видів, якими студенти вже володіють (ведення дискусії,
бесіди, суперечки, створення опису, роздуму, доведення, спростування). Такий
підхід сприяє розвитку кооперативних стосунків спілкування між викладачем і
студентами й між студентами в групі, забезпечує максимальний досвід
комунікації, ведення діалогу (у широкому значенні) [152].
Дисципліна «Тренінг комунікативної компетенції», яку викладає в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка А. Лебедєва,
розкриває

можливості

ефективних

способів

міжособистісної

взаємодії,

багатогранність контактування людей як складного й різнопланового процесу.
Студенти знайомляться з техніками активного слухання, розширюють
репертуар комунікативної поведінки, навчаються уникати типових бар’єрів у
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спілкуванні,

що

запобігає

створенню

конфліктних

ситуацій,

сприяє

формуванню комунікативних умінь і навичок. На практичних заняттях
майбутні вчителі залучаються до розв’язання різноманітних комунікативних
завдань.
Викладач Бердянського державного педагогічного університету О. Ярова
впроваджує тренінг креативності, тренінг-технологію з іншомовної комунікації
і тренінг міжкультурних стосунків для майбутніх учителів іноземної мови, які
розглядаються як форма інтерактивного навчання. Їх мета – розвиток
компетентності

міжособистісної

і

професійної

поведінки

студентів

у

спілкуванні. Специфіка тренінгів полягає: 1) у дотриманні принципів групової
роботи – активності, дослідницької (творчої) позиції учасників спілкування,
об’єктивації (усвідомлення) поведінки й партнерського (суб’єкт-суб’єктного)
спілкування; 2) у спрямованості на психологічну допомогу членам певної групи
в саморозвитку, що ініціюється не лише ведучим, але й власне учасниками,
3) у наявності постійної групи (зазвичай від 7 до 15 осіб); 4) у певній
просторовій організації роботи. Акцент робиться на взаємовідносинах між
учасниками групи, що розвиваються й аналізуються в ситуації «тут і зараз»;
застосовуються

активні

методи

навчання;

здійснюється

вербалізована

рефлексія з приводу власних почуттів кожного й того, що відбувається в групі;
створюється атмосфера розкутості й свободи спілкування, клімат психологічної
безпеки. З метою підвищення ефективності викладання іноземних мов
пропонується впроваджувати тренінги в такому варіанті: 1) тренування, у
результаті якого відбувається формування мовних і мовленнєвих умінь та
навичок; 2) активне навчання, метою якого є передача знань, а також розвиток
комунікативних умінь і навичок; 3) технологія створення ситуацій для
саморозкриття учасників і самостійного пошуку ними способів розв’язання
комунікативних завдань; 4) технологія формування педагогічної майстерності
майбутніх учителів. На заняттях студентам пропонуються психогімнастичні
вправи, які допомагають у формуванні та розвитку умінь, навичок ефективного
спілкування [265].
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Проблемі оволодіння студентами досвідом спілкування приділяється
велика увага за кордоном. Спеціальні курси й тренінги впроваджуються в
навчальний процес університетів і коледжів США та країн Західної Європи
[135]. Так, з 1991 року у вищих навчальних закладах США запроваджено курс
«Мистецтво спілкування», розрахований на два роки. Слухачі оволодівають
технікою спілкування на практичних заняттях. Тренінгова процедура з
формування комунікативних умінь і навичок ґрунтується на таких принципах:
1) активність учасників; 2) дослідницька позиція партнерів; 3) об’єктивування
поведінки; 4) оптимізація пізнавальних процесів; 5) партнерська (суб’єктсуб’єктна) взаємодія.
Актуальними нині в системі освіти Франції є ідеї гуманізму в поєднанні з
культурологічними аспектами викладання філологічних дисциплін. Кінцева
мета навчання: а) засвоєння знань; б) прилучення до світової культури;
в) формування особистості й громадянина. Навчальна діяльність організується з
упровадженням принципів дидактичної культуровідповідності, діалогу культур
і цивілізацій, домінанти проблемних форм навчання в культурознавчій освіті.
Навчальні програми забезпечують комплексний підхід до розв’язання проблем
комунікації,

орієнтують

на

досягнення

триєдиної

педагогічної

мети:

1) опанування мови як засобу спілкування; 2) оволодіння культурою;
3) засвоєння методів комунікативної діяльності [57; 58]. Проте визначені
спеціальні курси й тренінги спрямовані переважно на оволодіння й
удосконалення етики спілкування. Передбачається, що студенти самостійно
використовуватимуть здобуті знання на заняттях з фахових дисциплін.
Отже, за результатами констатувального експерименту було з’ясовано,
що загалом в педагогічній практиці накопичений позитивний досвід
формування комунікативної діяльності студентів. Водночас розв’язання цієї
проблеми більшість педагогів убачає в упровадженні окремих форм, методів і
прийомів навчання. Ці заходи виявляються недостатніми для досягнення
визначених цілей навчання.
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Висновки до першого розділу
Вивчення психолого-педагогічної літератури, педагогічної практики
показало, що актуальними нині у вищій школі є проблеми підвищення
ефективності формування комунікативної діяльності студентів на основі
впровадження в навчально-виховний процес особистісно орієнтованого,
діяльнісного й компетентнісного підходів. Їх сутність стосовно підготовки
майбутніх учителів іноземної мови полягає в тому, що її результатом є
сформована комунікативна компетентність, набутий досвід комунікативної
діяльності, розвинені риси, що дозволить їм ставити й розв’язувати життєві й
професійні завдання.
У педагогічній теорії питанням реалізації і засвоєння комунікативної
діяльності приділяється належна увага. Розглядаються її сутність, структура,
види, форми, загальні закономірності й механізми, теоретико-методологічні
засади формування, використання засобів мовленнєвої діяльності в спілкуванні.
Засадничими характеристиками комунікативної діяльності студентів учені
вважають рівні володіння комунікативними вміннями й навичками, наявність
яких забезпечує ефективне її здійснення, перебіг спілкування, тому їх розвитку
приділяється спеціальна увага. На це спрямовуються різноманітні методи й
прийоми навчання, технології й моделі формування комунікативної діяльності.
Проте

потребують

комунікативну

уточнення

діяльність,

окремі

процес

поняття,

спілкування,

які

характеризують

проблема

створення

оптимальних умов для формування комунікативної діяльності студентів
залишається нерозв’язаною.
Водночас учені вважають, що для підвищення ефективності підготовки
студентів вищих навчальних закладів подальшого дослідження потребують
питання

формування

процесуального

складника

навчально-пізначальної

діяльності. У зв’язку з цим вони наголошують на тому, що організація
навчальної діяльності студентів вищих навчальних педагогічних закладів
потребує переорієнтації з пошуку результату на перебіг процесу його
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досягнення, визначають основні елементи навчально-пізнавальної діяльності,
роблять висновок про те, що формування досвіду комунікативної діяльності
студентів

може

здійснюватись

на

основі

оволодіння

«активізуючими,

розвивальними, інтенсифікуючими способами [39]» діяльності, методами
учіння.
Проте в педагогічній теорії це питання вивчено ще недостатньо. Виконані
окремі дослідження, у яких розглядаються способи діяльності, однак
потребують уточнення їх сутність і структура, не визначені способи
комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови, дидактичні
умови їх ефективного формування.
У практиці роботи вищих навчальних закладів питанням формування
комунікативноі діяльності студентів приділяється велика увага, накопичений
певний позитивний досвід реалізації принципу комунікативності навчання.
Водночас

у

багатьох

викладачів

виникають

труднощі

щодо

вибору

оптимальних методів і прийомів формування комунікативної діяльності, часто
воно здійснюється без відповідного теоретичного й експериментального
обґрунтування. Визначені психолого-педагогічні й педагогічні умови не
охоплюють усіх аспектів цього процесу. Комплексний підхід до створення
сприятливих умов для здійснення й оволодіння студентами комунікативною
діяльністю, який вимагає системного поєднання визначальних чинників
процесу навчання, упроваджується частково, фрагментарно. Це призводить до
того, що комунікативна діяльність у значної частини студентів не сформована
або залишається на низькому рівні.
Для характеристики процесу учіння майбутніх учителів іноземної мови
вживаються
діяльність»,

поняття
введено

«спілкування»,
термін

«способи

«комунікація»,
комунікативної

«комунікативна
діяльності».

Це

компонент процесу навчання, методи учіння, які забезпечують формування
діяльнісного та іншомовного складників комунікативної компетентності
майбутніх учителів іноземної мови, відображають перебіг процесу реалізації й
оволодіння комунікативною діяльністю в конкретних ситуаціях спілкування
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відповідно до індивідуальних особливостей його учасників. Структуру способу
комунікативної діяльності становлять мотиваційний, змістовий, операційний,
рефлексійний складники.
За етапами розв’язання комунікативної задачі й з урахуванням
характеристики сторін комунікативної діяльності (перцептивна, інформаційна,
інтерактивна) виділені проектувальні, контактні й координаційні способи
комунікативної діяльності. За наявності позитивної мотивації партнери зі
спілкування

налаштовуються

на

взаємодію,

аналізують

комунікативну

ситуацію, визначають цілі, складають план діяльності, обирають засоби
спілкування, вступають у контакт, виконують необхідні дії, координують свої
зусилля задля успішного досягнення мети спілкування, аналізують перебіг
діяльності, одержані результати. Через формування способів комунікативної
діяльності

студенти

здобувають

комунікативні

знання,

набувають

комунікативних умінь і навичок: планувати, організовувати й забезпечувати
ефективний перебіг спілкування.
За рівнями сформованості складників способів комунікативної діяльності
визначаються результати оволодіння комунікативною діяльністю майбутніми
вчителями іноземної мови. Критерії її сформованості: 1) активність у
спілкуванні; 2) поінформованість про засади комунікативної діяльності,
механізми здійснення спілкування; 3) техніка спілкування; 4) усвідомлення
комунікативних

дій,

перебігу

комунікативної

діяльності

загалом.

Комунікативна діяльність може бути сформована на одному з трьох рівнів –
творчому, продуктивному, достатньому.
Ефективне формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови визначає необхідність забезпечення умов для оволодіння ними
предметною й організаційною сторонами цієї діяльності.
Результати наукових розвідок висвітлено в таких публікаціях: [238; 242;
244; 246].
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ
УМОВ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Процес навчання у вищому навчальному закладі має двосторонній
характер і є діяльностями, цілеспрямованими, взаємопов’язаними, такими, що
послідовно змінюються, накладаються одна на одну, – діяльністю викладання й
діяльністю учіння.
Діяльність викладання спрямована на прогнозування й побудову
відповідних структур діяльності студентів з огляду на мету й цілі підготовки
майбутнього спеціаліста, на забезпечення відповідних умов для ефективного
засвоєння ними соціального досвіду. Діяльність учіння полягає в перетворенні
студентом власного досвіду за допомогою привласнення елементів нового
досвіду, опрацьованого викладачем і представленого йому у вигляді
навчальних матеріалів – змісту, який йому необхідно опанувати, а також у
перетворенні самого себе як особистості. Кожний з цих виконавчих актів має
самостійний статус у структурі навчально-виховного процесу й виступає як
методична система викладання і як методична система учіння. Як зазначає В.
Онищук, для забезпечення ефективного навчання, необхідним є чітке
визначення структури педагогічної діяльності викладача й навчальнопізнавальної діяльності, яка охоплює не тільки загальні методи й засоби
навчання, але й дидактичні прийоми пізнавальної діяльності учнів чи студентів,
їх зміст, послідовність і взаємозв’язок між ними, а також прийоми
педагогічного керування цією діяльністю [180, с. 74].
Учіння – це свідома діяльність студентів, якою керує викладач.
Керування пізнавальною діяльністю розглядається в науково-педагогічних
дослідженнях як окремий випадок загальних законів керування, як вплив на цей
процес, який з урахуванням поставленої мети, обставин, що склалися, веде до
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поліпшення його функціонування [18; 131; 235]. Результатом навчання є
оволодіння студентом ключовими й спеціальними компетенціями, засвоєні на
певному рівні знання, уміння й навички.
Успішність керування діяльністю майбутніх учителів іноземної мови
зумовлюється їхніми віковими особливостями. У цей час пізнавальна діяльність
студентів набуває власне пошукового, дослідницького характеру, засвоєння вже
нагромаджених теоретичних знань поєднується із самостійним формулюванням
результатів самостійного або колективного дослідження, проектування й
конструювання, що призводить до поглиблення знань – уточнення наукових
понять, удосконалення вмінь і навичок. Головні психічні новоутворення:
розвинене усвідомлення власної індивідуальності, психологічна готовність до
самовизначення в професії, активний розвиток самосвідомості, формування
світогляду, конкретних життєвих планів.
Найбільш успішним виявляється розвиток комунікативної сфери, адже до
початку навчання у вищому навчальному закладі певні комунікативні
передумови для оволодіння комунікативною діяльністю в майбутніх учителів
іноземної мови вже сформовані, закладена база для повноцінного розвитку
комунікативних умінь і навичок, водночас є потенціал для їх подальшого
покращення й удосконалення. Як свідчить аналіз психолого-педагогічної
літератури, загалом існує зв’язок між рівнем комунікативних умінь і навичок й
результатами учіння студентів. Цілеспрямована робота з їх формування може
здійснити позитивний вплив на їхню успішність. Чим вищий показник
комунікативних умінь і навичок, тим вищий показник успішності в навчанні. І
навпаки, неуспішні студенти більш сором’язливі, невпевнені, їм важко
встановлювати контакт, виходити з конфліктних ситуацій, вони рідко
виступають ініціаторами в спілкуванні й підтримують розмову. Характерним
для них є підпорядкований тип стосунків з однолітками, що відбивається на
їхньому груповому статусі. Низький рівень розвитку комунікативних умінь і
навичок детермінує нездатність студента до активної діяльності. Високий
рівень комунікативних навичок знаходить своє відображення у вербальному
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інтелекті (відчуття мови, мовлення), який пов’язаний з рівнем навчальної
успішності з усіх предметів, і перш за все з гуманітарних. Для порівняння: щоб
успішно навчатися природничим дисциплінам, потрібен високий рівень
розвитку просторового й вербального інтелекту, для високої успішності з
гуманітарних дисциплін необхідний високий рівень розвитку вербального
інтелекту [101; 171].
Керування діяльністю майбутніх учителів іноземної мови передбачає
створення необхідних умов для оволодіння досвідом її здійснення.
Категорія «умови» трактується у філософській, психолого-педагогічній
літературі як: 1) необхідна обставина, передумова, яка дає можливість для
здійснення чого-небудь; 2) правила, вимоги, дотримання яких забезпечує щонебудь [188]; відображення співвідношення предмета та явищ, що його
оточують, без яких він не може існувати; сукупність об’єктів (процесів,
відношень тощо), які потрібні для виникнення, існування, зміни цього об’єкта
[252].
Дидактичні умови – це система зовнішніх чинників реалізації процесу
навчання, у якій його компоненти представлені в оптимальному поєднанні, що
дає можливість викладачу ефективно керувати навчальним процесом, а
студентам

–

успішно

цілеспрямованого

навчатися;

добору

й

це

обставини,

упровадження

які

певних

є

результатом

елементів

змісту,

організаційних форм, методів навчання для досягнення дидактичних цілей [5].
Ефективність

формування

комунікативної

діяльності

потребує

комплексного підходу до забезпечення сприятливих умов для учіння кожного
майбутнього вчителя іноземної мови.
Слово «комплекс» (лат.) означає «зв’язок», «сукупність»; це сукупність
предметів, явищ чи властивостей, які утворюють єдине ціле. Комплексний
підхід до навчання ґрунтується на філософському положенні про діалектичну
єдність одиничного й загального, частини й цілого, про різнобічне вивчення
певного явища через визначення взаємозв’язків і взаємозалежностей його
складників, про те, що в кожному окремому явищі іманентно присутні
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особливість, сутність загального, і навпаки, кожне окреме явище набуває
суттєвих ознак загального та якісно збагачує його своїми характеристиками.
Комплексний

підхід

реалізує

принцип

системності.

За

визначенням

Н. Менчинської, одним із шляхів підвищення результативності навчання, є
«вміння

дотримуватися

загальної

системи

заходів,

спрямованої

на

вдосконалення навчально-виховного процесу [163, c. 13]». Саме комплекс,
«система заходів, – стверджує Ю. Бабанський, – забезпечує вибір оптимального
варіанта навчання [11, c. 137]». Тобто забезпечити оптимальні умови для
оволодіння майбутніми вчителями іноземної мови досвідом комунікативної
діяльності можна через комплексне поєднання компонентів навчальновиховного процесу – принципів, змісту, форм, методів навчання, які
визначають його цілісне, якісне функціонування, взаємно доповнюють,
збагачують один одного.
Гіпотеза нашого дисертаційного дослідження базується на припущенні
про те, що підвищенню ефективності формування комунікативної діяльності
майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін
сприятиме реалізація комплексу таких дидактичних умов: 1) дотримання
загальнодидактичних

і

спеціальних

принципів

–

фундаменталізації

комунікативної підготовки, комунікативної спрямованості навчання, розвитку
комунікативної

активності

й

свідомості

особистості;

2)

поглиблення

теоретичних знань про комунікативну діяльність, процес спілкування;
3) послідовне й поступове формування способів комунікативної діяльності як
основи творчого оволодіння комунікативними вміннями й навичками,
навчальним матеріалом філологічних дисциплін; 4) взаємопов’язане засвоєння
способів комунікативної діяльності й навчального матеріалу філологічних
дисциплін на заняттях і під час педагогічної практики; 5) урахування
комунікативних можливостей студентів у процесі організації спілкування.
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2.1. Дидактичні принципи формування комунікативної діяльності
студентів вищих педагогічних навчальних заклідів
У дидактиці реалізація дидактичних принципів розглядається як одна з
дидактичних умов організації навчально-виховного процесу [160, с. 62].
Дидактичні принципи – це наукові положення, які регулюють процес навчання:
визначення обсягу й логіки викладу навчального матеріалу, інтерпретацію й
вибір форм, методів, засобів навчання [Там само, с. 27], зумовлюють
«наповнення» способів діяльності [166, с. 53].
Дидактичні принципи навчання визначаються за таких чинників: 1) мета
й завдання, які ставляться перед освітою суспільством; 2) об’єктивні
закономірності процесу навчання, урахування єдності змістової і процесуальної
сторін навчання; 3) конкретні умови, в яких здійснюється навчання [65; 66].
Перша

дидактична

умова

формування

комунікативної

діяльності

майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін
–

дотримання

загальнодидактичних

і

спеціальних

принципів

–

фундаменталізації комунікативної підготовки, комунікативної спрямованості
навчання, розвитку комунікативної активності й свідомості особистості.
Дидактичні

принципи

навчання

регламентують

формування

комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови: добір змісту
навчального матеріалу, оптимальні форми, методи й засоби навчання – для
оволодіння досвідом її здійснення.
Реалізація комунікативно-мовленнєвої функції майбутніми вчителями
іноземної мови передбачає наявність у них: досвіду організації, регулювання
взаємодії в процесі спілкування, аналізу й удосконалення діяльності,
використання набутих знань і вмінь у викладацькій діяльності; оцінювання й
аналізу власного досвіду; володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності
(аудіювання, говоріння, читання, письмо); використання соціокультурних знань
і вмінь, культурологічної інформації; розвинених комунікативних здібностей –

81

здатності розуміти себе та інших людей (гностичні), до самовираження своєї
особистості (експресивні), впливати на партнера (інтерактивні).
Соціальні зміни, нові вимоги, які висуваються до сучасної освіти, –
формування особистості, котра усвідомлює свою роль у розвитку суспільства,
відповідає за побудову власного життєвого й професіонального шляху, –
передбачають упровадження особистісно орієнтованого навчання, що дозволяє
студенту розкрити власний потенціал, реалізувати свої життєві плани. З огляду
на це актуальним є розвиток його суб’єктності.
Суб’єктність визначається як мета вищої освіти, як стан особистісного й
професійного розвитку майбутнього спеціаліста, який виражається в його
здатності успішно адаптуватися до освітньої, соціокультурної ситуації, що
постійно змінюється, це його потреби в прояві активності, самостійності в
організації продуктивної взаємодії, в усвідомленні відповідальності за
створення умов для власного розвитку. Основними характеристиками
суб’єктності студента є його готовність і здатність: керувати своїми діями;
моделювати й планувати власну діяльність; реалізовувати заплановані
програми; контролювати перебіг й адекватно оцінювати свої дії; рефлексувати
діяльність, аналізувати діяльність інших, взаємодію, – загалом, перетворювати
власну життєдіяльність, свою освіту, процес професійного становлення – в
предмет практичного розвитку й удосконалення [3; 29; 86; 170; 195; 210; 227;
256].
Згідно з особистісно орієнтованим, діяльнісним, компетентнісним
підходами, які впроваджуються в сучасній освіті, основою й результатом
підготовки майбутніх учителів іноземної мови є оволодіння способами
комунікативної діяльності – методами учіння, які забезпечують формування
діяльнісної

та

іншомовної

складників

комунікативної

компетентності,

відображають перебіг процесу реалізації й оволодіння комунікативною
діяльністю

в

конкретних

індивідуальних особливостей.

ситуаціях

спілкування

відповідно

до

їхніх
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Ефективне формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови зумовлюється впровадженням системи таких принципів
навчання, які визначають опанування знань згідно з основними дидактичними
вимогами до організації навчально-виховного процесу, – загальнодидактичних
принципів єдності освітньої, розвивальної і виховної функцій навчання,
науковості, систематичності й послідовності, доступності, міцності знань,
наочності, зв’язку навчання з практикою, індивідуалізації, особистісно
орієнтованого навчання [73, с. 713–714], а також спеціальних принципів, що
створюють

засади

освіти

майбутніх

учителів

іноземної

мови,

–

фундаменталізації комунікативної підготовки, комунікативної спрямованості
навчання, розвитку комунікативної активності й свідомості особистості.
Принципи особистісно орієнтованого навчання, за В. Краєвським, дають
змогу «повною мірою описувати й регламентувати особистісно орієнтований
процес [124]», це:
– принцип особистісного цілепокладання, який грунтується на здатності
тих, хто навчається, визначати цілі своєї діяльності;
– принцип вибору індивідуальної освітньої траєкторії визначає свободу
особистості у визначенні форм і методів навчання, змісту й темпу діяльності;
– принцип метапредметних засад освітнього процесу означає, що основу
навчання становлять фундаментальні метапредметні об’єкти – категорії,
поняття, закони, які відображають певні сфери реальності; забезпечується
суб’єктивний підхід до вивчення метапредмета, що відкриває вихід до
суміжних тем інших навчальних курсів; під час конструювання навчального
метапредмета враховується можливість суб’єктивного відбору методів пізнання
певного фундаментального освітнього об’єкта кожним студентом;
– принцип продуктивності навчання, згідно з яким головним орієнтиром
навчання є особистісне освітнє прирощення (внутрішні й зовнішні освітні
продукти навчальної діяльності – сформульовані студентами цілі навчання,
знайдені прийоми діяльності, рефлексивні судження й самооцінки);
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– принцип ситуативності навчання, який передбачає визнання ситуації як
одиниці організації навчання спілкування; він надає можливість відтворювати
комунікативну реальність і тим самим збуджує й розвиває пізнавальні інтереси,
забезпечує презентацію мовленнєвого матеріалу, організацію мовних одиниць і
формування мовленнєвих навичок студента;
– принцип освітньої рефлексії,

згідно з яким освітній процес

супроводжується його рефлексивним усвідомленням суб’єктами навчання.
Процес здобування знань визначається дидактичними принципами
систематичності

й

послідовності,

доступності

в

навчанні.

Принцип

систематичності й послідовності передбачає викладання й засвоєння знань у
певному порядку, системі, логічну будову навчально-виховного процесу.
Принцип доступності ґрунтується на таких положеннях: 1) обсяг навчального
матеріалу, організаційних форм, методів навчання має відповідати віковим та
індивідуальним особливостям студентів; 2) система знань, що засвоюються, має
бути достатньою для з’ясування досягнутого рівня їхнього розвитку, сприяти
переходу їх на більш високий рівень розвитку чи створювати передумови для
такого переходу; 3) навчальний матеріал, що вивчається, має забезпечувати
поступове зростання його трудності, послідовний розвиток студентів.
Фундаменталізація освіти розглядається дослідниками, по-перше, як
максимально поглиблена підготовка майбутніх спеціалістів у межах конкретної
освітньої галузі, по-друге, як багатостороння енциклопедична освіта, як
створення оптимального середовища для засвоєння наукового інформаційного
підґрунтя й сучасної методології пізнання дійсності, формування внутрішньої
потреби особистості в саморозвитку й самоосвіті протягом усього життя.
Ці визначення доповнюють одне одного й спрямовують навчання на
засвоєння системоутворювальних засад і зв’язків між процесами оточуючого
світу, на формування особистості, здатної успішно розв’язувати професійні й
життєві проблеми.
Фундаментальність у навчанні передбачає науковість, повноту й глибину
знань. Характерною рисою фундаменталізації змісту освіти є використання
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студентами загальних, універсальних дій під час вивчення будь-яких
дисциплін. Фундаментальні знання – це стрижневі, системоутворювальні,
методологічно значущі уявлення, поняття, теоретичні будови [35; 96; 255].
Навчання у зв’язку з цим спрямовується на оволодіння студентами методами
здобування нових знань, набування вмінь і навичок.
Процедура фундаменталізації передбачає виділення фундаментальних
знань, способів діяльності майбутнього спеціаліста, їх системне структурування
у вигляді науково-, практично-, професіонально-фундаментальних компонентів
і їх упровадження у відповідні цикли й навчальні дисципліни. Процес
фундаменталізації

здійснюється

в

трьох

дидактичних

вимірах

–

інформаційному, діяльнісному, особистісному – і передбачає: 1) визначення
інваріантних структурних одиниць змісту освіти: основоположних знань, умінь,
навичок, засвоєння яких дасть змогу студенту бути професіонально мобільним;
2) виявлення соціально-особистісного змісту професійної діяльності з метою
розвитку професійно-значущих і особистісних якостей; 3) формування
«особистісного знання» – наповнення навчально-пізнавальної діяльності
особистісним смислом для збагачення власного внутрішнього світу студента;
4) урахування контексту професіонального навчання, що виражає ставлення
майбутнього спеціаліста до світу, суспільства, інших людей, самого себе й
визначає рівень його активності, міру залучення в процеси пізнання й
перетворення дійсності; 5) забезпечення готовності застосовувати знання в
подальшій діяльності, виховання впевненості у власних силах, спрямованості
на подальше пізнання [35; 39; 47; 96; 189; 191; 218].
Як підкреслюється в науковій літературі, основними чинниками
фундаменталізації навчання майбутніх учителів іноземної мови є дотримання
принципів

професіональної

спрямованості

на

оволодіння

іншомовною

комунікативною компетенцією, системності, наступності, інтелектуалізації,
поєднання

навчання

й

самонавчання,

поглиблення

знань,

визначення

індивідуальної траєкторії у вивченні іноземної мови, принципу модульності
[32; 57; 113; 122; 270].
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Отже, фундаменталізація освіти означає спрямованість на засвоєння
універсальних знань, на розвиток узагальнених способів мислення й діяльності,
на формування загальної культури особистості. Принцип фундаменталізації
комунікативної підготовки майбутніх учителів іноземної мови визначає
поглиблення теоретичних знань про процес спілкування, комунікативну
діяльність, оволодіння практичним досвідом її здійснення й навчальним
матеріалом фахових дисциплін.
Згідно з принципом комунікативності, навчання майбутніх учителів
іноземної мови організується в природних для спілкування умовах або
максимально наближених до них – за моделлю реальної комунікації, що
забезпечує:

1)

діяльнісний

характер

спілкування,

який

утілюється

в

комунікативній поведінці його учасників; 2) предметність процесу комунікації,
який

має бути

змодельований

точно

визначеним набором

предметів

спілкування (тем, проблем, подій тощо). Моделюються найтиповіші варіанти
стосунків, обираються засоби, за допомогою яких здійснюється спілкування в
даних ситуаціях. Цей принцип визначає:
– організацію особистісно орієнтованого спілкування, рефлексійної
взаємодії, яка полягає в тому, що кожний його учасник є таким, хто впливає, і
таким, на кого впливають; у такий спосіб вони пізнають одне одного;
– розвиток комунікативних здібностей партнерів зі спілкування,
поглиблення знань, удосконалення вмінь і навичок, розвиток колективних
стосунків, які виступають як засіб підвищення ефективності учіння, коли успіх
кожного залежить від інших, розкриваються й актуалізуються їхні найкращі
сторони;
– рольову організацію навчального процесу: 1) наявність постійно
активних суб’єктів спілкування, які не тільки сприймають повідомлення,
реагують одне на одного, але й прагнуть виразити своє ставлення, проявити
свій характер під час виконання конкретної ролі; 2) сконцентрованість в
організації навчального матеріалу й навчального процесу; 3) висока насиченість
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і щільність спілкування; 4) розмаїття форм навчальної роботи [8; 34; 68; 86; 98;
166; 167; 168; 186].
Одним із пріоритетних для розв’язання завдань нашого дослідження є
впровадження в процес підготовки майбутніх учителів іноземної мови
принципу розвитку комунікативної активності й свідомості особистості, який
учені розглядають як окремий або як такий, що конкретизує принцип
комунікативності навчання.
Принцип розвитку комунікативної активності й свідомості ґрунтується на
загальнодидактичному принципі активності й свідомості особистості в
навчанні, згідно з яким: 1) учень чи студент визнається як суб’єкт навчальновиховного процесу; 2) сутність освіти становлять глибоко й самостійно
усвідомлені знання, яких суб’єкти учіння набувають шляхом інтенсивної
напруги власної розумової діяльності; 3) свідоме засвоєння знань залежить від
низки умов і чинників: мотивів навчання, рівня й характеру пізнавальної
активності учнів і студентів, організації навчального процесу й керування
пізнавальною діяльність; 4) власна пізнавальна активність є важливим
чинником навченості особистості й здійснює вирішальний вплив на темп,
глибину й міцність оволодіння навчальним матеріалом [24; 73, с. 714].
Принцип комунікативної активності й свідомості особистості визначає її
прагнення до встановлення контактів, цілеспрямованість, ініціативність у
спілкуванні,

у

пізнанні

іншого

й

себе

самого,

усвідомлення

цілей

комунікативної діяльності й спілкування, його планування та організації,
особистісну значущість одержаних результатів.
Визначені дидактичні принципи є взаємопов’язаними один з одним,
виявляються на кожному етапі навчально-виховного процесу. Їх сукупна дія
забезпечує добір змісту, оптимальних форм, методів навчання. Вони
враховуються під час планування й проведення навчальних занять за циклом
філологічних дисциплін і в період проходження студентами педагогічної
практики.
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2.2. Спрямованість змісту, форм і методів навчання на послідовне й
поступове формування комунікативної діяльності студентів
У процесі навчання майбутні вчителі іноземної мови оволодівають
комунікативною діяльністю, вона має бути в них сформована. Формування
діяльності в дидактиці розглядається як процес поступового засвоєння окремих
її елементів, який визначається метою, завданнями освіти, здійснюється в
декілька етапів, при цьому змінюються основні характеристики діяльності,
особистісні якості студентів.
З огляду на визначену мету й завдання нашого дослідження метою
навчання майбутніх учителів іноземної мови є підготовка до виконання
комунікативно-мовленнєвої функції: формування діяльнісної та іншомовної
складників комунікативної компетентності на основі оволодіння способами
комунікативної діяльності, використання набутого досвіду у викладацькій
діяльності.
Цілісний процес формування комунікативної діяльності організується з
дотриманням

загальнодидактичних

і

спеціальних

принципів

–

фундаменталізації комунікативної підготовки, комунікативної спрямованості
навчання, розвитку комунікативної активності й свідомості особистості; він має
дві сторони – змістову й логіко-операційну й передбачає поступове засвоєння
студентом комунікативних знань, дій і операцій, поетапне їх ускладнення й
удосконалення.
Зміст навчання майбутніх учителів іноземної мови становлять:
–

основні поняття, які характеризують комунікативну діяльність, процес

спілкування: види їх, форми, закономірності перебігу, методи, прийоми й
засоби;
– комунікативні

налаштовуватися
спілкування,
представлення

на

вміння й навички: 1) планування спілкування: позитивно
взаємодію,

розробляти
інформації,

план

визначати
діяльності,

власної

думки,

комунікативну
обирати

форму

особистості;

2)

мету,
й

цілі

засоби

організація
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спілкування: проявляти ініціативу, ураховувати своєрідність партнера зі
спілкування, уважно ставитись до нього, ідентифікувати себе з іншими,
сприймати, надавати й запитувати необхідну інформацію, контролювати
поведінку – свою і партнера, ділитися своїми думками, почуттями,
прогнозувати його дії, надавати аргументи на користь своєї позиції,
концентрувати й розподіляти увагу, обирати оптимальні дії, їх поєднання для
досягнення поставленої мети, співвідносити засоби спілкування з метою й
цілями спілкування, обирати ефективні засоби спілкування; 3) забезпечення
ефективного

перебігу

спілкування:

здійснювати

переорієнтацію

цілей

спілкування, узгоджувати свої установки, дії, думки з потребами партнера,
робити запит, узагальнювати, надавати додаткову інформацію, передавати її в
інший спосіб, змінювати тему розмови, підбиватити підсумки, здійснювати
само- й взаємоконтроль, обґрунтовувати, оцінювати перебіг спілкування,
спільно виконану роботу;
–

навчальний

матеріал

філологічних

дисциплін

комунікативної

спрямованості – практика мови, практична граматика, практична фонетика
(лінгвістичні знання: мовні й мовленнєві поняття; репродуктивні й продуктивні
лінгвістичні вміння, мовленнєві вміння й навички); лінгвокраєзнавчий матеріал;
знання про предмет спілкування;
– знання

про власні комунікативні можливості, про прийоми рефлексії, які

допомагають організовувати, здійснювати й коригувати власну комунікативну
діяльність; уміння й навички самоаналізу, саморегуляції, самовдосконалення.
Друга

дидактична

умова

формування

комунікативної

діяльності

майбутніх учителів іноземної мови – поглиблення теоретичних знань про
комунікативну діяльність, процес спілкування.
Формування

комунікативної

компетентності

майбутніх

учителів

іноземної мови можливе за наявності «внутрішніх ресурсів» – комунікативних
знань і вмінь [24].
У загальноосвітніх навчальних закладах майбутні студенти знайомились з
поняттями, які характеризують спілкування, визначеними в програмах з рідної

89

мови, такими, як: основні функції спілкування; ситуація спілкування (тема,
адресат, адресант, місце, мета); види спілкування (вербальне, невербальне,
підготовлене, спонтанне); правила спілкування; національні особливості
спілкування. Як показав аналіз навчальної літератури (підручники для 5–9
класів, навчально-методичні посібники) і шкільної практики, відомості про
спілкування надаються, як правило, на початку вивчення певного курсу з рідної
мови, далі учні відповідають на запитання репродуктивного характеру щодо їх
трактування, потім виконують практичні завдання. Проте основна увага
зосереджується на формуванні мовленнєвих умінь і навичок (складання
висловлювань різних типів і стилів, монологів, діалогів, комунікативно
виправдане використання мовних засобів); звернення до визначення функцій,
структури комунікативної діяльності, правил і механізмів спілкування мають
епізодичний характер.
У вищих навчальних закладах студенти поглиблюють свої знання.
Поглиблення знань з певної навчальної дисципліни передбачає глибоке й
повне опанування певної кількості одиниць змісту, яка необхідна для навчання
за тим чи іншим профілем; дотримання системного викладу навчального
матеріалу, його логічного упорядкування; широке використання знань із
споріднених предметів; застосування активних методів навчання, організацію
дослідницької, проектної діяльності; розвиток самостійності учнів і студентів,
забезпечення прикладної спрямованості навчання тощо. Поглиблене вивчення
навчальних предметів дослідники пов’язують із формуванням пізнавального
інтересу особистості – постійним прагненням її до пізнання нового,
тенденціями заглиблюватися в сутність того, що пізнається. Ефективність
процесу розвитку пізнавального інтересу (що визначається зміною його
об’єктів,

розширенням

загальнодидактичних

його

кордонів)

принципів

досягається

науковості,

завдяки

активності

й

реалізації
свідомості,

систематичності й послідовності, наочності тощо й спеціальних принципів
[65; 66; 73; 226; 228].
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У теорії навчання глибина знань трактується як сукупність усвідомлених
суттєвих зв’язків між знаннями, що співвідносяться. Глибина знань пов’язана з
повнотою (або широтою) знань, «яка вимірюється кількістю програмових знань
про об’єкт, що вивчається [146, с. 14]». Проте повнота знань не збігається з
глибиною, адже допускає їх ізольованість. Чим більше фактів, понять, законів
вивчається, тим більш необхідним стає розкриття закономірних зв’язків між
ними. Глибина знань співвідноситься з усвідомленістю знань, оскільки вона
стосується зв’язків між знаннями: усвідомленість визначає розуміння цих
зв’язків, способів їх встановлення як уміння їх доводити, виявляти характер,
механізми розвитку і прояву. Глибина й повнота знань досягається як завдяки
повідомленню певної інформації, так і в результаті її творчого використання.
Адже сутність творчого засвоєння знань полягає в тому, що раніше засвоєні
знання застосовуються в нових умовах, і в такий спосіб визначаються нові
зв’язки; результатом творчості стають нові знання чи нові способи одержання
їх [Там само, с. 15].
Дотримання принципу фундаменталізації комунікативної підготовки
майбутніх учителів іноземної мови визначає необхідність засвоєння ними у
взаємозв’язках стрижневих, системоутворювальних, методологічно значущих
понять, які характеризують комунікативну діяльність, процес спілкування.
Глибокі комунікативні знання є основою ефективного оволодіння механізмами
міжособистісної, надають студенту можливість мобілізувати свій досвід,
задовольнити комунікативні потреби, визначені метою або контекстом
спілкування, забезпечують зняття психологічних бар’єрів, що сприяє розвитку
їхніх комунікативних здібностей.
Третя

дидактична

умова

формування

комунікативної

діяльності

майбутніх учителів іноземної мови – послідовне й поступове формування
способів

комунікативної

діяльності

як

основи

творчого

оволодіння

комунікативними вміннями й навичками, навчальним матеріалом філологічних
дисциплін.
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Результатом

навчально-пізнавальної

діяльності

майбутніх

учителів

іноземної мови є елементи індивідуального досвіду – діяльнісна та іншомовна
складникі комунікативної компетентності, комунікативні знання, уміння й
навички, сформовані

на основі

оволодіння

способами

комунікативної

діяльності, структуру яких становить упорядкована сукупність засобів,
прийомів, дій і операцій, необхідна для досягнення мети спілкування.
Досвід комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови
нагромаджується послідовно. Вони залучаються в такий посильний процес,
який поступово ускладнюється, при цьому забезпечується оволодіння його
основними компонентами. Студенти спочатку спостерігають за діяльністю
викладача, далі здійснюють частковий самостійний пошук, винаходять свої
шляхи досягнення поставленої мети, далі навчання організується з урахуванням
процесуальних рис творчої діяльності, таких, як: 1) самостійний перенос знань і
вмінь у нову ситуацію; 2) бачення нових проблем у стандартних умовах;
3) бачення нової функції знайомого об’єкта; 4) самостійне комбінування з
відомих способів нового; 5) бачення структури об’єкта; 6) бачення
альтернативи

рішення,

можливих

різноманітних

способів

розв’язання

проблеми; 7) побудова принципово нового для них способу розв’язання
проблеми [145, c. 52–55].
Керування процесом засвоєння комунікативної діяльності здійснюється з
упровадженням різних форм і методів навчання. У Законі України «Про вищу
освіту» визначені такі форми організації освітнього процесу: 1) навчальні
заняття; 2) самостійна робота; 3) практична підготовка; 4) контрольні заходи.
Види навчальних занять: лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне,
консультація. Вищий навчальний заклад може впроваджувати й інші форми
організації освітнього процесу [82].
Формами організації навчальної діяльності (навчальної роботи) на
заняттях є фронтальна, парна, групова, індивідуальна.
Фронтальна форма передбачає виконання роботи в одному темпі, при
цьому здійснюється одночасний контакт викладача з усіма студентами. У парі й
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групі організується діяльність студентів із різним рівнем навчальних
можливостей. Основною ознакою індивідуальної форми є самостійність
студентів під час виконання завдання. Як стверджують учені, необхідним для
підвищення результативності навчання є таке поєднання форм організації
навчальної діяльності, за якого наступна компенсує недоліки попередньої й
забезпечує поступовий перехід студентів до самостійного оволодіння знаннями:
фронтальна → групова → індивідуальна; групова → фронтальна →
індивідуальна; фронтальна → парна → групова → індивідуальна [12; 187; 257].
Основними у формуванні комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови є активні методи навчання, за яких їхня діяльність має творчий,
продуктивний характер. Ці методи, як підкреслюють учені, стимулюють
пізнання, передбачають здійснення спілкування для розв’язання тієї чи іншої
проблеми [36; 39; 64; 86; 88; 108; 167; 189; 199; 222].
«При пасивних методах, – за Г. Ващенком, – учень є тільки об’єкт
педагогічного впливу вчителя, при активних – учень є і суб’єкт педагогічного
процесу, себто він не тільки сприймає те, що подає йому вчитель, але й сам
організовує свою роботу [36, с. 187–188]».
Розглядаючи впровадження активних методів навчання з позицій теорії
мовленнєвої діяльності, І. Зимня, зазначає, що оскільки предметом мовленнєвої
діяльності є думка, а мета, за Дж. Дьюї, контролює процес мислення, то стає
зрозумілим, чому саме ці методи в їх сукупності можуть найбільш продуктивно
розв’язувати завдання формування комунікативної діяльності [86].
До активних відносять дослідницькі, пошукові, дискусійні методи, метод
рольових ігор, метод проектів; останній включає всі названі методи. Вони
підпорядковуються певним принципам-нормам спілкування й спрямовані на
розвиток

спеціальних

умінь:

вести

бесіду,

дискусію,

розв’язувати

міжособистісні конфлікти – й на поглиблення досвіду аналізувати ситуації
спілкування, на розвиток рефлексійних умінь і навичок.
Кожний метод формування комунікативної діяльності визначається
характером діяльності викладача й студентів.
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Цілі педагогічного впливу на діяльність студентів визначаються як
ефекти просування, зміни особистості студентів, залучення їх до активної
самостійної діяльності. Діяльність викладача під час застосування методів
формування комунікативної діяльності спрямована на створення умов для
творчого оволодіння майбутніми вчителями іноземної мови комунікативними
знаннями, уміннями й навичками: планувати, організовувати й забезпечувати
ефективний перебіг спілкування, – і навчальним матеріалом філологічних
дисциплін. Водночас формування комунікативної діяльності здійснюється на
основі наявних знань, умінь і навичок. Адже для розв’язання комунікативної
задачі студент має оволодіти простими вміннями, елементарними навичками –
надавати певну інформацію, ставити запитання, відповідати на поставлені
запитання тощо [166, с. 251].
Діяльність

студентів

під

час

упровадження

викладачем

методів

формування комунікативної діяльності спрямована на розв’язання проблемних
комунікативних задач, має перетворювальний характер. Обґрунтувати методи,
які б забезпечували творче оволодіння вміннями й навичками, – підкреслює
В. Давидов, – означає виявити роль активного перетворення в процесі
засвоєння знань тими, хто навчається [63]. «Перетворення» визначає зміну,
надання певному об’єкту нового вигляду, внесення корінних змін. Якісно нове
породжує

творча

перетворювальної,

діяльність,

творчість,

яка

продуктивної

діяльності

й

є

найвищим

пов’язана

з

рівнем

відкриттям,

винаходом, передбачає поєднання логічного й інтуїтивного, зумовлюється
індивідуальними особливостями суб’єкта діяльності.
Основними чинниками навчання й становлення студента є його
активність і самостійність. Активність передбачає перетворювальне ставлення
до предметів, явищ оточуючого середовища, є підготовчою сходинкою до
пізнавальної самостійності, її показником. Самостійність характеризується
такими ознаками: потреба в знаннях, уміння самостійно мислити, здатність
орієнтуватись у новій ситуації, бажання не тільки більш глибоко зрозуміти
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навчальний матеріал, що засвоюється, але й способи здобування знань [66; 88;
100; 112; 181; 189; 191; 199].
Активність студентів під час використання методів формування
комунікативної діяльності може бути різною. Низькою вона є тоді, коли
викладач повідомляє знання, ставить запитання, демонструє, як може
розв’язуватись та чи інша комунікативна ситуація; студенти спостерігають,
запам’ятовують, відтворюють викладене. Більш високий рівень активності
виявляється, коли комунікативна ситуація розв’язується спільними зусиллями
викладача й студентів. На найвищому рівні студенти самі шукають способів
розв’язання проблем. З підвищенням рівня активності студента зростає і його
самостійність.
Відповідно
діяльності

нами

майбутніх

визначено
учителів

методи
іноземної

формування
мови:

комунікативної

інструктивно-наочні,

роз’яснювально-конструктивні, продуктивно-практичні – й форми їх прояву.
Вони представлені в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Методи формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови
Методи формування комунікативної діяльності
Роз’яснювальноІнструктивно-наочні
Продуктивно-практичні
конструктивні
Проблемний
виклад Конструктивна
навчального матеріалу, бесіда,
лекція-бесіда,
евристична бесіда
лекція-дискусія

Комунікативні
вправи

завдання

й

Активні методи формування комунікативної діяльності впроваджуються
в

поєднанні

з

пасивними

методами

навчання

(інформаційна

лекція,

репродуктивно-відтворювальна бесіда, репродуктивні завдання й вправи тощо).
Так, на інформаційній лекції студенти одержують відомості про основні
поняття, які характеризують комунікативну діяльність, процес спілкування, про
мовні й мовленнєві явища. Під час проблемного викладу, який здійснюється у
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фронтальній формі, студенти не тільки знайомляться з певним навчальним
матеріалом, але й спостерігають за його функціонуванням у комунікативних
ситуаціях, пропонують свої варіанти їх розв’язання. У ході лекції-бесіди дають
відповіді на запитання викладача стосовно предмета обговорення, розв’язують
комунікативні ситуації, створені на його основі, самостійно роблять висновки й
узагальнення. Під час лекції-дискусії викладач наводить окремі приклади
комунікативних ситуацій і пропонує студентам коротко їх обговорити, далі
робиться

короткий

аналіз

перебігу

їх

розв’язання

з

використанням

запропонованого мовного матеріалу.
Оволодіння

комунікативною

роз’яснювально-конструктивних

діяльністю

методів

на

основі

здійснюється

впровадження

через

колективне

розв’язання комунікативних ситуацій. Запитання ставляться викладачем до
студентів або студентами одне до одного. Під час проведення конструктивної
бесіди студенти відповідають на окремі репродуктивні, частково-пошукові й
проблемні запитання. Одне випливає з іншого, визначається мета спілкування,
обговорюються

шляхи

її

досягнення. Евристична бесіда будується

з

урахуванням усіх етапів розв’язання комунікативних ситуацій, висловлюються
й обґрунтовуються припущення щодо перебігу спілкування, робляться
висновки.
Одна з особливостей використання визначених методів формування
комунікативної діяльності в організації майбутніх учителів іноземної мови – те,
що воно є короткотривалим. Вони застосовуються на початку вивчення певного
розділу чи навчальної теми. Згідно з принципом комунікативності навчання,
нагромадження

досвіду

комунікативної

й

мовленнєвої

діяльності

забезпечується переважно через виконання студентами комунікативних завдань
і вправ, які є втіленням продуктивно-практичного методу.
Як зазначають учені, саме через комунікативні «діяльнісні завдання»
впроваджується комунікативно орієнтоване навчання. Викладач має найбільш
ефективно організувати діяльність студентів, допомогти їм у досягненні
пізнавального результату, тобто «навчити діяльності». Діяльнісні завдання

96

містять проблемно-пізнавальні задачі, забезпечують пред’явлення, закріплення,
розширення, узагальнення знань і уявлень, формування вмінь і навичок
студентів [168].
У науково-методичній літературі визначено такі види комунікативних
завдань і вправ: умовно-комунікативні й власне комунікативні [31; 33; 34; 48;
84; 100; 107; 122; 168; 183; 186; 222]. Їх розглядають як спеціально організовану
форму спілкування. Умовно-комунікативні завдання й вправи дозволяють
здійснювати засвоєння навчального матеріалу в навчальній або умовній
комунікації, яка імітує природну, вони призначені для формування певних
навичок.
У власне комунікативних завданнях і вправах створюються ситуації,
наближені до реального життя. Виділяють такі види завдань: комунікативні
ігри; комунікативні імітації (студенти імітують певну ситуацію на основі
запропонованої раніше або прочитаного тексту); вільне спілкування – з метою
остаточного закріплення навчального матеріалу й оцінки знань.
Некомунікативні завдання й вправи виконуються з метою осмислення й
свідомого

засвоєння

навчального

матеріалу

(фонетичного,

лексичного,

граматичного) у різних видах мовленнєвої діяльності. Їх пропонують
студентам, коли виникає необхідність звернутися до певного мовного матеріалу
для його уточнення й/або повторення.
Ефективне формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови забезпечується через виконання системи комунікативних
завдань і вправ – такої сукупності їх типів і видів, яка визначає послідовне й
поступове оволодіння комунікативною діяльністю, навчальним матеріалом
філологічних дисциплін.
Розробляючи комунікативні завдання й вправи, ми виходили з того, що в
них конкретизуються комунікативні задачі – загальні, які, як правило,
плануються заздалегідь, і поточні – які виникають у ході взаємодії між
учасниками спілкування. Загальна комунікативна задача зводиться до
оповідання й спонукання. Оповідання може бути представлено у вигляді власне
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повідомлення, найменування, об’яви, репліки, переліку, відповіді, рапорту
тощо. Основними видами спонукання є наказ, команда, вимога, заклик, порада,
завдання, запрошення, прохання тощо. Загалом у процесі спілкування
розв’язуються такі комунікативні задачі: 1) передавання інформації; 2) обмін
інформацією; 3) запит інформації; 4) спонукання до дії (вербальної або
невербальної); 4) вираження ставлення до вербальної або невербальної дії
партнера. Основними чинниками під час розробки комунікативних задач є:
педагогічні цілі; наявні рівні потреби студентів у спілкуванні, розвитку
комунікативних умінь і навичок; їхні індивідуальні особливості; урахування
методів організації роботи [97].
Комунікативне завдання забезпечує позитивну мотивацію діяльності,
розвиток комунікативних здібностей студентів, виступає одиницею членування
навчального

матеріалу,

визначає

її

зміст.

Об’єктивні

характеристики

розроблених комунікативних завдань і вправ: 1) поліфункціональність –
спрямованість на паралельне оволодіння способами комунікативної діяльності
й іншомовним спілкуванням; 2) проблемність – розв’язання комунікативної
задачі

вимагає творчого

підходу (орієнтація

в

конкретних

ситуаціях

спілкування, прогнозування перебігу й результатів діяльності, вибір засобів
розв’язання, прийняття рішення); 3) ситуативність – передбачається створення
комунікативної ситуації (наявність тих, хто передає й отримує інформацію,
визначення цілей кожного з них, власне інформація, форма її представлення й
умови спілкування); 4) змістова наповненість – навчальний матеріал
філологічних дисциплін (практика мови, практична граматика, практична
фонетика); предмет спілкування: з приводу подій або явищ оточуючого світу, з
приводу самих учасників спілкування, з приводу стосунків між ними;
5) складність – ступінь її визначається рівнем проблемності, обсягом
інформації, яку передають, сприймають і виробляють учасники спілкування,
кількістю комунікативних дій і операцій, потрібних для досягнення поставленої
комунікативної мети, етапами процесу засвоєння, характером діяльності – від
творчого перетворення до продуктивного, творчого застосування.
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Складність
характеристика.

комунікативного
З

поняттям

завдання

«складність

–

це

завдання»

його

об’єктивна

пов’язане

поняття

«трудність завдання». Трудність завдання характеризує студента як суб’єкта
комунікативної діяльності, визначає ступінь посильності цього завдання для
нього. Якщо складність завдання – це логічна категорія, то трудність –
психологічна
методикою

категорія.
його

Остання

подання,

зумовлюється

співвідноситься

з

складністю

завдання,

психолого-фізіологічними

характеристиками студента, залежить від його індивідуальних особливостей.
Складність завдання позначається на його трудності: чим воно складніше, тим
важчим буде процес його розв’язання для студента. Власне складність
комунікативних завдань виникає тоді, коли відбувається перехід від жорстко
окресленого змісту комунікативних ситуацій до їх варіювання й вирішення
проблем поза заданими ситуаціями. Складність комунікативного завдання
залежить від рівня його проблемності.
Рівень проблемності комунікативних завдань і вправ визначався нами на
основі підходів, розроблених у психолого-педагогічних дослідженнях.
Рівень проблемності навчального завдання розглядається вченими як
ступінь узагальненості знань, що засвоюються, і як дидактичний варіант
взаємодії викладання й учіння в умовах проблемної ситуації [159, с. 267–268].
Комунікативні проблемні задачі градуюються від частково невідомих засобів,
прийомів, умов спілкування (місце, час) до невідомого предмета, необхідності
прийняття

рішення

в

конфліктних

обставинах

[58].

До

проблемних

комунікативних завдань відносять такі, для виконання яких недостатньо лише
знань мови, але й потрібні відомості з інших галузей (наука, культура, етикет
тощо) [149; 214; 266].
Проблемність конкретизованої в завданні задачі визначається, на думку
А. Фурмана, «співвідношенням нових типів дій (або окремих компонентів дії),
що формуються, і кількістю раніше сформованих типів дій (або їх компонентів)
[253]». Згідно з цим критерієм, учений виокремлює чотири рівні проблемності
комунікативних задач: 1) самостійний низькопродуктивний. Задачу розуміють,
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сприймають і розв’язують після прямого аналізу її умов і вимог. Основою
такого розв’язання є згорнуті неусвідомлені мислительні операції (інтуїтивні
компоненти). У цьому випадку задачі низького чи середнього ступеня
складності розв’язується студентом на інтуїтивному рівні; 2) самостійний
продуктивний. Для прийняття й розв’язання проблемної задачі від студента
вимагається високий ступінь концентрації уваги на об’єкті пізнання, вольових
зусиль в осмисленні невідомого, організації послідовності дій. Перебіг
розв’язання є більш розгорнутим, дії – більш усвідомленими; 3) спільний
високопродуктивний. «Пошукова діяльність… здійснюється в спонтанній
діловій співпраці з партнером». У цій ситуації характерними є спроби й
помилки, а спілкування студентів є різноплановим; 4) спільний максимально
продуктивний. Колективна пізнавальна діяльність спрямована на пошук, хід
розв’язання проблемної задачі «відрізняється організованістю й послідовністю
в подоланні труднощів, що виникають… наявністю змістовної співпраці між
учасниками спільної роботи [Там само]».
Рівень трудності комунікативної проблемної задачі зумовлюється
індивідуальними особливостями студента: проблема має бути настільки
трудною, щоб він міг її розв’язати, проте не занадто простою. Під час
постановки

проблемної

комунікативної

задачі

враховується

ступінь її

доступності: якщо студент її не розуміє, то подальша робота є даремною.
Складність

є

достатньою,

а

трудність

необхідною

характеристикою

комунікативної задачі, зорієнтованою, за Л. Виготським, на «зону найближчого
розвитку [41]» студента.
Отже, рівень складності комунікативних завдань і вправ визначається
рівнем

їх

проблемності

–

ступенем

узагальненості

знань

і

вмінь,

співвідношенням нових і сформованих типів дій, спрямованих на розв’язання
конкретизованих у них комунікативних задач, змістом, обсягом інформації, яка
передається, сприймається й виробляється в процесі спілкування його
учасниками, кількістю комунікативних дій і операцій, характером діяльності.
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Важливим в процесі формування комунікативних умінь майбутніх
учителів іноземної мови є моделювання реальних умов спілкування з метою
залучення кожного до практичної іншомовної мовленнєвої діяльності. Учені
вважають, що система комунікативних завдань і вправ має ґрунтуватися на
таких навчальних моделях, які для майбутнього спеціаліста певного профілю
«відтворюють власне навчальну діяльність і навчально-професійну діяльність
[38, с. 68–70]».
В основу розробленої нами системи комунікативних завдань і вправ
покладено моделі спілкування, визначені в науковій літературі [38; 104; 156]. За
семіотичною моделлю, виконання завдань передбачає роботу з текстом. Такі
завдання зорієнтовані на індивідуальне здобування знань. Завдання, створені за
імітаційними моделями, визначають вихід студента за межі текстів шляхом
співвіднесення «вичерпуваної» з них інформації з ситуаціями майбутньої
професійної діяльності. У соціальних навчальних моделях здійснюється
динамічне розгортання діяльності в спільних колективних формах роботи. Як
підкреслюють учені, моделювання в формах навчальної діяльності студентів
реальних виробничих зв’язків і стосунків дозволяє подолати розрив між
навчанням і вихованням, досягати цілей не тільки професійного, але й
загальнокультурного розвитку особистості майбутнього спеціаліста. Розроблені
за цими моделями комунікативні завдання й вправи майбутні вчителі іноземної
мови виконують на навчальних заняттях, а також використовують під час
підготовки й проведення уроків у період проходження педагогічної практики.
Як стверджується в науково-педагогічних дослідженнях, для того, щоб
проблемне комунікативне завдання стало засобом активізації пізнавальної
діяльності, необхідно враховувати рівень інтелектуального розвитку й інтересів
студента [186, с. 57]; в основу комунікативного завдання мають бути покладені
знання й вміння, якими він володіє на даний момент; при цьому необхідно, щоб
під час його виконання з’являлась потреба в засвоєнні знань, а можливість
граматичної рефлексії була мінімальною [158].
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Виконання розробленої системи комунікативних завдань і вправ
забезпечує формування рефлексійних умінь і навичок студентів. Рефлексійний
компонент змісту освіти становлять: 1) знання про прийоми рефлексії, які
допомагають особистості організовувати й корегувати власну діяльність;
2) уміння усвідомлювати зміст предметних знань, засади дії в процесі
навчально-пізнавальної діяльності.
Комунікативна

рефлексія

трактується

як

усвідомлення

суб’єктом

комунікативної діяльності, того, як він сприймається партнером зі спілкування.
Етапи формування рефлексійних умінь і навичок особистості в процесі
спілкування: 1) розвиток здатності до рефлексії, до усвідомлення власної
поведінки. Цьому сприяє спостереження за власними комунікативними діями,
за формами самовираження інших людей; 2) оволодіння вмінням відчувати
інтелектуальні, емоційно-вольові й моральні стани партнера(ів) зі спілкування;
засобами для цього можуть бути спостереження за іншими людьми, аналіз
їхньої поведінки; 3) розвиток здатності до встановлення контактів, умінь
керувати спілкуванням. При цьому важливо навчити студентів розробляти
стратегію й тактику спілкування: визначати цілі, очікувані результати,
вибирати засоби міжособистісної взаємодії, прогнозувати поведінку – власну й
партнера. У результаті вони оволодівають уміннями керувати власною
комунікативною діяльністю й регулювати свої психічні й емоційні стани в ході
спілкування [23; 56; 85; 231].
Основними прийомами, які формують різні види рефлексії, є рефлексійні
запитання й рефлексійні завдання. Рефлексійні запитання ставляться з метою
осмислення: 1) змісту й послідовності дій, операцій; 2) труднощів, які
виникають, їх причин; 3) нових знань, умінь і навичок; 4) досягнення чи
недосягнення поставлених цілей на етапах цілепокладання, планування,
реалізації й контролю діяльності.
На етапі орієнтування рефлексійне запитання задається (викладачем до
студента або студентом до самого себе) з метою усвідомлення мети, мотивів
діяльності, на етапі планування – з метою усвідомлення студентом суті кожної
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дії, їх послідовності. На етапі реалізації за допомогою рефлексійних запитань
здійснюється поточний контроль за рівнем знань, виконанням дій і операцій.
На

етапі

контролю

рефлексійні

запитання

допомагають

студентам

усвідомлювати мету, цілі, передбачувати перебіг, результати діяльності.
Рефлексійне

завдання

сприяє

формуванню

в

студентів

умінь

осмислювати й контролювати свою діяльність, здійснювати пошук засад
власних дій. Одна з функцій рефлексійного завдання – звернути увагу студента
на те, як він міркує й перевірити рівень осмислення ним навчального матеріалу.
У процесі розв’язання цих завдань формується критичне мислення, навички
самоаналізу, самоконтролю, когнітивні вміння: критично ставитись до кожного
умовиводу, до кожного кроку в розв’язанні, аргументувати їх; висувати
гіпотези й перевіряти їх достовірність або хибність; свідомо будувати
послідовність власних дій, ланцюжок умовиводів, постійно перевіряючи хід
власних міркувань; пов’язувати в одне ціле різні варіанти розв’язання завдання;
визначати й аргументувати власну позицію. Рефлексійні запитання й завдання
або додаються до предметного завдання, або пропонувались як самостійні.
Розроблена

нами

система

комунікативних

завдань

і

вправ

для

формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в
процесі вивчення філологічних дисциплін містить такі їх види: підготовчі й
виконавчі (рис. 2.1).
Підготовчі

Виконавчі
трансформаційні
імітаційно-перетворювальні
пошукові

Рис. 2.1 Система комунікативних завдань і вправ
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Рівень складності комунікативних завдань і вправ зростає послідовно й
поступово. Їх розв’язання стимулює комунікативну діяльність, спілкування на
всіх етапах навчання, передбачає оволодіння їх механізмами: орієнтація в
комунікативній ситуації, прогнозування змісту, результатів; прийняття рішень;
координація намірів, дій у досягненні поставленої мети; виконання дій і
операцій; оцінка перебігу й результатів діяльності, вибір оптимальних засобів
спілкування – мовних і мовленнєвих одиниць, засвоєння навчального матеріалу
філологічних дисциплін

на певному рівні: репродуктивний, частково-

пошуковий, творчий. В умови завдання вводиться предметне запитання чи
завдання, певне мовне явище може стати предметом спілкування (див. розділ
2.4).
Підготовчі комунікативні завдання й вправи (мінімальний рівень
проблемності, низький рівень складності) спрямовані на засвоєння певної
інформації як предмета спілкування, розвиток умінь орієнтуватися в
комунікативній задачі, складати план діяльності. Студенти визначають, які
комунікативні задачі розв’язуються або які комунікативні задачі необхідно
розв’язати в наданих прикладах, порівнюють комунікативні ситуації, які
містять різні комунікативні задачі, обирають оптимальне рішення серед двох
протилежних, аналізують процес їх розв’язання, засоби спілкування (іноземна
мова, мовлення), роблять узагальнення, висновки тощо. Наприклад, завдання
можуть мати такий характер.
●

Ознайомтеся з текстом. Про що в ньому йдеться? Яка інформація була

для вас новою, а про що вам було відомо? Визначте, яку комунікативну задачу
ви маєте розв’язати під час його читання (передавання інформації; обмін
інформацією; запит інформації; спонукання до дії; вираження ставлення до дії
партнера).
●

Порівняйте зміст двох текстів. Скажіть, які комунікативні задачі –

однакові або різні – ви маєте розв’язати під час їх читання. Чим вони
відрізняються?
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●

Прочитайте діалог. Які цілі поставили перед собою його учасники?

Проаналізуйте, як вони налаштовані на спілкування.
●

Прочитайте діалог. Визначте комунікативну задачу. У якій формі

подається в ньому інформація? Як здійснюється контакт, координація дій його
учасників? Поясніть, чому ви так вважаєте. Проаналізуйте відповідність
мовних засобів створеній комунікативній ситуації.
●

Відомо, що основними в спілкуванні є три цілі: передача інформації;

вираження почуттів, емоцій, оцінок; здійснення впливу на адресата з метою
доведення певної точки зору. Наведіть приклади, коли реалізується кожна з
них.
●

Наведіть приклади спілкування із свого життя або з кінофільмів, книг

тощо, коли здійснювалося прирощення інформації. Чи обмежується в цьому
випадку спілкування тільки обробкою інформації? Поясніть.
Підготовчі комунікативні завдання й вправи пропонуються студентам
перед

розв’язанням

виконавчих

–

трансформаційних,

імітаційно-

перетворювальних, пошукових.
У трансформаційних завданнях і вправах (низькопродуктивний рівень
проблемності, середній рівень складності) створюються комунікативні ситуації,
які відтворюються в дещо зміненій формі. Студенти змінюють мету
спілкування,

інтерпретують,

скорочують

або

розширюють

викладену

інформацію, передають надану інформацію в інший спосіб, перекладають
окремі речення й тексти з іноземної мови на українську (або навпаки) з
певними корективами тощо. Наприклад.
●

Проаналізуйте комунікативну ситуацію, яка описується в тексті. Чи

дотримувалися партнери загальноприйнятих прийомів початку спілкування? Як
цілі вони визначили кожний для себе? Чи вдалося співрозмовникам досягти
поставленої мети? Змініть розташування викладених аргументів так, щоб вони
були більш переконливими.
●

Прочитайте діалог. Що, на вашу думку, у ньому було зайвим? Усуньте

цей недолік. Як змінилася комунікативна задача? Цілі учасників спілкування?
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● Прочитайте

уривок тексту лекції. Які помилки допустив лектор? У чому

полягала його комунікативна невдача? Дайте необхідні поради.
● Наведіть

приклади текстів, у яких: а) суть справи вповні зрозуміла, б) не

зовсім зрозуміла (зовсім не зрозуміла) за рахунок недостатності наданих
відомостей. Дайте оцінку доцільності як точності, так і відступів від неї.
●

Перекладіть текст з іноземної мови на українську, скоротіть (чи

узагальніть) надану інформацію.
Імітаційно-перетворювальні завдання й вправи (високий продуктивний
рівень проблемності, високий рівень складності) передбачають діяльність у
змінених умовах. Студенти оперують відомими знаннями, шукають нових
шляхів розв’язання комунікативної задачі, складають повідомлення, беруть
участь у бесідах – висловлюють своє ставлення до предмета спілкування,
ставлять запитання для уточнення отриманої інформації, дають аргументовані
відповіді на запитання, погоджуються чи не погоджуються з іншою думкою,
формулюють свою думку в інший спосіб, наводять приклади, пояснюють,
доводять, обґрунтовують, оцінюють тощо. Завдання можуть мати такий
характер.
●

Чи погоджуєтеся ви з тим, що доступність – це якість мовлення для

адресата, і тому, якщо йому щось незрозуміло, він має сам спробувати цю
незрозумілість подолати (наприклад, використає запитання й перефразування)?
Прочитайте текст. Що в ньому необхідно з’ясувати? Скористайтесь наданими
порадами.
●

Доповніть даний діалог. Наведіть такі факти або інтерпретуйте надану

інформацію таким чином, щоб переконати співрозмовника.
●

Прочитайте діалог. Як ви вважаєте, які з поданих нижче висловів

сприятимуть налагодженню стосунків між учасниками спілкування? Доберіть
власні подібні аргументи й доповніть даний діалог.
●

Змініть репліки діалогу таким чином, щоб один із його учасників

заперечував надану інформацію (погоджувався із співрозмовником або щось
доводив).
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●

Прочитайте. Чи погоджуєтеся ви з тим, як координують свої дії

учасники діалогу? Перебудуйте наведений діалог таким чином, щоб дії одного з
них були більш переконливими.
● Розкажіть

про один і той же випадок: а) другу, б) викладачу, в) батькам.

Поспостерігайте, що буде змінюватися у вашій розповіді залежно від адресата
або комунікативної ситуації загалом.
●

Прочитайте початок діалогу. Погодьтеся чи не погодьтеся із

співрозмовником. Наведіть необхідні аргументи.
●

Прослухайте уривок тексту (або телепередачі, відеофільму). Визначте

комунікативну задачу, комунікативні наміри (цілі) учасників розмови. Чи
вдалося їх реалізувати? Усуньте недоліки. Поясніть, як ви це робили.
Пошукові завдання й вправи (максимально продуктивний рівень
проблемності,

найвищий

рівень

складності)

вимагають

від

студентів

евристичної діяльності – створити певні комунікативні ситуації і розв’язати їх.
Студенти визначають комунікативну задачу, форму спілкування – монолог,
діалог, полілог, ролі, які мають виконуватися, умови спілкування, цілі й план
діяльності, зміст й обсяг необхідної інформації, встановлюють контакти,
регулюють і аналізують перебіг діяльності. Форми реалізації цих завдань –
виступи, рольові ігри, дискусії, диспути, конференції, «круглі столи»,
інсценування, скетчі.
Комунікативні завдання й вправи розв’язуються студентами за такими
трьома етапами («трьохчастинна форма виконання»): підготовчий, виконавчий,
підсумковий [186], від менш складних, що передбачають творче відтворення, –
до більш складних, у яких діяльність має продуктивний, творчий характер,
збільшується обсяг інформації, зростає кількість дій і операцій. Студенти
оволодівають уміннями планувати, організовувати, забезпечувати ефективний
перебіг спілкування, набувають мовних і мовленнєвих умінь: знаходять певні
мовні поняття, спостерігають за їх функціонуванням, уживають їх у власних
висловленнях.
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Передбачається, що розроблені комунікативні завдання й вправи
студенти будуть виконувати після розв’язання мовних і мовленнєвих
рецептивно-репродуктивних завдань і вправ, коли навчаться сприймати
вербальну інформацію й повністю або частково відтворювати її іноземною
мовою.
Кількість комунікативних завдань і вправ має бути достатньою для
оволодіння студентами визначеними способами комунікативної діяльності,
навчальним матеріалом філологічних дисциплін. Вони також самостійно
розробляють

комунікативні

завдання

й

вправи,

які

розв’язуються

одногрупниками на навчальних заняттях, а під час проходження педагогічної
практики – учнями на уроках (додаток Р).
Четверта дидактична умова формування комунікативної діяльності
майбутніх учителів іноземної мови – взаємопов’язане засвоєння способів
комунікативної діяльності й навчального матеріалу філологічних дисциплін на
заняттях і під час педагогічної практики.
Формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної
мови передбачає залучення їх до здійснення цієї діяльності в процесі
спілкування. Спілкування є активністю суб’єкта, яка спрямована на співпрацю.
Воно виникає й здійснюється в результаті взаємодії, одночасного перебігу
комунікативних діяльностей його учасників. Участь у спілкуванні – це процес
входження, включення їх в спільну діяльність для реалізації поставлених цілей.
Учені виділяють три рівні спілкування: макро-, меза- й мікрорівень. На
макрорівні людина спілкується з іншими людьми відповідно до суспільних
відносин, традицій, звичаїв. Цей рівень визначає своєрідну стратегію
спілкування особистості протягом усього життя. На мезарівні спілкування
здійснюється в межах змістової теми один або декілька разів. Спілкування на
мікрорівні – це акт контакту, він об’єднує прості елементи, на яких ґрунтуються
інші рівні спілкування [151].
Навчання майбутніх учителів іноземної мови передбачає оволодіння
спілкуванням на різних рівнях. Основним засобом спілкування є мова, вона
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використовується в процесі взаємодії учасників спілкування як мовлення.
Разом мова й мовлення становлять мовленнєву діяльність (її види: аудіювання,
читання – рецептивні; говоріння, письмо – продуктивні). Мовленнєва
діяльність входить до комунікативної діяльності та як і будь-яка діяльність
містить усі необхідні компоненти. Породження й сприймання мовлення є
вмотивованими, метою й предметом мовленнєвої діяльності є думка,
продуктом говоріння й письма – висловлення, текст (усний або письмовий),
метою й продуктом аудіювання й читання – розуміння прослуханого або
прочитаного тексту. Одиницею мовленнєвої діяльності є мовленнєві дії, які в
продуктивних видах реалізуються на рівні судження в формі речення, у
рецептивних видах мовленнєвої діяльності мовленнєвою дією є смислове
рішення, умовивід [166, с. 59–61]. Одиницею спілкування в теорії мовленнєвої
діяльності визнається текст (висловлення), створений для досягнення цілей
спілкування [16; 41].
Студенти набувають досвіду оперування іншомовними лінгвістичними
моделями в різних ситуаціях спілкування. Для здійснення ефективного
спілкування іноземною мовою студенту потрібно засвоїти достатню кількість
мовних одиниць, гнучко варіювати ними, переносити їх у певну комунікативну
ситуацію, навчитися створювати власні й уміти інтерпретувати висловлення,
які виробляє партнер зі спілкування.
Як

зазначалось,

формування

способи

діяльнісної

та

комунікативної
іншомовної

діяльності

складників

забезпечують
комунікативної

компетентності майбутніх учителів іноземної мови. У педагогічній теорії і
практиці

існували

різні

підходи

щодо

формування

комунікативної

компетентності студентів факультетів іноземної філології вищих педагогічних
навчальних закладів. З одного боку, за необхідне вважалась не систематизація
мовних явищ, які вивчаються, а створення умов для розв’язання студентами
комунікативних завдань; з цією метою виключалось будь-яке формування
лінгвістичної компетенції й моделювання мовленнєвої поведінки. З іншого
боку, противники такого підходу стверджували, що за такої організації
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навчально-виховного процесу комунікативні вміння й навички стають
самоціллю, діяльність студентів не спрямовується на активізацію мовних явищ,
оволодіння мовою, мовленням стає другорядним порівняно з основною
комунікативною метою – навчання спілкування, досягнення якої здійснюється
переважно з використанням рідної мови [101].
Нині вчені й методисти вказують на необхідність упровадження у
навчально-виховний процес елементів системності, звертають увагу на
формування у студентів одночасно вмінь спілкуватися й граматичної та
мовленнєвої компетенцій. Метою підготовки майбутніх учителів іноземної
мови визнається оволодіння не власне мовленнєвою діяльністю, а розвиток
здатності до спілкування мовою, що вивчається. «Замість лінгвістичної
прогресії (фонетичної, лексичної, граматичної тощо)», «зростання прогресії у
мовленнєвих актах» у центрі уваги має знаходитися функціональна особливість
мовних засобів [101].
На сьогоднішній день розв’язання проблеми підготовки майбутніх
учителів іноземної мови вбачають в упровадженні комунікативного підходу,
згідно з яким засвоєння правил оперування іншомовними лінгвістичними
моделями здійснюється одночасно з нагромадженням досвіду спілкування. Як
зазначається в науково-педагогічних дослідженнях, засвоєння іноземної мови
являє собою складний психолого-педагогічний процес, спрямований на
розв’язання двох задач: 1) лінгвометодичної – засвоєння іншомовного
матеріалу (знань з мови, володіння мовленнєвими вміннями й навичками);
2) дидактичної – навчання діяльності спілкування. У цьому контексті на
факультетах іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів
студенти засвоюють не тільки систему мови, але й систему засобів, необхідних
для її використання в тій чи іншій сфері спілкування. Виділяють три етапи
формування мовленнєвих граматичних умінь і навичок: 1) орієнтовнопідготовчий, коли відбувається ознайомлення студентів з новим граматичним
явищем і первинне виконання мовленнєвої граматичної дії за зразком;
2) стереотипно-ситуативний, за якого здійснюється автоматизація елементів дії,
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з метою формування граматичних мовленнєвих стереотипів відбувається
цілеспрямоване мовленнєве тренування граматичної структури в однотипних
мовленнєвих ситуаціях; 3) варіативно-ситуативний, де завершується процес
створення гнучкості навички для застосування її в різноманітних умовах, що
забезпечує

практичне

володіння

граматичним

матеріалом,

осмислення

теоретичних знань [97; 101; 166; 167; 271].
Проблема реалізації комунікативного підходу розробляється вченими на
основі наукових досягнень комунікативної лінгвістики й теорії діяльності.
Навчальний процес будується з урахуванням реальних умов спілкування за
такими важливими показниками, як комунікативно-вмотивована поведінка
партнерів зі спілкування, його предметність, добір комунікативних ситуацій з
урахуванням інтересів і потреб його учасників. Уміння, пов’язані зі
спілкуванням, його мотивами, метою й соціальними нормами, визначаються як
комунікативні, а вміння, пов’язані з видами мовленнєвої діяльності, адекватно
й доречно використовувати мовні засоби в конкретних ситуаціях спілкування, –
як мовленнєві [138; 273; 275]. Комунікативні вміння й навички і мовленнєві
вміння й навички визнаються інтегрованими, оскільки надають студентам
можливість одночасно брати участь у двох видах діяльності – комунікативній і
мовленнєвій [154; 155, с. 155]. Йдеться про оптимальне поєднання навчання
мови й спілкування [152; 268]. Водночас основна увага вчених і викладачівпрактиків зосереджується на формуванні мовленнєвих умінь і навичок
студентів [97; 86; 140; 166; 167; 185; 186; 197].
На навчальних заняттях діяльність майбутніх вчителі іноземної мови
організується із застосуванням визначених форм і методів навчання як
міжособистісна,
оволодіння

рефлексійна

комунікативною

взаємодія

з

діяльністю,

урахуванням

етапів

спілкуванням

й

процесу

навчальним

матеріалом філологічних дисциплін: 1) ознайомлення з основними поняттями,
які

характеризують

комунікативну

діяльність,

процес

спілкування;

спостереження за розв’язанням комунікативних ситуацій; презентація нового
іншомовного матеріалу; 2) етап тренування – відтворення знань, удосконалення
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навичок; 3) етап практики – розв’язання й створення комунікативних ситуацій,
виконання діяльності в змінених і нових умовах.
У сучасному освітньому просторі вчитель іноземної мови має володіти
глибокими знаннями, від нього вимагається високий рівень організаторських й
управлінських умінь, які визначають його професійну діяльність. Формою
професійного навчання у вищому педагогічному закладі є педагогічна
практика, яка спрямована на практичне засвоєння майбутніми фахівцями
основних принципів, закономірностей педагогічної діяльності.
Постійними

компонентами

педагогічної

діяльності

є

гностичний,

проектувальний, конструктивний, організаторський і комунікативний, які
співвідносяться з відповідними функціями вчителя [133].
Гностичний компонент (від грецького гнозис – пізнання) є сферою знань
викладача й реалізується завдяки вивченню ним основ педагогіки, суміжних
дисциплін,

змісту

й

засобів

комунікації,

вікових

та

індивідуально-

психологічних особливостей – своїх та інших людей, процесу й результату
власної

діяльності.

Проектувальний

компонент

педагогічної

діяльності

становлять уявлення про перспективні цілі навчання й виховання, а також про
стратегії й способи їх досягнення. Конструктивний компонент передбачає
наявність у викладача здатності забезпечувати успішну реалізацію тактичних
цілей: структурування матеріалу навчального предмета; добір конкретного
змісту; вибір раціональних форм, методів проведення навчальних занять.
Організаторський компонент зорієнтований на виконання системи дій,
спрямованих на залучення учнів у різні види діяльності, на організацію
викладачем власної діяльності, поведінки в реальних умовах. Комунікативний
компонент передбачає встановлення педагогічно доцільних стосунків з учнями,
міжособистісних стосунків між учнями, з колегами, адміністрацією, батьками
школярів.
Під час педагогічної практики студенти поглиблюють свої знання,
удосконалюють набутті комунікативні вміння й навички. Ефективні форми
організації педагогічної практики: інструктаж, виступи, обговорення, аналіз

112

результатів роботи вчителя, групові та індивідуальні консультації, бесіди,
уроки й позакласні заходи, самоаналіз уроку, розв’язування педагогічних задач,
рольові й ділові ігри, інструктивно-методичні збори, установчі лекції, семінари,
конференції, мікровикладання, моделювання фрагментів уроків з поступовим їх
програванням, створення педагогічних ситуацій за власним досвідом.
Отже, визначені зміст, форми й методи навчання визначають послідовне
й поступове формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови, засвоєння навчального матеріалу філологічних дисциплін,
створюються умови для позитивної мотивації, розвитку їхніх комунікативні
здібностей: гностичних – розуміння себе та інших людей, експресивних –
самовираження своєї особистості, інтерактивних – вплив на партнера зі
спілкування.
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2.3. Різнорівневий характер оволодіння студентами комунікативною
діяльністю
П’ята

дидактична

умова

формування

комунікативної

діяльності

майбутніх учителів іноземної мови – урахування їхніх комунікативних
можливостей у процесі організації спілкування.
Майбутні вчителі іноземної мови оволодівають досвідом комунікативної
діяльності на основі формування способів її здійснення відповідно до рівня
їхніх

навчальних

можливостей.

Спосіб

комунікативної

діяльності,

як

зазначалося, характеризує індивідуальну вибірковість студента у розв’язанні
комунікативної задачі в процесі спілкування, співвідноситься з його
суб’єктивними

характеристиками.

Комунікативна

діяльність

майбутніх

учителів іноземної мови може бути сформована на різних рівнях – творчому,
продуктивному, достатньому.
Формою врахування індивідуальних особливостей учнів чи студентів є
диференціація навчання, за якої передбачається їх вивчення й виділення на цій
основі

типологічних

груп

за

різними

ознаками

(рівнем

навчальних

можливостей, успішністю, пізнавальним інтересом, темпом навчання тощо)
[73, с. 210]. Диференційований підхід – це особливий підхід до різних груп
учнів чи студентів, організація навчальної роботи яких пристосована до їхніх
індивідуальних особливостей за змістом, методами й прийомами [8; 103; 111;
196; 223; 232; 247; 248]. Диференціацію вважають утіленням індивідуалізації,
яка завершує диференціацію та означає перехід того, хто навчається, на власні
план, програму, навчальні посібники.
Власне індивідуалізація процесу навчання – це цілісна система, яка
охоплює всі сторони й етапи навчально-виховного процесу й передбачає
комплексне врахування й цілеспрямований розвиток компонентів кожної
підструктури індивідуальності особистості, які впливають на якість оволодіння
нею

необхідними

знаннями,

уміннями

й

навичками.

Структуру

індивідуальності становлять такі підструктури: 1) спрямованість – нахили,
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бажання, інтереси, переконання, мотиви особистості; 2) соціальний досвід,
знання, уміння й навички; 3) психічні процеси й емоційно-вольові якості, які
розвиваються й удосконалюються в різних видах діяльності (пам’ять, мислення,
емоційна стійкість); 4) психологічні особливості, що зумовлюють стиль
діяльності (темп роботи, працездатність, особливості оволодіння способами й
прийомами діяльності) [197].
Урахування

індивідуальних

особливостей

студентів

у

навчально-

виховному процесі здійснюється за допомогою різних видів індивідуалізації.
Мотивуюча індивідуалізація передбачає врахування й розвиток системи
мотивів оволодіння діяльністю, регулююча – зміну цілей, обсягу, ступеня
складності

діяльності,

визначення

оптимальної

допомоги;

розвивальна

індивідуалізація дозволяє забезпечувати опору на реальний рівень особистісних
особливостей, здійснювати цілеспрямований розвиток студентів; формувальна
індивідуалізація

сприяє виробленню індивідуального стилю діяльності.

Зазначені види індивідуалізації впроваджуються в навчально-виховному
процесі комплексно, оскільки індивідуальні особливості є взаємопов’язаними
та являють собою цілісну характеристику особистості [166].
Поєднання

окремих

психолого-педагогічній

індивідуально-психологічних

літературі

висуваються

як

особливостей

критерії

у

визначення

індивідуально-типологічних особливостей – таких, що виявляються в процесі
пізнавальної діяльності як певні якості, характерні для груп учнів чи студентів
[8; 73, с. 210; 187; 196; 223; 232; 247; 248]. У процесі навчання майбутніх
учителів

іноземної

мови

враховується

рівень

їхніх

комунікативних

можливостей – комунікативний потенціал, комунікативні властивості та
здібності.
Учені стверджують, що комунікативний потенціал, комунікативні
властивості, а також комунікативні здібності та якості становлять у системі
комунікативну структуру особистості, яка є частиною її загальної структури, –
це

індивідуально-психологічні

проявляються в спілкуванні [207].

особливості

конкретного

індивіда,

які
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Комунікативний

потенціал

визначається

як

система

соціально-

психологічних якостей, які забезпечують певний характер спілкування.
Комунікативні властивості: ті, що залежать від темпераменту (уразливість,
емоціональність, імпульсивність, тривожність); комунікативні риси характеру
(делікатність, тактовність чи безцеремонність, увічливість чи грубість;
товариськість чи замкнутість, які становлять екстраверсію й інтроверсію); ті,
що залежать від волі (енергійність, наполегливість, рішучість, сміливість,
самовладання,

упевненість

у

собі,

цілеспрямованість,

відповідальність,

ініціативність, дисциплінованість); комунікативні емоції (бажання поділитися
думками, переживаннями; почуття симпатії, поваги, прихильності) [Там само].
Комунікативні здібності трактуються як природна обдарованість і як
комунікативна
особистості,

продуктивність,
які

відповідають

загалом,
вимогам

це

індивідуальні

комунікативної

особливості
діяльності

й

забезпечують її успішне здійснення. Стратегічні здібності: здатність зрозуміти
комунікативну ситуацію, правильно в ній орієнтуватися й відповідно визначати
певну лінію поведінки. Тактичні здібності: особливості інтелекту, розвитку
мовлення, характеру, волі, емоційної сфери, темпераменту; здатність керувати
своєю поведінкою, розуміти й урахувати особистісні характеристики іншої
людини, здатність встановлювати й підтримувати контакт, передавати й
перехоплювати ініціативу, оптимально будувати своє мовлення [Там само].
Комунікативні здібності особистості дослідники визначають як своєрідне
відображення структури діяльності; їх становлять три підструктури: здатність
розуміти себе та інших людей, прогнозувати соціально-психологічний ситуації,
в яких відбуватиметься спілкування; здатність здійснювати соціальнопсихологічне керування процесами спілкування (організація уваги й поваги до
партнерів зі спілкування, стимулювання їх комунікативної активності,
керування процесом спілкування), здатність до оптимізації міжособистісних
стосунків, до досягнення визначеної мети; соціоперцептивні здібності
(сукупність

індивідуально-психологічних

особливостей

особистості,
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необхідних для успішного сприйняття, розуміння й оцінювання інших)
[2; 4; 99; 140; 197; 210].
Здатність особистості сприймати, зберігати, виробляти й передавати
інформацію трактують як комунікативність [122; 260]; її комплексною
характеристикою є рівень сформованості, який визначається за такими
параметрами:

1)

«виділеність»

спілкування

з

предметної

діяльності

(автономність, його відмінність від предметної діяльності – спілкування не
зводиться до спільної діяльності, у ньому відбувається обмін діяльностями);
2) усвідомлення значущості спілкування; 3) гнучкість стосунків з партнером
(будова поведінки згідно з його активністю) [122].
Отже, у процесі формування комунікативної діяльності враховуються
рівні комунікативних можливостей студентів, які виявляються в типовій для
них активності в спілкуванні як здатність забезпечувати його ефективні
планування й перебіг відповідно до варіювання комунікативної ситуації. На
основі їх вивчення виділяються типологічні групи, робота яких організується за
допомогою різних методів і прийомів.
Визначаючи критерії розподілу студентів майбутніх учителів іноземної
мови у типологічні групи, ми виходили з того, що вчені виділяють у процесі
навчання у вищому педагогічному навчальному закладі такі основні періоди, у
межах яких відбувається професійне становлення майбутніх спеціалістів:
1) навчально-академічний (I–II курси), коли відбувається формування
навчально-академічної діяльності; 2) навчально-професіональний (III–V курси),
змістом якого є переорієнтація з навчально-академічної діяльності на
навчально-професіональну [175; 251]. Як підкреслюють учені й викладачіпрактики, у перший період формується готовність студентів до навчання у
вищому навчальному закладі, відбувається трансформація, найбільш суттєва
перебудова психологічної структури навчальної діяльності, оскільки досить
складною для них є відмова від шкільних способів діяльності й переорієнтація
на способи навчально-академічної діяльності; у другий період формується
готовність до професійно-педагогічної діяльності [175].
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Диференційований підхід до навчання майбутніх учителів іноземної мови
вважаємо за доцільне здійснювати у два етапи: на першому етапі (І курс –
перший семестр II курсу) ураховуються рівні «стартової готовності [175]» до
формування комунікативної діяльності, обґрунтовуються й конкретизуються
основні цілі навчання, уточнюється склад і обсяг знань, якими вони мають
оволодіти, визначається навчальний матеріал, який для студентів із різним
рівнем комунікативних можливостей є найбільш актуальним і таким, що
вимагає

інтенсивного

й

довготривалого

опрацювання,

добираються

й

упроваджуються оптимальні методи навчання й форми навчальної роботи; на
другому етапі навчання (II–V курси) ураховуються рівні сформованості
комунікативної діяльності; сприятливі умови для навчання студентів із різним
рівнем навчальних можливостей створюються за допомогою способів і засобів
рівневої диференціації.
Отже, розподіл майбутніх учителів іноземної мови в типологічні групи
здійснюється на початку навчання у вищому навчальному закладі за рівнями
готовності до оволодіння комунікативною діяльністю, далі – за рівнями її
сформованості. Критерії й рівні сформованості комунікативної діяльності
визначені в розділі 1.2 дисертаційного дослідження. Розглянемо поняття
«готовність до оволодіння комунікативною діяльністю».
У трактуванні цього феномену більшість учених виходить з того, що
готовність до певної діяльності є результатом підготовки до її виконання.
Готовність до діяльності розуміють як складне утворення, яке становлять
мотиваційний, пізнавальний, емоційний і вольовий компоненти, а також
розвинені здібності й властивості особистості. Дослідники визначають
готовність до діяльності як налаштованість, установку на виконання завдання,
як «ескіз дії», пов’язують її зі станом свідомості, внутрішньої позиції,
самоактуалізації, як особистісний сенс, як здатність особистості ставити цілі й
обирати способи їх досягнення [9; 142; 143; 273; 135].
Загалом, для сучасних психології й педагогіки характерна інтеграція
таких двох підходів до визначення поняття готовності – особистісного й
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функціонального [48; 151; 164; 195; 197; 227]. Особистісний підхід передбачає
вивчення поняття готовності як комплексу інтегрованих, проте різнорідних
властивостей особистості, що вирізняються за їхнім місцем і функціями в
регуляції діяльності. При цьому провідну роль виконують особистісні якості,
що виражають її спрямованість на відповідну діяльність.
З точки зору прибічників функціонального підходу, готовність – це
певний функціональний стан, психологічна й соціальна настанова відносин, що
характеризує поведінку особистості. Так, В. Сластьонін стверджує, що
готовність до діяльності є таким особливим психічним станом, який визначає
наявність у суб’єкта структури певної дії й постійної спрямованості на її
виконання. Ця структура містить різні установки на усвідомлення цілей,
моделей імовірної поведінки, оцінку особистістю своїх можливостей у їх
співвідношенні з майбутніми труднощами й необхідністю досягнення певного
результату [227]. На думку К. Платонова, готовність – це суб’єктивний стан
особистості, яка усвідомлює себе здатною й підготовленою до тієї чи іншої
діяльності й прагне до її виконання [197].
В обох підходах поєднуються діяльнісний та особистісний компоненти
готовності до діяльності й розуміння її як складного утворення, яке включає
взаємопов’язані особливості, якості, соціально-ціннісні мотиви, спеціальні
знання, уміння й навички особистості.
Готовність до іншомовного спілкування майбутнього вчителя іноземної
мови розглядається вченими як складне особистісне утворення, що, з одного
боку, містить усвідомлене розуміння ним свого призначення, а також знання,
уміння й навички з іноземної мови за фахом (термінологія, спеціальна лексика,
загальноприйняті мовленнєві зразки, норми граматики тощо); а з іншого боку –
як практичні вміння реалізації спілкування іноземною мовою (комунікативні
вміння, комунікативна культура, знання загальноприйнятих серед носіїв мови
особливостей мовної і немовної поведінки) [48; 49; 57; 254].
Готовність до оволодіння комунікативною діяльністю ми розуміємо як
систему інтегративних властивостей та якостей особистості, які визначають її
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налаштованість

на

майбутню

комунікативну

діяльність,

спілкування,

спроможність їх здійснювати.
Спираючись на теоретичний доробок зазначених науковців, нами
визначено такі критерії готовності майбутніх учителів іноземної мови до
оволодіння комунікативною діяльністю: 1) мотиваційний – наявність потреби в
спілкуванні,

усвідомлення

значущості

комунікативних

знань

і

умінь;

2) практичний – прояв комунікативних знань і вмінь у практиці спілкування,
володіння засобами спілкування (характер діяльності – ініціативність у
спілкуванні, налагодженні контактів; позитивні емоційні реакції, відповідність
дій комунікативній ситуації, рівень мовного й мовленнєвого розвитку);
3) особистісний – здатність розуміти себе та інших людей, до самовираження
своєї особистості, впливати на партнера зі спілкування.
За цими критеріями виділено три рівні готовності майбутніх учителів
іноземної мови до оволодіння комунікативною діяльністю, кожен з яких має
свої показники.
Високий рівень (сильні студенти) характеризується стійкою потребою,
позитивним ставленням до спілкування, усвідомленням і визнанням цінності
комунікативної діяльності й комунікативних знань і вмінь, зацікавленістю в
поповненні інформації. Для студентів цієї групи притаманні ініціативність,
активний пошук і відносна легкість встановлення контактів, вони в більшості
випадків передбачають можливі реакцій партнера зі спілкування, добре
розуміють надану інформацію, успішно виробляють нову й детально її
передають, демонструють розвинені комунікативні якості, здатність розуміти
себе та інших людей, до самовираження своєї особистості. Їхні комунікативні
дії оперативні, доречні, адекватні ситуації, своєрідні за формою й змістом.
Рівень володіння мовою високий: вони мають достатній лексичний запас, у них
добре розвинені мовленнєві вміння й навички.
Середній

рівень

(середні).

Показники

готовності

до

оволодіння

комунікативною діяльністю студентами цієї групи в основному відповідають
високому

рівню,

проте

застосування

знань

і

навичок,

моделювання
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комунікативних ситуацій в нових умовах, в нестандартних обставинах може
викликати труднощі. Іноді в процесі спілкування вони не враховують
індивідуальні особливості партнера зі спілкування, у них виявляється
невідповідність дій комунікативній ситуації, зміна ситуації чи взаємодія з
іншим партнером не призводить до зміни характеру діяльності. Ці студенти
мають достатній словниковий запас, проте в них виникають утруднення щодо
розуміння й передачі змісту наданої інформації, використання деяких мовних і
мовленнєвих одиниць.
Низький рівень (слабкі). Потреба в спілкуванні усвідомлюється слабко
або має епізодичний характер. Ці студенти малоактивні, встановлення й
підтримка контакту викликає у них значні труднощі. Їм властиві інертність,
небажання відстоювати свою позицію. Комунікативні дії виконуються
безсистемно. Мають місце значні прогалини в мовній і мовленнєвій підготовці.
Виділені за критеріями готовності до оволодіння комунікативною
діяльністю й критеріями сформованості комунікативної діяльності типологічні
групи є мобільними. Якщо студент швидко прогресує, він може перейти в
групу студентів із більш високим рівнем комунікативних можливостей. А коли
оволодіння комунікативною діяльністю, засвоєння навчального матеріалу
здійснюється повільно, він залишається в тій самій типологічній групі.
Способи реалізації диференційованого підходу до студентів у навчальновиховному процесі визначаються такими основними показниками: 1) часом
застосування (на занятті чи поза ним); 2) послідовністю застосування (на всіх
чи окремих етапах навчального процесу); 3) добором дидактичного матеріалу:
якісним, що визначається характером навчальних завдань; кількісним – що
передбачає додатковий матеріал як для сильних, так і для слабких студентів;
4) характером навчання – поглиблене чи прискорене або і поглиблене, і
прискорене вивчення програмового матеріалу.
Основними засобами рівневої організації навчальної діяльності є
диференціація: 1) комунікативних завдань і вправ, які відрізняються за змістом,
за ступенем складності; 2) темпу оволодіння навчальним матеріалом; 3) форм
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організації навчальної діяльності (фронтальна, парна, групова, індивідуальна);
4) дози й характеру допомоги, яка надається під час виконання роботи;
5) методів контролю, корекції й оцінювання навчальних досягнень.
У процесі формування комунікативної діяльності для студентів кожної
типологічної групи визначаються: 1) комплекси розроблених комунікативних
завдань і вправ (підготовчих і виконавчих), які забезпечуватимуть послідовне,
поступове

засвоєння

способів

комунікативної

діяльності,

навчального

матеріалу філологічних дисциплін, певний його темп; 2) форми організації
навчальної діяльності та їх поєднання; 3) дози й характер допомоги під час
виконання того чи іншого завдання.
Навчальна діяльність студентів з різним рівнем комунікативних
можливостей організується за такими етапами: 1) визначення чіткої системи
цілей навчання; 2) встановлення вихідного стану навчальних можливостей
студентів, виділення типологічних груп; 3) конструювання навчального циклу,
створення програми впливів з урахуванням перехідних станів студентів кожної
типологічної групи; 4) реалізація запланованих завдань, організація навчальної
діяльності, одержання інформації про її перебіг, оцінювання поточних
результатів; 5) уточнення цілей навчання, внесення необхідних коректив;
6) підсумкове оцінювання результатів навчання; 7) повторне відтворення циклу
без змін або з корекцією.
Навчальний матеріал розподіляється на окремі частини, добираються,
розробляються дидактичні матеріали, визначаються способи контролю й
корекції діяльності. Допомога під час виконання роботи може надаватися у
вигляді опор – ситуативних, мовних, ситуативно-мовних. Ситуативні опори є
детальним розгортанням виконання комунікативного завдання: що конкретно й
у якій послідовності потрібно зробити. Мовні й ситуативно-мовні опори містять
мовні й мовленнєві одиниці. Така допомога необхідна слабким студентам. Для
студентів із середнім рівнем комунікативних можливостей ситуативні опори
можуть даватись у формі короткого переказу того, як має виконуватись робота,
плану діяльності.
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Студентам усіх типологічних груп пропонуються диференційовані
комунікативні завдання й вправи, складність яких зростає послідовно й
поступово, для студентів з низьким рівнем готовності – повільніше порівняно із
студентами із середніми й високими показниками. Слабкі студенти виконують
більше підготовчих завдань; трансформаційні й імітаційно-перетворювальні
звдання розв’язуються ними з наданням максимальної допомоги. Вони можуть
виконувати їх у парі чи в групі з більш сильними студентами або під
керівництвом викладача, далі їхня діяльність усе більше набуває самостійного
характеру, поступово вони залучаються до розв’язання пошукових завдань.
Середнім студентам надається часткова допомога у вигляді додаткової
інформації, додаткових запитань, ситуативно-мовних опор тощо. Сильні
студенти в разі необхідності звертаються до ситуативно-мовних опор, по
допомогу до викладача, самі надають допомогу середнім і слабким студентам.
Велика увага під час виконання комунікативних завдань і вправ
зосереджується на комунікативній рефлексії, усвідомленні студентами власної
діяльності. Перш за все це стосується слабких і середніх студентів. Темп
оволодіння комунікативною діяльністю, засвоєння навчального матеріалу –
індивідуальний. Студенти з різним рівнем комунікативних можливостей мають
потребу в різній кількості вправ, а також часу для виконання роботи.
Інформацію про хід навчання викладач отримує за допомогою зворотного
зв’язку. Засобами його є запитання викладача до студентів і студентів до
викладача, завдання для перевірки тощо. За результатами здійснення
зворотного зв’язку після вивчення певної частини навчального матеріалу
визначаються способи подальшої організації навчальної діяльності студентів
кожної типологічної групи. Навчальний цикл відтворюється без змін або з
корекцією.
Завдання корекційної роботи під час рівневої організації навчальної
діяльності студентів: зменшення обсягу комунікативного завдання, скорочення
його умов, їх спрощення; збільшення або зменшення часу для виконання,
заміна парної форми організації навчальної діяльності на фронтальну або
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індивідуальної – на групову чи парну для виконання завдань більш високого
рівня складності; уведення додаткових або вилучення завдань певного типу;
збільшення дози допомоги під час переходу до розв’язання завдань більш
високого рівня складності; визначення нових видів допомоги тощо.
Діагностування

й

корекція

поточних

рівнів

сформованості

комунікативної діяльності студентів дозволяють конкретизувати навчальні цілі,
склад і обсяг знань, а також упроваджувати оптимальні форми й методи
навчання.
Отже, результативність формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови визначається створенням дидактичних умов, які
передбачають

комплексне

поєднання

компонентів

навчально-виховного

процесу – принципів, змісту, форм, методів навчання: 1) дотримання
загальнодидактичних

і

спеціальних

принципів

–

фундаменталізації

комунікативної підготовки, комунікативної спрямованості навчання, розвитку
комунікативної

активності

й

свідомості

особистості;

2)

поглиблення

теоретичних знань про комунікативну діяльність, процес спілкування;
3) послідовне й поступове формування способів комунікативної діяльності як
основи творчого оволодіння комунікативними вміннями й навичками,
навчальним матеріалом філологічних дисциплін; 4) взаємопов’язане засвоєння
способів комунікативної діяльності й навчального матеріалу філологічних
дисциплін на заняттях і під час педагогічної практики; 5) урахування
комунікативних можливостей студентів у процесі організації спілкування.
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2.4. Структурно-функціональна модель формування комунікативної
діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення
філологічних дисциплін
Реалізація визначеного комплексу дидактичних умов у єдності його
складників виявляється можливою через упровадження в навчально-виховний
процес

структурно-функціональної

моделі

формування

комунікативної

діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних
дисциплін.
У теоретичному обґрунтуванні будови цього процесу ми виходили із
загальноприйнятого в філософській і педагогічній науках уявлення про модель
як систему. Система (від грецького – поєднання, утворення) – сукупність
певних елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія. Якісні
характеристики

цих

елементів

становлять

зміст

системи,

сукупність

закономірних зв’язків між її елементами – внутрішню форму або структуру.
Найважливішими ознаками системи є її внутрішня розчленованість і
функціональна цілісність. Модель, як зазначає М. Каган, відображає об’єкт як
систему «в предметному бутті, у статиці, тимчасово відвертаючись від
динамізму її реального існування, тому що лише за такої «зупинки» пізнання є
здатним охопити, описати, змоделювати склад даної системи [93, с. 20]».
Модель як система відтворює з метою пізнання певні характеристики
(компоненти, властивості, відношення, параметри тощо) об’єкта, який
вивчається, і в зв’язку з цим є опосередкованим способом здобування знань про
цей об’єкт, про його функціонування. Модель у педагогіці становлять цілі,
зміст, способи й засоби, а також результати навчально-виховного процесу.
Основними ознаками моделі, і одночасно її характеристиками, є: імітація
об’єкта, що досліджується; здатність його заміщувати нову інформацію (нове
знання) стосовно об’єкта; наявність визначених умов і правил створення
моделі, переходу від інформації щодо моделі до інформації стосовно об’єкта;
наочність [12; 16; 19; 20; 41; 180; 210].
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Педагогічна система містить взаємопов’язані структурні й функціональні
компоненти, які підпорядковані цілям освіти, навчання й виховання.
Структурні компоненти – це основні базові характеристики педагогічних
систем, сукупність яких створює ці системи й відрізняє їх від інших систем
[165, с. 11]. Функціональні компоненти – це стійкі базові зв’язки між
основними структурними компонентами, які виникають у процесі діяльності
педагогів, учнів чи студентів, вони зумовлюють рух, розвиток педагогічних
систем і внаслідок цього їх стійкість, життєздатність [Там само, с. 16].
Уявлення про будь-яку педагогічну модель базується на її «тріадному
розумінні»: 1) рух, що реалізує мотиваційну основу освіти (ціль-еталон і
результат-продукт); 2) взаємодія – суб’єктний компонент (учасники освітнього
процесу); 3) зв’язок – змістовий складник (зміст, способи, засоби, форми, методи
навчання й виховання). Педагогічна модель надає можливість комплексно
представити процес, що досліджується, об’єднати в єдиній системі основні
напрямки й умови, які забезпечують розвиток особистості [45, с. 35].
Створення

структурно-функціональної

моделі

формування

комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення філологічних дисциплін ґрунтується на таких положеннях.
1. В основу моделі покладено системний, особистісно орієнтований,
діяльнісний, компетентнісний підходи до організації педагогічного процесу.
2. Майбутні вчителі іноземної мови набувають досвіду комунікативної
діяльності на основі оволодіння способами її здійснення – методами учіння, які
забезпечують

формування

діяльнісного

та

іншомовного

складників

комунікативної компетентності, відображають перебіг процесу реалізації й
оволодіння комунікативною діяльністю в конкретних ситуаціях спілкування
відповідно до індивідуальних особливостей його учасників.
3. Підвищенню ефективності формування комунікативної діяльності
майбутніх

учителів

дидактичних умов.

іноземної

мови

сприятиме

створення

визначених
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4. Формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної
мови здійснюється за такими етапами: початковий етап – первинне засвоєння
теоретичних відомостей про комунікативну діяльність, процес спілкування,
оволодіння способами комунікативної діяльності; основний етап – актуалізація
знань

про

комунікативну

діяльність,

процес

спілкування,

послідовне,

поступове, взаємопов’язане оволодіння способами комунікативної діяльності й
навчальним матеріалом філологічних дисциплін на навчальних заняттях і під
час педагогічної практики; завершальний етап – практичне застосування знань
і вмінь, удосконалення комунікативної діяльності, розвиток професійноособистісної позиції, методичної творчості студентів.
Ці

положення

реалізуються

в

структурно-функціональній

моделі

формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в
процесі вивчення філологічних дисциплін. Розроблена модель визначає
діалектичну єдність, взаємозв’язки й співвідношення між метою навчання,
дидактичними
комунікативної
управлінським,

умовами,

етапами,

діяльності

–

компонентами
цільовим,

контрольно-оцінювальним,

процесу

змістовим,

результатом

формування
процесуально-

навчання.

Вона

представлена на рис. 2.2.
Цільовий компонент процесу формування комунікативної діяльності
містить цілі, принципи навчання. Змістовий компонент становлять основні
поняття, які характеризують комунікативну діяльність, процес спілкування,
теоретичні засади їх здійснення, комунікативні вміння й навички (планування,
організація, забезпечення ефективного перебігу спілкування); відомості про
предмет спілкування – події та явища оточуючого світу, самі учасники
спілкування, стосунки між ними; навчальний матеріал філологічних дисциплін
(практика мови, практична граматика, практична фонетика).
Процесуально-управлінський компонент включає

форми

організації

освітнього процесу (навчальні заняття, самостійна позааудиторна робота);
форми організації навчальної
індивідуальна);

активні

діяльності

методи

(фронтальна,

навчання

парна,

групова,

(інструктивно-наочні,
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Дидактичні
умови
формування
комунікативної
діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення філологічних дисциплін

Структурні компоненти процесу формування комунікативної діяльності
майбутніх учителів іноземної мови

Цільовий компонент
Дотримання загальнодидактичних і спеціальних
принципів – фундаменталізації комунікативної підготовки,
комунікативної
спрямованості
навчання,
розвитку
комунікативної активності й свідомості особистості

Поглиблення теоретичних знань про комунікативну
діяльність, процес спілкування

Послідовне
й
поступове
формування
способів
комунікативної діяльності як основи творчого оволодіння
комунікативними вміннями й навичками, навчальним
матеріалом філологічних дисциплін

Взаємопов’язане засвоєння способів комунікативної
діяльності й навчального матеріалу філологічних
дисциплін на заняттях і під час педагогічної практики

Урахування комунікативних можливостей студентів у
процесі організації спілкування

Цілі: формування діяльнісної,
іншомовної компетенцій, використання
набутого досвіду у викладацькій
діяльності

Принципи навчання:
загальнодидактичні,
спеціальні

Змістовий компонент
Основні поняття, які характеризують комунікативну діяльність, процес спілкування.
Комунікативні вміння й навички.
Навчальний матеріал філологічних дисциплін (практика мови, практична граматика,
практична фонетика)
Предмети спілкування: події, явища оточуючого світу, учасники спілкування,
стосунки між ними.

Процесуально-управлінський компонент
Форми організації освітнього процесу (навчальні заняття; самостійна позааудиторна
робота)
Форми організації навчальної діяльності (фронтальна, парна, групова, індивідуальна)
Форми професійного навчання (педагогічна практика)
Активні методи навчання (інструктивно-наочні, роз’яснювально-конструктивні,
продуктивно-практичні) у поєднанні з пасивними методами
Способи й засоби рівневої диференціації

Контрольно-оцінювальний компонент
Критерії та рівні готовності до оволодіння комунікативною діяльністю
Критерії та рівні сформованості комунікативної діяльності

Результат: майбутній учитель іноземної мови з досягнутим рівнем сформованості комунікативної діяльності

Рис.2.2. Структурно-функціональна модель формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови
в процесі вивчення філологічних дисциплін

Етапи формування: початковий (І курс), основний (ІІ–ІІІ курси), завершальний (ІV–V курси)

Мета: формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови
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роз’яснювально-конструктивні,

продуктивно-практичні)

у

поєднанні

з

пасивними методами (інформаційна лекція, репродуктивно-відтворювальна
бесіда, репродуктивні завдання й вправи); способи й засоби рівневої
диференціації; форми професійного навчання (педагогічна практика).
Контрольно-оцінювальний

компонент

процесу

формування

комунікативної діяльності становлять: 1) на початковому етапі навчання –
критерії готовності до оволодіння комунікативною діяльністю: мотиваційний –
наявність потреби в спілкуванні, усвідомлення значущості комунікативних
знань і умінь; комунікативна активність (ініціативність у спілкуванні, активний
пошук

контактів;

позитивні

емоційні

реакції);

практичний

–

прояв

комунікативних знань і вмінь у практиці спілкування (характер діяльності,
відповідність дій комунікативній ситуації, рівень мовного й мовленнєвого
розвитку); особистісний – здатність розуміти себе та інших людей, до
самовираження своєї особистості, впливати на партнера; рівні готовності
(високий, середній, низький); 2) на основному й завершальному етапах –
критерії сформованості комунікативної діяльності: активність особистості в
спілкуванні;

поінформованість

про

засади

комунікативної

діяльності,

механізми здійснення спілкування; техніка спілкування – системне володіння
діями й операціями; усвідомлення комунікативних дій, перебігу комунікативної
діяльності загалом; рівні сформованості (творчий, продуктивний, достатній).
Результатом навчання є студент з досягнутим рівнем сформованості
комунікативної діяльності.
Досвід комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови
нагромаджується послідовно й поступово.
На першому етапі (початковий, І курс) формування комунікативної
діяльності на основі вивчення індивідуальних особливостей діагностуються
рівні готовності студентів до оволодіння комунікативною діяльністю. Студенти
знайомляться з вимогами щодо оволодіння знаннями, комунікативними,
мовними, мовленнєвими вміннями й навичками. Далі конкретизуються основні
цілі формування комунікативної діяльності, визначається навчальний матеріал,
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який вони мають засвоїти. Добираються й упроваджуються такі методи
навчання:

інформаційна

лекція,

лекція-бесіда,

конструктивна

бесіда,

комунікативні завдання й вправи. Студенти засвоюють відомості про
комунікативну діяльність, спілкування, послідовно й поступово оволодівають
способами

комунікативної

координаційними,

–

діяльності:

навчальним

проектувальними,

матеріалом

контактними,

філологічних

дисциплін,

мовленнєвими вміннями й навичками.
Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, усі, хто
вивчає іноземну мову, розподіляються за шістьма рівнями: користувачпочатківець; початківець; початкові знання; незалежний користувач; середній
рівень; вище середнього; досвідчений користувач; просунутий; досвідчений
[77; 157].
Майбутні вчителі іноземної мови мають досягти рівня «досвідчений».
На першому етапі студенти мають навчитися сприймати й відтворювати
тексти іноземною мовою, оволодіти всіма правилами читання адаптованої
літератури, брати участь у діалозі за змістом тексту, дотримуватися
мовленнєвого етикету повсякденного спілкування (знайомство, представлення,
встановлення й підтримка контакту, запит і повідомлення інформації);
навичками монологічного й діалогічного висловлення.
Необхідною
діяльності

умовою

майбутніх

для

учителів

успішного
іноземної

формування
мови

є

комунікативної

збагачення

їхнього

словникового запасу, набуття лексичних навичок, які функціонують у
мовленнєвих уміннях і визначають рівень володіння студентом іноземною
мовою. Збагачення словника сприяє розширенню знань про країну, мова якої
вивчається, про світ загалом. Засвоєння лексичного матеріалу передбачає
розкриття значень іноземних слів (семантизація) на основі таких методичних
принципів: 1) екстралінгвістичного, за яким здійснюється зіставлення слова й
реалії (предмета чи зображення цього предмета) під час тлумачення його
лексичного значення; 2) парадигматичного – слово розглядається в його родовидових синонімічних, антонімічних зв’язках із спорідненими словами;
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3) синтагматичного, який передбачає розгляд слова в його оточенні з іншими
словами з метою виявлення валентних зв’язків. Далі студенти вчаться
визначати різні значення слів, уживати їх відповідно до комунікативної ситуації
[241].
Однією з особливостей навчання майбутніх учителів іноземної мови є
об’єднання їх у невеликі за чисельністю академічні групи. Це створює умови
для

впровадження

індивідуально-диференційованого

підходу,

який

«ґрунтується на врахуванні типологічних, індивідуальних і потенціальних
навчальних можливостях» студентів, що дозволяє «диференціювати їм
допомогу для успішного досягнення запроектованої мети [196, с. 109]». Згідно з
цим підходом, найбільш ефективною для оволодіння способами комунікативної
діяльності є парна форма роботи студентів, які мають різні рівні реальних
навчальних можливостей, проте працюють над виконанням однакових
навчальних завдань [Там само]. В основі оптимального поєднання пар –
виявлення екстравертів й інтровертів, що сприяє 1) «утягуванню» інтроверта в
спілкування, нав’язуванню цікавих предметів спілкування, прискоренню темпу
його реакції, нейтралізації пасивності й розширенню кола його спілкування;
2) формуванню самоконтролю в екстраверта й взаємоконтролю в інтроверта
[232, с. 25]. Далі вони залучаються до роботи в групі, виконують завдання
самостійно.
Підготовка майбутніх учителів іноземної мови здійснюється в процесі
вивчення філологічних дисциплін комунікативного спрямування, таких, як
практика мови, практична граматика, практична фонетика.
Навчальний матеріал розробляється відповідно до поставлених мети й
цілей вивчення певної філологічної дисципліни. Так, у робочій програмі з
практики усного й писемного мовлення для майбутніх учителів іноземної мови
нами визначено такі основні положення:
– навчання іноземної мови має професійно орієнтований характер, тому
його мета й зміст визначаються в першу чергу комунікативними, пізнавальними
й професійними потребами вчителя іноземної мови;
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– оволодіння комунікативною компетенцією здійснюється відповідно до
основних досягнень комунікативної лінгвістики й теорії діяльності; мовний
матеріал розглядається як засіб реалізації відповідного виду мовленнєвої
діяльності,

а

під

час

його

вибору

використовується

функціонально-

комунікативний підхід; весь курс іноземної мови має комунікативно
орієнтований характер;
– викладач і студент розглядаються як активні учасники навчальновиховного процесу;
– студент є не тільки об’єктом навчання, але і його суб’єктом і тому має
право приймати самостійні рішення з низки питань: рівня кваліфікації, вибору
елективних курсів, матеріалів для самостійної роботи тощо;
– організація навчально-виховного процесу передбачає максимальне
врахування потреб, інтересів й особистісних характеристик студента, який
виступає як повноправний учасник процесу навчання, побудованого на
принципах свідомого партнерства і взаємодії з викладачем, що безпосередньо
пов’язано з розвитком його самостійності, творчої активності й персональної
відповідальності за результати навчання.
Навчання іноземної мови в курсі практики усного й писемного мовлення
має також і професійно-педагогічну мету – формування комунікативнометодичної компетенції, що передбачає оволодіння мовою на адаптивному
рівні, що визначається конкретною педагогічною ситуацією й уміннями
педагогічного

спілкування/керування

інтелектуальною

діяльністю

учнів,

стимулювання, організації мовленнєвої діяльності, її контролю тощо.
У програмі зазначається, що курс практики усного й писемного мовлення
в поєднанні з іншими практичними й теоретичними курсами має забезпечити
всебічну підготовку майбутнього вчителя іноземної мови, а також закласти
основи для його подальшого професійно орієнтованого вдосконалення в
оволодінні цією мовою, передбачає комплексну реалізацію практичної,
виховної, освітньої, розвивальної й професійно-педагогічної цілей навчання. На
навчальних заняттях і під час проходження педагогічної практики студент має
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застосовувати навички й вміння, якими він оволодів при вивченні інших
нормативних й елективних теоретичних і практичних курсів: теоретичної і
практичної фонетики, граматики, країнознавства, лексикології, історії мови,
стилістики, а також педагогіки, психології, методики викладання іноземної
мови тощо. Це полегшить використання здобутих знань і набутих умінь в
майбутній професійній діяльності.
Формування комунікативної діяльності під час вивчення дисципліни з
практики усного й писемного мовлення здійснюється таким чином. На
першому

занятті

проводяться

анкетування,

тестування

(додаток

Б),

діагностична контрольна робота, бесіда, за результатами яких визначаються
рівні готовності студентів до оволодіння комунікативною діяльністю (високий,
середній, низький). Тексти завдань даються іноземною мовою. Слабкі студенти
в разі потреби можуть звернутися до його перекладу українською мовою.
(Повний текст завдань наведено в додатку В).
● Прочитайте
●

текст. Передайте його зміст 1–2 реченнями.

Складіть розповідь про свій дім (6–7 речень), уживаючи вказані

іменники.
● Упорядкуйте
●

репліки діалогу.

Прочитайте й доповніть діалог таким чином, щоб відповіді були

логічними.
Результати проведених заходів є підставою для виділення типологічних
груп, організації їх роботи. Викладач визначає: який навчальний матеріал
мають опрацювати слабкі студенти; додаткові завдання для середніх і сильних;
форми організації навчальної роботи; дози й характер педагогічної допомоги.
Далі на інформаційній лекції студенти знайомляться з тим, який
навчальний матеріал вони повинні опанувати, якими вміннями й навичками
оволодіти, їм даються екзаменаційні запитання, теми для спілкування, для
індивідуальної роботи (додатки Д, Ж, З).
Потім викладач називає й визначає поняття, які характеризують процес
спілкування,

комунікативну

діяльність:

«спілкування»,

«комунікація»,
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«комунікативна діяльність», «комунікативна ситуація», основні функції, види
спілкування (за метою – фактичне, інформаційне; за знаковою системою –
вербальне, невербальне, підготовлене, спонтанне; за формою – усне, письмове;
за постійною/змінною комунікативної ролі – монологічне, діалогічне); за
розташуванням

комунікантів

–

контактне,

дистантне;

за

наявністю

опосередкованого об’єкта – безпосереднє, опосередковане; за кількістю
учасників – міжособистісне, публічне, масове; за характером стосунків тих, хто
спілкується, й обставинами спілкування – особисте, офіційне тощо.
Студенти

повторюють

правила

спілкування,

знайомляться

з

особливостями його організації (додаток К), національними особливостями
спілкування.
На основі викладеного дається визначення оптимального спілкування –
як такої взаємодії, що створює найкращі умови для вироблення й реалізації
комунікативних цілей партнерів зі спілкування, для забезпечення сприятливого
емоційного клімату, а також для максимального розкриття особистості
кожного.
Після цього викладач нагадує про особливості монологічного й
діалогічного мовлення. У монологічному мовленні зовнішні й внутрішні
стимули викликають зв’язне висловлювання, яке вимагає завершеності,
урахування контактів з партнером чи аудиторією, розповідний стиль тощо. Для
діалогічного

мовлення

характерними

є поєднання процесів розуміння

висловлень партнера й реагування на них, конкретність ситуації й можливість її
швидкої зміни, необхідність переключення з одного розумового процесу на
інший. Реактивне й ініціативне мовлення тут переплітаються, що визначає
складну схему будови діалогічної взаємодії. Студенти повторюють відомості
про загальноприйняті прийоми початку розмови, її підтримки, мовленнєві
кліше; викладач спрямовує майбутніх учасників спілкування на дотримання
правил ввічливості й поваги до партнера, на намагання надавати інформацію у
вигідному для них аспекті тощо.
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Потім

аналізуються

комунікативні

ситуації,

демонструється,

як

визначаються цілі кожного з партнерів зі спілкування, як вони змінюються чи
залишаються незмінними; характеризується тип спілкування – комунікативні
позиції кожного: у кого вона була сильнішою й чому; чия діяльність була
ефективнішою; хто досяг поставленої мети та які прийоми застосовував,
оцінюються засоби спілкування – мова й мовлення.
Далі у фронтальній формі виконуються окремі завдання й вправи, які
допомагають засвоїти окремі поняття, містять відомості про особливості
організації й перебігу спілкування. Під час їх розробки нами частково
використовувався досвід викладачів і вчителів [183; 264; 265; 269].
Так,

для

більш

глибокого

засвоєння

понять

«спілкування»

й

«комунікація» студентам пропонується таке завдання.
●

Ознайомтесь з таблицею. Поясніть, у чому різниця між спілкуванням і

комунікацією. Коли, на вашу думку, потрібна саме комунікація? Які професії
ґрунтуються на комунікації?
Таблиця 2.2
Тлумачення понять «комунікація» й «спілкування»
Комунікація
Спілкування
Передача й прийом інформації
Взаємодія між людьми
від того, хто її відправляє до
одержувача
Процес прийому й передачі
Це
процес
взаємодії,
він
інформації
є
однобічним
і двосторонній і діалогічний
монологічним
Передбачає
інформаційний
Можливе лише між суб’єктами,
зв’язок суб’єкта з тим чи іншим які відчувають свою індивідуальність
об’єктом
й унікальність
Далі студенти відповідають на запитання, коли, на їхню думку, необхідно
надавати перевагу монологу, а коли – діалогу, наводять приклади ситуацій
дистантного й опосередкованого спілкування тощо.
Після цього проводиться конструктивна бесіда: студенти відповідають на
запитання, колективно розв’язують комунікативні ситуації, середні й сильні
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студенти

можуть

наводити

приклади

подібних

ситуацій.

Члени

всіх

типологічних груп виконують підготовчі комунікативні завдання й вправи:
визначають, які комунікативні задачі розв’язуються, які комунікативні задачі
необхідно розв’язати в наданих прикладах, порівнюють комунікативні ситуації,
які містять різні комунікативні задачі, обирають оптимальне рішення серед
двох протилежних, аналізують процес їх розв’язання, роблять узагальнення,
висновки.
Потім студенти розв’язують виконавчі комунікативні завдання й вправи.
Їм пропонуються, наприклад, завдання такого характеру, які розв’язуються
фронтально або у парах, результати обговорюються колективно.
●

У ході спілкування відбувається кілька процесів: емоційна оцінка

учасників одне одного, намагання зрозуміти партнера, побудувати стратегію
поведінки. Прочитайте поданий фрагмент. Чи вдається співрозмовникам
реалізувати названі процеси спілкування?

Чого їм бракувало? Дайте

рекомендації, щоб запобігти конфлікту.
●

Проаналізуйте рекламне повідомлення. Чи вважаєте ви його вдалим?

Чому? Які засоби, що імітують спілкування, використані в цій рекламі?
Наскільки вони ефективні? Змініть текст реклами так, щоб усунути визначені
недоліки.
На наступних заняттях студенти, відповідаючи на запитання викладача,
повторюють основні поняття, які характеризують комунікативну діяльність,
процес спілкування, їх знання поглиблюються. Вони виконують такі завдання.
●

Прочитайте. Як ви розумієте, що таке рефлексія. На чому вона

ґрунтується? Яке значення має рефлексія в процесі спілкування?
У сучасній науці поняття рефлексії вживається в двох значеннях. Поперше, рефлексія співвідноситься із самосвідомістю особистості, це принцип
мислення, який спрямовує людину на аналіз і усвідомлення власних
можливостей, це діяльність самопізнання. По-друге, рефлексію розуміють як
процес відображення однією людиною внутрішнього світу іншої людини,
усвідомлення того, яким чином вона сприймається партнером зі спілкування.
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Тільки на основі взаємодії з іншими, коли індивід намагається зрозуміти думки
й дії іншого і коли він оцінює себе очами іншого, він виявляється здатним
рефлексивно ставитись до себе самого. Тобто індивідуальна рефлексія
ґрунтується

на

процесі

взаємовідображення.

(За

М.

Кулюткіним,

Г. Сухобською)
●

Мистецтво спілкування багато в чому залежить від рефлексії.

Прочитайте, як, на думку психологів, вона здійснюється. Подумайте, які
вміння, пов’язані з рефлексією, необхідно вдосконалювати особисто вам.
Людина не тільки робить що-небудь, але й усвідомлює, що вона робить.
Не тільки думає про щось, але й свідомо контролює процес своїх роздумів.
Отже, рефлексія дозволяє особистості виробити відповідне ставлення до
діяльності, щоб критично її проаналізувати й конструктивно удосконалити.
Далі здійснюється взаємопов’язане засвоєння навчального матеріалу
філологічних дисциплін і способів комунікативної діяльності. Навчальна
діяльність студентів на заняттях організується за такими етапами:
1. Ознайомлення з новим мовним матеріалом.
2. Збагачення лексики іноземної мови.
3. Закріплення нового мовного (граматичного) матеріалу. Розв’язання
мовних і мовленнєвих рецептивно-репродуктивних завдань і вправ.
4. Виконання підготовчих комунікативних завдань і вправ. Формування
мовленнєвих умінь і навичок (частково-пошуковий рівень).
5. Розв’язання виконавчих комунікативних завдань і вправ. Ситуативне
використання мовних і мовленнєвих одиниць.
6. Підведення підсумків роботи.
Цей план може змінюватися залежно від поставлених цілей, етапу
процесу засвоєння, індивідуальних особливостей студентів.
Наводимо приклад заняття з практичної граматики іноземної мови.
Студенти мають паралельно оволодівати способами комунікативної
діяльності

–

від

творчого

перетворення

до

продуктивного,

творчого

застосування – й правилами і навичками утворення й вживання граматичних
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понять і структур. Тема й цілі заняття відображені у визначених етапах
оволодіння комунікативною діяльністю й засвоєння навчального матеріалу
філологічних дисциплін. (Повний текст завдань представлено в додатку Л.)
Хід роботи
І. Презентація й засвоєння лексики з теми «Культура споживання їжі».
ІІ. Пояснення нового граматичного матеріалу: партитивний (частковий)
артикль, його форми.
ІІІ. Закріплення нового мовного (граматичного) матеріалу. Розв’язання
мовних і мовленнєвих рецептивно-репродуктивних завдань і вправ.
Студенти

знайомляться

з

новою

лексикою,

новим

граматичним

матеріалом, виконують мовні й мовленнєві завдання й вправи, повторюють
особливості монологічного й діалогічного мовлення. Вони набувають базових
мовленнєвих умінь і навичок іноземної мови: робити повідомлення, складати
розповідь, розмірковувати, переконувати, починати діалог, ставити запитання,
давати на них відповіді, підтримувати розмову тощо. Діяльність має
рецептивно-репродуктивний характер.
Ураховуються рівні комунікативних можливостей студентів, обираються
оптимальні форми організації навчальної діяльності (фронтальна, парна,
групова, індивідуальна), визначається темп виконання комунікативних завдань
і вправ, їх кількість, характер і доза педагогічної допомоги. Так, слабкі
студенти можуть давати відповіді на запитання після середніх і сильних
одногрупників; за необхідності одержують додаткові комунікативні завдання, а
також некомунікативні завдання й вправи для уточнення або повторення
мовного матеріалу.
Наприклад, у фронтальній формі всі студенти розв’язують такі завдання.
●

Заповніть пропуски в реченнях необхідними граматичними формами

часткового артиклю.
●

Доповніть текст меню ресторану прийменниками à або de. Додайте

артикль, якщо це необхідно.
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Далі пропонується розповісти про меню ресторану, поставити й
відповісти на запитання за текстом.
ІV. Виконання підготовчих комунікативних завдань і вправ. Орієнтування
в комунікативній задачі, складання плану діяльності, структурування наданої
інформації. Формування вміння вживати партитивний артикль (частковопошуковий рівень).
Студенти можуть працювати в парі чи в групі.
●

Прочитайте текст. Яку мету поставив перед собою його автор? Чи була

вона досягнута? У якій формі подається в ньому інформація? Передайте зміст
тексту 2–3 реченнями. Знайдіть частковий артикль і поясніть його вживання.
●

Складіть список гастрономічних уподобань французів. Доповніть

інформацію, надану в тексті про культуру споживання їжі у Франції.
●

Прослухайте інтерв’ю з французьким студентом про його кулінарні

смаки. Які цілі ставили перед собою його учасники? Яким чином здійснювався
контакт? Як ви оцінюєте перебіг спілкування? Поясніть вживання часткового
артиклю.
Студенти складають і розігрують у парах діалоги, предметом спілкування
в яких є навчальний матеріал, що вивчається: один з них просить пояснити
правила вживання часткового артиклю, другий пояснює їх, далі ставляться
запитання з метою уточнити надану інформацію, даються відповіді, наводяться
приклади.
Завдання перевіряються, результати обговорюються.
V. Розв’язання виконавчих комунікативних завдань і вправ. Здійснення
діяльності в змінених і нових умовах. Ситуативне вживання часткового
артиклю.
Студенти виконують трансформаційні й імітаційно-перетворювальні
комунікативні завдання й вправи: вчаться змінювати мету спілкування,
вибирати форму представлення інформації, виділяти окремі її фрагменти,
структурувати зміст спілкування, встановлювати контакт, керувати взаємодією,
підтримувати взаємозв’язок, необхідний перебіг спілкування – створювати
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повідомлення, з’ясовувати, доводити, переконувати, коректувати дії в спільній
діяльності,

досягати

взаєморозуміння

–

уточнювати,

узагальнювати,

узгоджувати певну інформацію чи дії, інтерпретувати зміст повідомлення.
Пропонується уважно ставитись до висловлень одне одного, формулювати
запитання, заперечувати, виражати критичні зауваження, звертатися до
співрозмовника за уточненнями, щоб отримати додаткові факти, судження
(наприклад, «Я Вас не зрозумів», «Чи не повторите ще раз?», «Що Ви маєте на
увазі?»); передати чуже висловлення в іншій формі («Як я Вас зрозумів...», «На
Вашу думку...», «Іншими словами, Ви вважаєте...»); підвести підсумки
почутого («Якщо узагальнити сказане Вами, то ... », «Вашими основними
ідеями, як я зрозумів, є...»).
Завдання виконуються в типологічних групах. Під час організації роботи
враховуються рівні готовності студентів до оволодіння комунікативною
діяльністю за розробленими критеріями – мотиваційним, практичним,
особистісним, зокрема, рівні оволодіння іноземним мовленням: монологічне
мовлення – перший рівень (поєднання зразків мовлення в понадфразову
єдність), другий (створення висловлення понадфразового рівня), третій
(створення висловлення текстового рівня); діалогічне мовлення – нульовий
рівень (навички реплікування), перший (уміння поєднувати репліки в діалогічні
єдності), другий (уміння будувати мікродіалоги), третій (уміння створювати
власні діалоги) [166, с. 167, 173–176].
●

Поставте в парах 3–4 запитання до тексту з метою уточнити надану

інформацію. Складіть і запишіть за змістом тексту невеликий діалог (5–6
реплік). Поясність вживання партитивного артиклю.
● Виберіть

страву з місцевої кухні вашої країни або регіону й презентуйте

її групі. Зверніть увагу на тип страви (перша страва, десерт тощо), коли її
куштують (кожного дня чи на свята), на її складові й спосіб приготування. Яку
комунікативну мету ви поставили? Яким чином вона була досягнута?
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●

Розкажіть про свої кулінарні вподобання й порівняйте їх із смаками

французької молоді. Зробіть узагальнення. Правильно вживайте парититивний
артикль.
●

У парах або міні-групах складіть діалог (5–6 реплік), порівнюючи

гастрономічні звичаї українців і французів. Сплануйте майбутнє спілкування:
як ви розпочнете розмову; як її підтримаєте; які аргументи використаєте, якщо
ваш співрозмовник не погодиться з вами.
● Уявіть,

що ви запросили друзів на вечерю. Серед них є вегетаріанець –

той, хто дотримується дієти, й особи, які полюбляють добре поїсти. У мінігрупах складіть меню для святкової вечері, щоб задовольнити всіх гостей. У
партнерів зі спілкування різні точки зору щодо предмета обговорення. Як ви
будете досягати порозуміння? Проаналізуйте логіку аргументів, засоби
спілкування – свої і співрозмовника. Дайте оцінку мовному оформленню
висловлення.
VІ. Підведення підсумків роботи.
Студенти аналізують перебіг діяльності під час розв’язання того чи
іншого завдання, вказують, чи цікаво їм було працювати, які завдання
сподобались (не сподобались), який навчальний матеріал вимагає додаткового
опрацювання, чи задовольняла їх організація роботи.
Складність комунікативних

завдань і вправ зростає. Наприклад,

пропонується вибрати текст або фрагмент кінофільму й проаналізувати, як
поєднуються в ньому процеси емоціональної оцінки партнерів зі спілкування,
реалізується намагання їх зрозуміти одне одного, побудувати стратегію
поведінки, чи ефективними були засоби спілкування. Граматичні поняття й
структури, які вивчаються, використовуються ситуативно, в нових умовах.
Студенти також можуть виконати такі комунікативні завдання в парі чи
індивідуально.
●

Проаналізуйте текст об’яви. (Дається текст, який містить емоційну

оцінку фактів, подій). Чи багато відгукнеться на нього з тих, хто його прочитає?
Чому? Запропонуйте свій, більш вдалий на вашу думку варіант. Поясніть. Як ви
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міркували? Нагадаємо, що об’ява має містити чіткі відповіді на запитання
«Що? Де? Коли?».
●

Уявіть, що вам потрібно повідомити про щось (наприклад, про зміну

розкладу занять) різних людей (викладача, одногрупника, батьків). Підготуйте
декілька повідомлень (з 4–5 речень), щоб було зрозуміло, кому вони
призначаються. Поясніть, яку комунікативну мету ви поставили в кожному
повідомленні, чому вони відрізняються, як змінюється його мовне оформлення.
●

Успіх спілкування визначається тим, якою мірою формується образ

партнера зі спілкування. Опишіть можливого співрозмовника максимально
повно, щоб зрозуміти, як з ним слід спілкуватися. Складіть невеликий
(6–7 реплік) діалог. Визначте спільні теми для розмови з цією людиною.
Використайте ці теми в спілкуванні з нею і перевірте, наскільки точно ви
уявили образ співрозмовника.
Прочитайте початок діалогу (за

●

підручником), визначте його

комунікативну мету. Як його можна закінчити? Порівняйте свій варіант і
обговоріть доповнений діалог у парі з вашим одногрупником. Які запитання
виникли у вас під час розмови? Який результат ви отримали? Виконайте
завдання з граматики.
Комунікативні завдання для студентів різних типологічних груп можуть
мати

й

такий

характер:

складіть

висловлення

за

серією

малюнків,

використовуючи ключові слова (малюнки відображають певну подію,
послідовність дій людей, які спілкуються); розкажіть про людину, зображену на
фото; закінчіть діалог згідно із запропонованими варіантами: розвиток причини
непорозуміння, наведення аргументів; визначте запитання для складання
анкети, розіграйте діалог у парі; складіть діалог за змістом малюнка чи
фотографії; складіть діалог, використовуючи наявні дані про ситуацію, про
початок і закінчення діалогу; складіть діалог на основі ключових слів; складіть
діалог за прочитаним текстом; доберіть якомога більше закінчень для
запропонованого діалогу тощо.
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Студенти зачитують складені висловлення, розігрують діалоги перед
своїми

одногрупниками.

Аналізується

процес

досягнення

результату

спілкування: яка мета була поставлена, чи вдалося викликати інтерес у
співрозмовника, чи задовільно була подана інформація, як установлювався
контакт, регулювалися стосунки між партнерами, які недоліки мали місце, – а
також мова й мовлення учасників спілкування.
Для організації роботи над діалогами для всієї групи викладач може
скласти відповідний текст розмови з таким розрахунком, щоб кожний взяв у
ньому

участь.

Слабким

студентам

даються

поради

щодо

організації

спілкування, мовна підтримка у вигляді ключових слів, мовних кліше тощо.
Якщо заняття проходить з добре підготовленими студентами, доцільно
поділити групу на маленькі підгрупи по три студенти й дати завдання скласти
повідомлення. Роботу продовжує кожний з учасників, додаючи своє
висловлення до попереднього, уживаючи певне мовне поняття.
Поступово студенти переходять до розв’язання творчих комунікативних
завдань і вправ. На цьому етапі проводяться нескладні рольові ігри: і як у
вигляді змагань між учасниками чи командами, і як розподіл ролей та їх
виконання. Студенти отримують необхідні репліки, їхнє завдання – уважно
слухати одне одного й поєднати власні висловлення в контекст рольового
спілкування з урахуванням особливостей комунікативної ситуації.
Проведенню рольових ігор передує підготовча робота: пропонується тема
(студентами або викладачем), навчальний (мовний) матеріал, обговорюються
наявність персонажів/ролей, різні пропозиції щодо вирішення поставленої
проблеми, мета й цілі учасників, їхні дії, перебіг діяльності загалом. Студенти
працюють у групах і самостійно.
Залежно від мети заняття і з урахуванням рівнів комунікативних
можливостей студентів рольові ігри можуть організовуватись у парах або в
групі. Рольова гра в парах – найпростіший вид цих ігор, це своєрідна підготовка
до участі в дискусіях.
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Перед грою проводиться бесіда щодо перебігу майбутньої комунікативної
діяльності, робота над словником і граматичними навичками студентів. Вони
забезпечуються

необхідним

інструктивним

матеріалом

(картками

із

завданнями, ключовими словами тощо). Частину гри перед її початком може
продемонструвати міні-група сильних студентів. Далі викладач спостерігає за
грою, фіксує дії її учасників. Його роль найбільш значуща на післяігровому
етапі, коли проводиться фронтальна бесіда, здійснюється аналіз діяльності,
робляться висновки.
Можливий і такий варіант, коли всі підгрупи грають одночасно, а
викладач контролює їхню роботу, переходячи від однієї підгрупи до іншої. Або
підгрупи грають по черзі. Одна грає, інші спостерігають, оцінюють.
Одна з форм організації освітнього процесу у вищому навчальному
закладі – самостійна робота. Самостійно студенти працюють як на заняттях,
розв’язуючи індивідуальні завдання або однакові завдання без надання
педагогічної допомоги, так і поза аудиторією.
Під час організації позааудиторної самостійної роботи на першому етапі
формування комунікативної діяльності за потреби студенти додатково
опрацьовують теоретичний навчальний матеріал, виконують комунікативні
завдання й вправи, які розробляються в кількох варіантах і пропонуються для
індивідуальної роботи. Кожний студент накреслює особистісну стратегію своєї
діяльності: визначає прогалини в знаннях, має можливість удосконалювати
комунікативні вміння й навички, отримати необхідно допомогу. Надаються
індивідуальні консультації або консультації за перспективним завданням
(з

відтермінованим

контролем).

Таким

чином

диференціюється

зміст

самостійної роботи, регулюються її обсяги й час між одержанням завдань і
контролем їх виконання. Якщо консультації проходять у міні-групах (по 4–5
осіб), на етапі контролю з’являється можливість організувати спілкування
студентів.
Наприкінці вивчення певного розділу проводиться контрольна робота, за
результатами якої визначаються рівні готовності студентів до оволодіння
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комунікативною

діяльністю

(високий,

середній,

низький).

Студенти

розв’язують виконавчі комунікативні завдання й вправи, подібні до тих, які
вони отримували на заняттях (додаток М, Н, П). Одержані результати (табл.
2.3) є підставою для подальшої організації навчання.
Таблиця 2.3
Результати діагностичної контрольної роботи
К

1–0,91

Завдання 1
0,9–0,76 0,75–0,61

бали

12–11

10–9

оцінка

відмін.

добре

0,6–0

1–0,91

Завдання 2
0,9–0,76
0,75–0,61

8–7

6–0

20–18

17–15

задов.

незад.

К

1–0,91

Завдання 3
0,9–0,76 0,75–0,61

бали

16–14

13–12

оцінка

відмін.

добре

0,6–0

11–9

8

задов.

незад.

відмін.
1–0,91

добре

0,6–0

14–12

11

задов.

незад.

Уся контрольна робота
0,9–0,76
0,75–0,61

0,6–0

48–43

40–36

33–28

25

відмін.

добре

задов.

незад.

Наприклад, якщо слабкі студенти одержали за виконання двох перших
завдань контрольної роботи оцінку «відмінно» (32–29 балів), а третє завдання
розв’язали з помилками, вони можуть бути віднесені до групи середніх. Коли
перше й друге завдання було оцінено на «добре» й «задовільно» (28–24 бали), а
третє вони не виконали, то залишаються в тій самій типологічній групі й
розв’язують такі самі за ступенем складності комунікативні завдання з
наданням необхідної допомоги.
Якщо середні студенти за всю контрольну роботу отримали оцінку
«відмінно» (48–43 бали), вони можуть бути віднесені до групи сильних, де
виконуватимуть більш складні комунікативні завдання й вправи.
Сильні

студенти

залучаються

до

розв’язання

більш

складних

комунікативних завдань, якщо за діагностичну контрольну роботу вони
одержали оцінку «відмінно» (48–43 бали), або розв’язують такі самі за
ступенем складності комунікативні завдання, якщо контрольна робота оцінена
на «добре» (40–36 балів).
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Мета другого етапу формування комунікативної діяльності (основний,
ІІ – ІІІ курси) – поглиблення знань про комунікативну діяльність, процес
спілкування, удосконалення способів комунікативної діяльності, знань і вмінь з
філологічних дисциплін. Студенти оволодівають усіма видами читання
оригінальної літератури; беруть участь у бесідах, висловлюють певні
комунікативні наміри (повідомлення певної інформації, з’ясування думки
співрозмовника, висловлення своєї думки з приводу наданої інформації);
створюють монологічні й діалогічні висловлення; фіксують необхідну
інформацію під час аудіювання, складають плани, тези, доклади; перекладають
з іноземної мови на українську й навпаки.
У процесі навчання діагностуються рівні сформованості комунікативної
діяльності студентів за визначеними критеріями: 1) активність у спілкуванні;
2) поінформованість про засади комунікативної діяльності, механізми
здійснення спілкування; 3) техніка спілкування – системне володіння діями й
операціями; 4) усвідомлення комунікативних дій, перебігу комунікативної
діяльності загалом; рівні її сформованості (творчий, продуктивний, достатній).
Проводяться евристичні бесіди, семінари, лабораторно-практичні заняття,
організуються

рольові

ігри,

інсценування, скетчі.

Зменшується

частка

підготовчих, зростає кількість і рівень складності виконавчих комунікативних
завдань і вправ.
Так, наприклад, у ході евристичної бесіди студентам, пропонується
розв’язати комунікативну ситуацію, коли учасники спілкування мають різні
переконання і їм необхідно виробити єдину думку. Із запропонованих варіантів
після обговорення обирається оптимальний. Або у студентів є різні аргументи,
які потрібно зібрати й зіставити. Обов’язково звертається увага на мовне
оформлення висловлювань, уживання тих чи інших мовних явищ.
На практичних заняттях у типологічних групах розв’язуються такі
комунікативні завдання й вправи.
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Завдання 1.
Прочитайте про те, як перетворюється інформація в ході спілкування.
Доведіть справедливість цього твердження, змоделювавши діалог з різними
партнерами (одногрупники, батьки, уявний співрозмовник), наприклад, з
приводу вашої майбутньої поїздки до іншого міста (країни).
Оскільки в процесі спілкування ми маємо справу з активними
партнерами, природно говорити не тільки про рух інформації у напрямку один
до одного, але й про її формування, уточнення й розвиток з урахуванням
орієнтації на партнера. (За В. Агеєвим)
Завдання 2.
Прочитайте текст. До яких невдач призводить описаний нижче підхід до
спілкування? Висловіть свої рекомендації щодо того, як подолати невдачі, які
виникли. Наведіть приклад діалогу.
У процесі комунікації (суб’єкт-об’єктні стосунки) людина, яка розглядає
іншого як об’єкт свого впливу, власне спілкується сама із собою, із своїми
цілями й задачами, не бачачи справжнього співрозмовника, ігноруючи його.
Така

людина бачить навколо

себе не людей, а своїх

«двійників».

(За О. Ухтомським)
Завдання 3.
Підготуйте бесіду-інтерв’ю з представником певного виду професії,
використовуючи репліки або ключові слова на картках. Ураховуйте те, що під
час її проведення може виникнути необхідність зміни перебігу спілкування:
внести додаткову або виключити певну інформацію, зреагувати на заперечення,
навести необхідні аргументи на користь своєї позиції, узагальнити, підбити
підсумки. Розіграйте діалог перед одногрупниками, вислухайте їхні побажання.
Завдання 4.
Розіграйте скетч – коротку сценку: ви завітали до туристичної фірми й
обираєте місце відпочинку; вам пропонують різні варіанти; ви висловлюєте свої
побажання, заперечуєте чи погоджуєтесь. Проаналізуйте поведінку свого
співрозмовника, власні дії. Чи вдалося вам досягти своєї мети?
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Завдання 5.
Розіграйте ситуацію знайомства в групі. Підійдіть до «незнайомої»
людини, спробуйте дізнатися про неї якомога більше. Подумайте, як ви будете
вибирати того, до кого можна звернутися, як привернути його увагу до себе, як
викликати в нього бажання розказати про себе, як завершити контакт. Після
цього проаналізуйте характер спілкування, визначте комунікативні успіхи й
невдачі одне одного. Які висновки про вміння спілкуватися ви зробили для
себе?
Завдання 6.
Оберіть з поданих нижче реплік одну. Згадайте життєву ситуацію, яка
передувала цій репліці. Опишіть її своєму партнеру зі спілкування. Він має
відреагувати на ситуацію відповідною реплікою згідно з контекстом.
1) – А мені сподобалась ця вистава.
2) – Я не зможу виконати це завдання.
На другому етапі навчання ускладнюються умови рольових ігор. Так,
наприклад, учасники одержують загальний опис сюжету, своїх ролей.
Проблема полягає в тому, що особливості рольової поведінки відомі лише
самому виконавцю. Інші учасники мають здогадатися, якої лінії поведінки
дотримується їхній партнер, і прийняти відповідне рішення про власну реакцію.
Спочатку такі ігри мають короткочасний характер, далі діяльність студентів
стає більш вільною й тривалою.
На цьому етапі навчання студенти залучаються до навчальних дискусій,
які спочатку мають характер суперечки – організація діяльності здійснюється
на основі певної тези. Під час дискусії передбачається обговорення проблем,
спірних питань. Дискусія забезпечує підвищення рівня мотивації навчальної
діяльності, володіння комунікативними вміннями й навичками, мовного й
мовленнєвого матеріалу, а також сприяє розвитку самостійності студентів, їхніх
комунікативних здібностей.
Навчальні дискусії проводяться за такими етапами: 1) орієнтування –
визначаються макро-проблема й мікро-проблеми; виділяються групи учасників;
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визначається

мета,

пояснюються

правила

ведення

дискусії;

даються

рекомендації щодо самостійної діяльності студентів із збирання необхідного
матеріалу; 2) попереднє колективне обговорення однієї з мікро-проблем в усіх
групах – як «відкриті» запитання, з’ясування наявності необхідної інформації;
здійснюється аналіз комунікативних ситуацій, які стимулюють студентів до
пошуку нової інформації, здійснення ефективного спілкування; 3) самостійна
робота в групах з добору й осмислення необхідного матеріалу, майбутньої
діяльності; підготовка порівняльного аналізу й висновків з використанням
різноманітних інформаційних джерел, перебігу спілкування; 4) представлення
проміжних результатів обговорення в маленьких групах перед усім колективом;
5) загальна дискусія; 6) підведення підсумків.
Навчання дискусії здійснюється поступово, з урахуванням рівнів
комунікативних можливостей студентів. Так, спочатку слабкі студенти можуть
підготувати коротке повідомлення на тему «Моя сім’я», потім за допомогою
уточнювальних запитань до запропонованої інформації долучаються до
розмови за такими темами: «Ти можеш угадати професію моїх батьків?», «Це
типова англійська/американська/французька сім’я?», «Що полюбляють сім’ї в
різних країнах?» – і далі вступають в дискусії «Брати й сестри в сім’ї»,
«Скільки дітей має бути в сім’ї?», «Чи може бути щасливою людина без
сім’ї ?», «Люди похилого віку в сім’ї», «Чи можна бути одиноким у сім’ї?», «Чи
є майбутнє у сім’ї в нашому суспільстві?» тощо.
Наприклад, після читання тексту «Життя в місті» обговорюються
переваги й недоліки життя в міській і сільській місцевості. Дискусія може бути
організована в формі «круглого столу»: студенти зорієнтовуються на
можливість розглянути проблему з різних боків, усвідомити її, визначити
основні напрямки її розв’язання, зібрати якнайбільше інформації, узгодити свої
позиції і, загалом, – вчаться конструктивному діалогу. Викладач здійснює
колективний аналіз результатів дискусії й підбиває її підсумки. Крім того,
дебати привчають студентів до адекватного використання мовних кліше в
публічних виступах, таких, як: «ми думаємо», «ми вважаємо», «на нашу
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думку», «дякуємо за увагу», «дякуємо за ваші запитання», «справа в тому»,
«хочемо зауважити», «необхідно підкреслити» тощо.
На III курсі студенти проходять пасивну педагогічну практику,
спостерігають за професійною діяльністю вчителів, аналізують проведені ними
заняття.
У науково-педагогічній літературі виділяють різні типи (повний,
комплексний, скорочений, аспектний) і види (дидактичний, психологічний,
виховний, методичний, організаційний, структурний) аналізу уроку [25; 43;
160; 190; 226]. На думку вчених, висновки про ефективність того чи іншого
проведеного заняття мають робитися на основі системного підходу до аналізу
його компонентів: 1) головна дидактична мета, яка аналізується з точки зору
досягнення основних цілей навчання, виховання й розвитку учнів; 2) учитель –
суб’єкт діяльності; аналізуються його риси як особистості й професіонала;
3) учні – які є суб’єктами й об’єктами діяльності; аналізується їхня діяльність;
4) зміст діяльності вчителя й учнів; аналізуються діяльність, стосунки між
суб’єктами діяльності; 5) засоби діяльності (обсяг, характер, послідовність
роботи);

наявність

оптимального

співвідношення

між

самостійною

й

колективною роботою учнів; реалізація індивідуального й диференційованого
підходів; прийоми розвитку пізнавальної активності учнів [43, с. 131–132].
З огляду на мету й завдання нашого дослідження цей план аналізу уроку
для майбутніх учителів іноземної мови був доповнений – з акцентом на
необхідності формування способів комунікативної діяльності. Після відвіданих
занять студенти аналізують ефективність використання тих чи інших
методичних прийомів, обговорюють комунікативні ситуації, які створювались.
Вони з’ясовують, яка комунікативна мета ставилася, визначають комунікативні
наміри вчителя, їх зовнішні прояви; чи утримував він комунікативне лідерство,
стимулював діяльність учнів, яким чином регулювався процес спілкування
(мобільність, готовність до зміни комунікативної взаємодії); які засоби
спілкування використовувались; чи передбачалося послідовне й поступове
формування комунікативних і мовленнєвих умінь і навичок учнів; чи
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здійснювалось

спостереження

за

постановкою

комунікативних

задач,

результативністю їхніх дій; які методи навчання й форми організації навчальної
діяльності

впроваджувалися;

чи

враховувався

рівень

комунікативних

можливостей учнів; якою була загальна комунікативна стратегія уроку, чи була
досягнута комунікативна мета.
Аналізується діяльність учнів: їхня активність у процесі спілкування;
спрямованість на співпрацю з партнерами зі спілкування; ступінь усвідомлення
комунікативної мети; відповідність дій поставленим комунікативним задачам.
Дається оцінка взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів – налагодження й
перебіг спілкування. І хоча студентам ще важко запропонувати свої варіанти
розв’язання певних педагогічних задач, оскільки вони не мають потрібної бази
знань і навичок з фахових дисциплін і методики викладання іноземної мови,
проте такий вид навчальної діяльності є вагомим внеском до розвитку
мотивації діяльності, спонукає до подальшого навчання.
Під час проведення пасивної педагогічної практики студенти з високим
рівнем навчальних можливостей не тільки спостерігають за діяльністю
вчителів, але й можуть розробляти комунікативні завдання й вправи, готувати й
проводити пробні уроки.
Третій етап формування комунікативної діяльності (завершальний, ІV–V
курси). Удосконалюються способи комунікативної діяльності, мовленнєві
вміння й навички, відбувається розвиток професійно-особистісної позиції
студента, формується творчий підхід до методичної діяльності. Організуються
семінари, лабораторно-практичні заняття, практикуми, проводяться дискусії (їх
види: дебати, «круглі столи», «мозкові штурми», конференції, форуми тощо ).
На цьому етапі розвиваються вміння іншомовного спілкування в
різноманітних сферах і ситуаціях: досконале володіння всіма видами читання
літератури всіх функціональних стилів і жанрів; участь у спонтанному діалозі.
Студенти мають легко й вправно здійснювати інтеракцію, добираючи й
застосовуючи вербальні, невербальні й інтонаційні засоби, брати участь у
дискусії, природно, вільно підтримуючи розмову. Бесіда має вестись спонтанно
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й поширено з природною швидкістю, труднощі усуваються так легко, що
співрозмовник цього навіть не помічає.
Майбутні вчителі іноземної мови виконують трансформаційні й
імітаційно-перетворювальні завдання й вправи, збільшується частка творчих
комунікативних завдань і вправ. Вони висловлюють своє ставлення до дій
партнера, погоджуються з ним або доводять свою перевагу. Працюють у парах
чи в формі індивідуального тренування; основна форма організації навчальної
діяльності групова. Їх націлюють на зміст розмови й надають можливість порізному розкривати тему, спонукають до самовираження й формування
власного судження, до одержання потрібної й нової інформації. Пропонуються
такі за характером завдання.
●

Складіть діалог, у якому ви виражаєте свою думку або ставлення до

певного предмета чи об’єкта. Поясніть, чому саме такі аргументи на користь
своєї позиції ви обрали.
●

Покажіть сімейний альбом своєму другові, розповідаючи про ваших

родичів на фотографіях. Спробуйте викликати у вашого співрозмовника
бажання поділитися враженнями щодо почутого, розповісти про свою сім’ю.
●

Проведіть телефонну розмову, ураховуючи відстань, різницю в часі й

недостатнє знання іноземної (французької) мови. Розіграйте цю ситуацію перед
своїми одногрупниками. Вислухайте їхню оцінку щодо перебігу вашого
спілкування.
●

Підготуйте й проведіть дискусію на тему «Кого можна вважати

справжнім другом?».
Також у групах проводяться дискусії за темами, визначеними, наприклад,
в методичній роботі Дж. МакКаллама «101 Word Games for Students of English
as a Foreign Language» («101 світова гра для студентів, які вивчають англійську
мову як іноземну»): «Environment is more important than heredity» («Оточуюче
середовище важливіше за спадковість»); «There is too much violence on television
today» («Сьогодні на телебаченні занадто багато насилля»); «Examinations are
unnecessary and should be eliminated» («Екзамени не потрібні, їх необхідно
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відмінити»); «Population is not as serious problem as we are led to believe»
(«Перенаселення не така серйозна проблема, як ми вважаємо»); «Childhood is
definitely the happiest period in one’s life» («Дитинство – найщасливіший період
життя») тощо [268, с.131].
На цьому етапі навчання студенти самостійно розробляють комунікативні
завдання й вправи, опрацьовують науково-методичні джерела, пишуть
реферати, рецензують роботи одногрупників, готують і проводять практикуми,
презентації (проекти), добирають необхідний матеріал для доповідей на
семінарах, конференціях тощо.
Так, під час підготовки до роботи на практикумах міні-група студентів
або (якщо є така можливість) кожний студент індивідуально поглиблює свої
знання лексики з певної теми, мовленнєві вміння й навички, розробляє
комунікативні завдання й вправи, далі на занятті презентує лексичний матеріал,
залучає одногрупників до виконання комунікативних завдань (додаток Р).
Перебіг діяльності аналізується, вносяться необхідні корективи, результати
обговорюються й оцінюються.
У період педагогічної практики на ІV і V курсах проводяться лабораторні
заняття, метою яких є адаптація здобутих студентами знань, набутих умінь і
навичок до умов майбутньої професійної діяльності. Підготовка до них
здійснюється як перспективна самостійна робота. Лабораторні заняття можуть
проходити безпосередньо в загальноосвітніх навчальних закладах. Студенти
спостерігають

за

роботою

вчителів,

аналізують

уроки,

проведені

одногрупниками, представляють розроблені комунікативні завдання й вправи,
моделюють окремі комунікативні ситуації й уроки загалом (додаток С). Дають
спочатку пробні уроки, отримують індивідуальні консультації, спілкуючись з
викладачами й методистами, далі організують навчальну діяльність учнів,
аналізують власну діяльність на навчальних заняттях. Самоаналіз уроку є
найважливішим

інструментом

самовдосконалення

майбутнього

вчителя,

формування й розвитку його професійних якостей. Він «ґрунтується на
сприйнятті уроку як складної динамічної процесуальної системи й дозволяє…
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проникнути в механізми цього процесу, розпізнавати шляхи і способи
формування його позитивного кінцевого результату», «дає можливість шляхом
особистого оперативного втручання впливати на всі компоненти навчального
процесу [43, с. 140–141]».
У результаті навчання майбутні вчителі іноземної мови оволодівають
досвідом здійснення комунікативної діяльності, набувають умінь планувати,
організовувати,

забезпечувати

перебіг

спілкування,

розвиваються

їхні

комунікативні здібності.
Отже, структурно-функціональна модель формування комунікативної
діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних
дисциплін дозволяє уявити, вивчати, конструювати й реалізовувати визначений
комплекс дидактичних умов як оптимальне поєднання компонентів навчальновиховного процесу.
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Висновки до другого розділу
У процесі навчання майбутні вчителі іноземної мови оволодівають
досвідом комунікативної діяльності. Для викладача це означає, що він має
сформувати в них уміння її виконувати. Аналізується структура комунікативної
діяльності, визначаються цілі, яких потрібно досягти, рівні її засвоєння, зміст,
форми й методи навчання.
Відповідно

до

вимог

особистісно

орієнтованого,

діяльнісного,

компетентнісного підходів, які впроваджуються в сучасній освіті, метою
навчання майбутніх учителів іноземної мови є підготовка до реалізації
комунікативно-мовленнєвої

функції

на

основі

оволодіння

способами

комунікативної діяльності – методи учіння, які забезпечують формування
діяльнісного та іншомовного складників комунікативної компетентності,
відображають перебіг процесу реалізації й оволодіння комунікативною
діяльністю

в

конкретних

ситуаціях

спілкування

відповідно

до

їхніх

індивідуальних особливостей. Структуру способу комунікативної діяльності
становлять

мотиваційний,

інформаційний,

операційний

і

рефлексійний

складники.
За етапами розв’язання комунікативної задачі в процесі спілкування й з
урахуванням характеристики сторін комунікативної діяльності (перцептивна,
інформаційна, інтерактивна) виділені проектувальні, контактні й координаційні
способи комунікативної діяльності.
Процес формування комунікативної діяльності студента являє собою
систему,

яка

передбачає

засвоєння

способів

її

здійснення,

поетапне

ускладнення, удосконалення їх компонентів, забезпечення таких дидактичних
умов: дотримання загальнодидактичних і спеціальних принципів навчання –
фундаменталізації комунікативної підготовки, комунікативної спрямованості
навчання, розвитку комунікативної активності й свідомості особистості;
поглиблення теоретичних знань про комунікативну діяльність, процес
спілкування; послідовне й поступове формування способів комунікативної
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діяльності як основи творчого оволодіння комунікативними вміннями й
навичками, навчальним матеріалом філологічних дисциплін; взаємопов’язане
засвоєння способів комунікативної діяльності й навчального матеріалу
філологічних дисциплін на заняттях і під час педагогічної практики ; урахування
комунікативних можливостей студентів у процесі організації спілкування.
Дидактичні

принципи

формування

комунікативної

діяльності

реалізуються відповідно до вимог, які пред’являються до майбутніх учителів
іноземної мови, а також з урахуванням закономірностей і умов навчання. Їх
дотримання визначає суб’єктну позицію студента в навчально-виховному
процесі, необхідність оволодіння комунікативними знаннями, уміннями й
навичками в умовах, наближених до реального спілкування.
Зміст

навчання

майбутніх

учителів

іноземної

мови

становлять:

комунікативні знання; комунікативні вміння й навички; навчальний матеріал
філологічних дисциплін; досвід самопізнання в комунікативній діяльності.
Мовленнєві вміння й навички і комунікативні вміння й навички є
інтегрованими, оскільки визначають здатність студентів одночасно брати
участь у двох видах діяльності – комунікативній і мовленнєвій.
Формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної
мови забезпечується через упровадження різних форм і методів навчання.
Форми

організації

освітнього

процесу:

навчальні

заняття,

самостійна

позааудиторна робота; форми організації навчальної діяльності: фронтальна,
парна, групова, індивідуальна; форми професійного навчання: педагогічна
практика. Основними є активні методи – інструктивно-наочні (проблемний
виклад навчального матеріалу, лекція-бесіда, лекція-дискусія), роз’яснювальноконструктивні (конструктивна бесіда, евристична бесіда), продуктивнопрактичні (комунікативні завдання й вправи) у поєднанні з пасивними
методами

(інформаційна

лекція,

репродуктивна

бесіда,

репродуктивно-

рецептивні завдання й вправи). Об’єктивними характеристиками розроблених
комунікативних завдань і вправ є поліфункціональність, проблемність,
ситуативність, змістова наповненість, складність.
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Передбачається, що студенти одночасно оволодіватимуть способами
комунікативної діяльності й навчальним матеріалом філологічних дисциплін з
урахуванням етапів процесу засвоєння: 1) ознайомлення з основними
поняттями, які характеризують комунікативну діяльність, процес спілкування,
спостереження за розв’язанням комунікативних ситуацій; презентація нового
іншомовного матеріалу; 2) етап тренування – застосування знань і вмінь у
змінених умовах; 3) етап практики – здійснення діяльності в нових умовах.
Навчальна діяльність майбутніх учителів іноземної мови на навчальних
заняттях організується таким чином: 1) збагачення лексики іноземної мови;
2) ознайомлення з новим мовним матеріалом; 3) закріплення нового мовного
(граматичного) матеріалу; виконання мовних і мовленнєвих рецептивнорепродуктивних завдань і вправ; 4) виконання підготовчих комунікативних
завдань і вправ; формування мовленнєвих умінь і навичок (частковопошуковий рівень); 5) розв’язання виконавчих комунікативних завдань і вправ;
ситуативне використання мовних і мовленнєвих одиниць; 6) підведення
підсумків роботи.
Наприкінці вивчення певної теми або розділу проводяться контрольні
роботи, за результатами яких визначаються рівні комунікативних можливостей
студентів, добираються методи й прийоми організації їхньої подальшої
діяльності.
Сприятливі умови для формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови з різним рівнем комунікативних можливостей
створюються через диференційоване навчання. Навчальна діяльність студентів
на початковому етапі навчання (I курс – перший семестр ІІ курсу) організується
з урахуванням рівнів їхньої готовності до оволодіння комунікативною
діяльністю студентів, на основному (II–III курси) й завершальному (IV–V
курси) етапах – рівнів сформованості комунікативної діяльності. На основі їх
визначення виділяються типологічні групи. Способи диференціації: час
застосування (на навчальному занятті чи поза ним), послідовність застосування
(на всіх чи окремих етапах навчального процесу), добір дидактичного матеріалу
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(якісний і кількісний), характер навчання (поглиблене, прискорене вивчення
програмового матеріалу). Засоби рівневої організації навчальної діяльності –
диференціація: комунікативних завдань за змістом і ступенем складності, темпу
оволодіння навчальним матеріалом, форм організації навчальної діяльності,
дози й характеру допомоги під час виконання того чи іншого завдання.
Викладачем визначається
конструювання

чітка

навчального

система цілей

циклу,

навчання, здійснюється

створюється

програма

впливів

з

урахуванням перехідних станів студентів кожної типологічної групи. Далі
визначені цілі реалізуються, організується навчальна діяльність студентів,
одержується інформація про її перебіг, оцінюються поточні результати.
Вносяться необхідні корективи, робиться підсумкове оцінювання результатів,
навчальний цикл відтворюється без змін або з корекцією.
Упровадження методів формування комунікативної діяльності дає
студентам

змогу

послідовно

й

поступово

оволодівати

способами

комунікативної діяльності, навчальним матеріалом філологічних дисциплін,
зміна форм організації навчальної діяльності забезпечує формування здатності
до самостійного застосування здобутих знань і набутих умінь, створюються
умови для позитивної мотивації діяльності, їхнього розвитку.
Під час проходження педагогічної практики студенти поглиблюють свої
знання, удосконалюють уміння й навички. Вони спостерігають за діяльністю
вчителя, аналізують його комунікативну стратегію й тактику, самостійно
розробляють і проводять уроки, здійснюють їх аналіз, а також самоаналіз
діяльності.
Розроблений комплекс дидактичних умов упроваджується в навчальновиховний

процес

через

структурно-функціональну

модель

формування

комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення

філологічних

дисциплін,

яка

визначає

діалектичну

єдність,

взаємозв’язки й співвідношення між метою навчання, дидактичними умовами,
етапами (початковий, основний, завершальний), компонентами процесу
формування комунікативної діяльності – цільовим, змістовим, процесуально-
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управлінським, контрольно-оцінювальним, результатом навчання.
Цільовий компонент процесу формування комунікативної діяльності
містить цілі, принципи навчання. Змістовий компонент становлять основні
поняття, які характеризують комунікативну діяльність, процес спілкування,
навчальний матеріал філологічних дисциплін, предмети спілкування.
Процесуально-управлінський компонент включає: форми організації
освітнього

процесу,

форми

організації

навчальної

діяльності,

форми

професійного навчання; активні методи навчання в поєднанні з пасивними
методами; способи й засоби рівневої диференціації.
Контрольно-оцінювальний компонент визначають: 1) критерії готовності
студентів до оволодіння комунікативною діяльністю; рівні готовності (високий,
середній, низький); 2) критерії сформованості комунікативної діяльності; рівні
сформованості (творчий, продуктивний, достатній). Результат навчання

–

студент із досягнутим рівнем сформованості комунікативної діяльності.
Отже, забезпечення визначених дидактичних умов, упровадження
розробленої

структурно-функціональної

моделі

сприятиме

підвищенню

ефективності формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови.
Результати наукових розвідок висвітлено в таких публікаціях: [103; 104;
237; 239; 240; 241; 242; 243; 245].
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
3.1. Підготовка й проведення формувального експерименту
Експериментально-дослідна робота проводилась у три етапи.
На

першому,

аналітико-констатувальному,

етапі

(2008–2011

рр.)

розв’язувались такі завдання:
– визначити мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу дослідження,
методи, основні напрями роботи;
– розробити понятійно-категоріальний апарат дослідження;
– розробити методику дослідження;
– провести констатувальний експеримент.
Результати теоретичного аналізу проблеми формування комунікативної
діяльності студентів вищих навчальних закладів узагальнено в розділах 1.1 і
1.2. Результати констатувального експерименту представлено в розділі 1.3
дисертаційного дослідження.
Завдання другого, теоретико-моделювального, етапу (2012–2013 рр.):
– визначити й теоретично обґрунтувати дидактичні умови формування
комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення філологічних дисциплін;
– розробити систему комунікативних завдань і вправ;
– визначити критерії готовності студентів до оволодіння комунікативною
діяльністю й критерії її сформованості;
–

створити

структурно-функціональну

модель

формування

комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення філологічних дисциплін, розробити методику її впровадження у
навчально-виховний процес вищих педагогічних навчальних закладів;
– розробити методику формувального експерименту.
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Вивчення психолого-педагогічної літератури й вузівської практики
підтвердили актуальність досліджуваної проблеми, необхідність упровадження
розроблених підходів і дали змогу визначити завдання формувального
експерименту,

у

ході

якого

перевірялась

ефективність

обґрунтованих

дидактичних умов формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін. Він проводився
протягом 2013–2015 рр. у Сумському державному педагогічному університеті
імені А. С. Макаренка, Херсонському державному університеті, Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Формувальним експериментом було охоплено 18 викладачів і 397
студентів. Він складався з двох взаємопов’язаних етапів: підготовчого й
основного.
На підготовчому етапі розв’язувалися такі завдання:
1) перевірити дієвість і доступність розроблених експериментальних
матеріалів;
2) розробити методичні рекомендації для викладачів;
3) підготовити викладачів до проведення експериментальної роботи;
4) вибрати експериментальні й контрольні групи студентів;
5) підготувати студентів експериментальних груп до майбутньої роботи.
Дієвість

і

доступність

розроблених

експериментальні

матеріали

перевірялися щодо можливості їх практичного використання в роботі з
майбутніми вчителями іноземної мови. З цією метою викладачі знайомились з
експериментальними
експеримент.

матеріалами,

Відбиралися

групи

а
з

також
4–5

проводився

студентів

із

лабораторний
різним

рівнем

комунікативних можливостей. Їм пропонувались різні види комунікативних
завдань і вправ. При цьому здійснювався хронометраж виконання роботи,
метою якого було узгодження складності завдання й часу на його розв’язання.
Під час бесід викладачі підтвердили можливість і необхідність
застосування запропонованих експериментальних матеріалів у навчально-
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виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів для підготовки
майбутніх учителів іноземної мови.
Аналіз результатів перевірки експериментальних матеріалів дав підстави
стверджувати

можливість

здійснення

таких

видів корекції

в процесі

формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови:
зменшення обсягу комунікативних завдань і вправ; скорочення умов завдань з
наданням переваги формуванню способів комунікативної діяльності; надання
додаткової інформації в умовах завдання; збільшення часу на розв’язання
складних завдань; збільшення або зменшення кількості завдань для оволодіння
певним способом комунікативної діяльності; заміна групової форми організації
навчальної діяльності на парну чи індивідуальну; зміна дози й характеру
допомоги окремим студентам під час переходу до виконання завдань більш
високого ступеня складності; уведення додаткових засобів надання допомоги й
нових засобів контролю під час виконання роботи; збільшення кількості
контрольних зрізів під час вивчення великих за обсягом навчальних тем.
Друге

завдання

підготовчого

етапу

формувального

експерименту

полягало в розробленні методичних рекомендацій для викладачів. Їх створення
здійснювалася відповідно до положень, згідно з якими було визначено
комплекс дидактичних умов формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін.
Методичні рекомендації містили такі розділи: 1) стан розв’язання
проблеми формування комунікативної діяльності студентів у педагогічній
теорії і практиці; 2) теоретичні засади оволодіння досвідом комунікативної
діяльності

майбутніми

вчителями

іноземної

мови;

3)

упровадження

розроблених підходів у практику навчання студентів вищих навчальних
закладів; 4) список літературних джерел.
У методичних рекомендаціях підкреслювалося, що розв’язання проблеми
формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови
пов’язано

з

подальшим

дослідженням

і

впровадженням

сучасних

методологічних підходів – особистісного, діяльнісного, компетентнісного,
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розглядалася

можливість

їх

підготовки

до

виконання

комунікативно-

мовленнєвої функції через оволодіння способами комунікативної діяльності –
методами учіння, які забезпечують формування діяльнісного та іншомовного
складників комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови,
відображають перебіг процесу реалізації й засвоєння комунікативної діяльності
в конкретних ситуаціях спілкування відповідно до їхніх індивідуальних
особливостей. Процес формування комунікативної діяльності спрямований на
систематичне, послідовне засвоєння студентом окремих компонентів цієї
діяльності,

удосконалення

цих

компонентів

у

їхніх

взаємозв’язках

і

відношеннях; ефективність керування навчальною діяльністю визначається
забезпеченням обґрунтованих дидактичних умов.
У методичних рекомендаціях представлено структурно-функціональну
модель формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної
мови в процесі вивчення філологічних дисциплін, методику її впровадження,
яка передбачає визначення цілей, форм, методів навчання, способів і засобів
рівневої диференціації під час проведення навчальних занять і в період
педагогічної

практики,

діагностування

досягнутого

студентами

рівня

сформованості комунікативної діяльності на кожному етапі навчання.
Під

час

проведення

формувального

експерименту

здійснювався

інструктаж і наступне ознайомлення викладачів з експериментальними
матеріалами. У частині експериментальних груп робота проводилась за
безпосередньою участю дисертанта. У свою чергу окремі викладачі проводили
заняття із застосуванням розроблених матеріалів. Ці заняття обговорювалися на
засіданнях кафедр, вносилися необхідні корективи.
Розв’язуючи четверте завдання підготовчого етапу формувального
експерименту – вибір контрольних й експериментальних груп, – ми виходили з
рекомендацій Ю. Бабанського [13], В. Загвязинського [78], А. Киверялга [102],
І. Кузнєцова [131], М. Скаткіна [225] та інших учених про нівелювання
(згладжування розбіжностей) не досліджуваних, проте постійно діючих у
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навчально-виховному

процесі

чинників:

особистість

викладача;

склад

студентів; зміст програмового матеріалу.
Вирівнювання фактору впливу особистості викладача досягалося таким
чином, що у кожному навчальному закладі заняття в експериментальних і
контрольних групах проводили ті ж самі викладачі. Кількісний склад студентів
експериментальних і контрольних груп, а також співвідношення між кількістю
студентів

із

різним

рівнем

комунікативних

можливостей

суттєво

не

відрізнялися.
Вирівнювання змісту навчання досягалося в такий спосіб, що дослідна
робота в експериментальних і контрольних групах проводилася на однаковому
навчальному матеріалі.
Підготовка студентів до експерименту здійснювалася на спеціальних
заняттях, на яких упроваджувалися окремі елементи розробленої структурнофункціональної моделі формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін: вони
повторювали основні поняття, які характеризують комунікативну діяльність,
процес спілкування, розв’язували різні види комунікативних завдань і вправ,
набували досвіду роботи в парі й групі.
Перевірка й корекція розроблених матеріалів, методичних рекомендацій,
ознайомлення з ними викладачів, підготовка до експериментальної роботи
студентів забезпечили успішне проведення основного етапу формувального
експерименту. Він передбачав розв’язання таких завдань:
1.

Реалізація

визначеного

комплексу

дидактичних

умов

через

упровадження структурно-функціональної моделі формування комунікативної
діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних
дисциплін.
2. Аналіз і порівняння результатів навчання в експериментальних і
контрольних групах студентів.
Зміст експериментальної роботи представлено в табл. 3.1.
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Таблиця 3.1
Проведення формувального експерименту
Зміст і послідовність роботи
Контрольні
Експериментальні групи
Е1
1. Спеціальна підготовка
викладачів і студентів до роботи
з експериментальними
дидактичними матеріалами
2. Реалізація визначеного
комплексу дидактичних умов
через упровадження структурнофункціональної моделі
формування комунікативної
діяльності майбутніх учителів
іноземної мови в процесі
вивчення філологічних
дисциплін

групи

Е2
1. Інструктаж викладачів
щодо впровадження
розробленої системи
комунікативних завдань і
вправ
2. Упровадження
розробленої системи
комунікативних завдань і
вправ

Організація
комунікативної
діяльності
студентів із
застосуванням
відомих
викладачам
методів і
засобів
навчання

Було визначено три види груп студентів: Е1, Е2 – експериментальні й К –
контрольні.
У

групах

Е1

студенти

навчалися

за

створеною

структурно-

функціональною моделлю формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін з метою
реалізації комплексу визначених і обґрунтованих дидактичних умов. Вони
послідовно й поступово оволодівали комунікативною діяльністю через способи
її здійснення – проектувальні, контактні, координаційні й засвоювали
навчальний

матеріал

філологічних

дисциплін.

Ураховувалися

рівні

комунікативних можливостей студентів. Діагностувалися рівні готовності
студентів до комунікативної діяльності на початковому етапі навчання й рівні
сформованості комунікативної діяльності – на основному й завершальному.
Робота організовувалася фронтально й у типологічних групах із застосуванням
визначених методів формування комунікативної діяльності: інструктивно-
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наочних (проблемний виклад навчального матеріалу, лекція-бесіда, лекціядискусія), роз’яснювально-конструктивних (конструктивна бесіда, евристична
бесіда), продуктивно-практичних (система комунікативних завдань і вправ). На
навчальних заняттях майбутні вчителі іноземної мови знайомилися з новим
лексичним і граматичним матеріалом, далі виконували мовні й мовленнєві
рецептивно-репродуктивні, комунікативні завдання й вправи – підготовчі й
виконавчі. У процесі й наприкінці вивчення навчальних тем робилися
контрольні зрізи – діагностувалися рівні сформованості комунікативної
діяльності, мовленнєвих умінь і навичок, здійснювалася корекція навчальної
діяльності студентів. Вони поглиблювали свої знання, удосконалювали набуті
вміння й навички під час проходження педагогічної практики. Проводилася
спеціальна підготовка викладачів і студентів до роботи з розробленими
експериментальними матеріалами.
У групах Е2 упроваджувалася розроблена система комунікативних
завдань і вправ, які відрізнялися тим, що спрямовувалися на послідовне й
поступове оволодіння способами комунікативної діяльності, навчальним
матеріалом філологічних дисциплін, а також новими підходами до визначення
ступеня складності комунікативних завдань і вправ – залежно від рівня
проблемності (за ступенем узагальненості знань і вмінь, за характером
діяльності, за співвідношенням нових і сформованих типів дій), від кількості
інформації, дій, необхідних для їх розв’язання. Це давало змогу порівнювати
здобуті результати з аналогічними, визначеними в науково-педагогічній
літературі, щодо впровадження системи комунікативних завдань і вправ як
умови успішного формування комунікативних умінь і навичок студентів. Тим
самим підвищувалась достовірність висновків згідно з гіпотезою дослідження
щодо

створення

оптимальних

умов

для

ефективного

формування

комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови на основі
комплексного поєднання компонентів навчально-виховного процесу.
У контрольних групах створена структурно-функціональна модель
формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в

166

процесі вивчення філологічних дисциплін й експериментальні матеріали не
застосовувалися. Викладачі використовували відомі їм методи й засоби
формування комунікативної діяльності студентів.
Було проведено дві серії формувального експерименту.
У першій серії порівнювалась ефективність визначених дидактичних
умов у групах Е1 з контрольними групами. Перевірялося передбачення про те,
що ефективність формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови підвищиться за умов: дотримання загальнодидактичних і
спеціальних принципів – фундаменталізації комунікативної підготовки,
комунікативної спрямованості навчання, розвитку комунікативної активності й
свідомості особистості; поглиблення теоретичних знань про спілкування,
комунікативну діяльність; послідовного й поступового формування способів
комунікативної діяльності як основи оволодіння комунікативними вміннями й
навичками, навчальним матеріалом філологічних дисциплін; взаємопов’язаного
засвоєння

навчального

матеріалу

філологічних

дисциплін

і

способів

комунікативної діяльності на заняттях і під час педагогічної практики ;
урахування комунікативних можливостей студентів у процесі організації
спілкування.
У другій серії експерименту порівнювалась ефективність розробленої
системи комунікативних завдань і вправ у групах Е2 з контрольними групами.
Для

перевірки

ефективності

визначених

підходів

проводилися

початковий і заключний зрізи. На початку проведення експерименту
з’ясовувалися рівні готовності студентів до оволодіння комунікативною
діяльністю (високий – сильні студенти, середній – середні, низький – слабкі) за
такими критеріями: 1) мотиваційний – наявність потреби у спілкуванні,
усвідомлення значущості комунікативних знань і умінь; 2) практичний – прояв
комунікативних знань і вмінь у практиці спілкування, володіння засобами
спілкування (характер діяльності – ініціативність у спілкуванні, налагодження
контактів; позитивні емоційні реакції, відповідність дій комунікативній
ситуації, рівень мовного й мовленнєвого розвитку); 3) особистісний – здатність
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розуміти себе та інших людей, до самовираження своєї особистості, впливати
на партнера зі спілкування (розділ 2.3). Їм пропонувалися завдання прочитати
текст, передати його зміст кількома реченнями; поставити до тексту запитання;
виконати граматичні вправи; скласти розповідь, вживаючи певні граматичні
категорії; упорядкувати репліки діалогу; доповнити діалог таким чином, щоб
відповіді були логічними (розділ 2.4).
Кількісний склад студентів, співвідношення між кількістю студентів із
різним

рівнем

комунікативних

можливостей

у

експериментальних

і

контрольних групах на початку формувального експерименту суттєво не
відрізнялися (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Розподіл студентів за рівнями готовності до оволодіння
комунікативною діяльністю на початку формувального експерименту

Рівень готовності
до оволодіння
комунікативною
діяльністю
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів (у %) відповідно до загальної кількості
опитаних
Експериментальні групи
Е1

Е2

15
69
16

16
67,5
16,5

Контрольні групи
15
68
17

За результатами заключного зрізу студенти розподілялися за рівнями
сформованості комунікативної діяльності (творчий, продуктивний, достатній)
за такими показниками: 1) спрямованість на поповнення знань, на співпрацю,
встановлення контактів, на спільне розв’язання проблем, майбутню діяльність,
зацікавленість

у

досягненні

успіху,

потреба

в

самоствердженні,

самовдосконаленні в процесі спілкування; 2) знання основних понять, які
характеризують комунікативну діяльність, процес спілкування, принципів і
правил ефективної взаємодії, про предмет спілкування; 3) системне володіння
комунікативними діями й операціями, засобами спілкування (іноземні мова,
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мовлення); 4) уявлення про себе як про суб’єкта комунікативної діяльності;
самооцінка мотивів діяльності, оцінка комунікативних дій – власних і партнера
зі спілкування, діяльності загалом, здобутих результатів (розділ 1.2).
Студенти виконували завдання, подібні до поданих у розділі 2.2

дисертаційного дослідження, водночас їх умови мали більш загальний
характер; ураховувалося те, що вони оволоділи іноземною мовою на більш
високому рівні. Крім цього проводилися бесіди, спостереження за навчальновиховним процесом.

Майбутні
«спілкування»,

вчителі

іноземної

«комунікація»,

мови

давали

«комунікативна

визначення

діяльність»;

понять

виконуючи

завдання, визначали комунікативну задачу, яку вони мали розв’язати під час
читання тексту, передавали його зміст кількома реченнями; з’ясовували, яким
чином здійснювалися контакт, координація дій учасників запропонованого
діалогу; доповнювали даний діалог з поясненням того, як вони могли діяти, як
би вийшли із ситуації, що склалася; описували, яким чином можна організувати
диспут, наводили приклади висловлень. Повний текст завдань представлений у
додатку Т.
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3.2. Аналіз і узагальнення результатів експерименту
Оцінка

ефективності

визначених

дидактичних

умов

формування

комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення філологічних дисциплін здійснювалася:
1) за рівнями сформованості комунікативної діяльності (творчий,
продуктивний, достатній) згідно з розробленими критеріями й показниками;
2) за кількістю студентів, які перейшли на більш високий рівень
сформованості комунікативної діяльності;
3) за рівнями сформованості іншомовної компетенції (високий, середній,
низький); критерії сформованості: кількість засвоєних лексичних одиниць
іноземної мови; здатність розуміти висловлення, використовувати мовні засоби
для будови тексту.
Студенти відповідали на запитання під час проведення бесід, виконували
комунікативні завдання, здійснювалося спостереження за їхньою діяльністю на
навчальних заняттях і під час проходження педагогічної практики.
Якісний аналіз відповідей і виконаних завдань показав, що студенти, які
навчались в групах Е1, мали чітке уявлення про основні поняття, які
характеризують комунікативну діяльність, процес спілкування. Більшість
відповідей відрізнялася чіткістю, послідовністю, оригінальністю. У студентів
груп Е2 мали траплялися такі недоліки, як неповні відповіді, неточність
формулювань визначень понять, у студентів контрольних груп, окрім
зазначених, – невідповідність виконаної роботи умовам завдання, порушення
логіки викладу тощо.
Згідно з визначеними в науково-педагогічній літературі загальними
вимогами до виділення й обґрунтування критеріїв і показників сформованості
компонентів діяльності, якісні показники мають виступати в єдності з
кількісними показниками [18]. Результати визначення рівнів сформованості
комунікативної діяльності за кількісними показниками після проведення
формувального експерименту представлено в табл. 3.3.
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Таблиця 3.3
Результати розподілу студентів за рівнями сформованості
комунікативної діяльності після проведення формувального експерименту
Рівень
сформованості
комунікативної
діяльності

Кількість студентів (у %) відповідно до загальної
кількості опитаних
Експериментальні групи

Контрольні групи

Е1

Е2

Творчий

20,5

17,5

15,9

Продуктивний

77,4

70,0

68,1

Достатній

2,1

12,5

16,0

Творчого рівня в групах Е1 досягли на 3% більше студентів, ніж у групах
Е2, і на 4,6 % більше порівняно зі студентами контрольних груп. Кількість
студентів, комунікативна діяльність яких була сформована на продуктивному
рівні, виявилась у групах Е1 більшою, ніж у групах Е2 і контрольних, – на
7,4 % і на 9,3 % відповідно. Кількість студентів, які оволоділи комунікативною
діяльністю на достатньому рівні, становила в групах Е1 – 2,1%, у групах Е2 –
12,5 %, у контрольних групах – 16 %.
У групах Е1 5,5 % студентів із середнім рівнем комунікативних
можливостей перейшли до групи сильних, кількість студентів із середнім
рівнем комунікативних здібностей збільшилась на 8,4 %; 14 % студентів із
низьким рівнем перейшли до групи із середнім рівнем.
Ці показники виявилися кращими порівняно з показниками в групах Е2,
де вони становили відповідно – 1,4 %; 3,4 %; 4,5%, й у контрольних групах, де
кількість студентів з високим рівнем комунікативних можливостей збільшилася
на 0,9 %, середніх – на 0,1 %, кількість слабких студентів знизилася на 1%.
Більш наочно одержані результати представлені на діаграмах, які відображають
динаміку

оволодіння

комунікативною

діяльністю

студентами

експериментальних і контрольних груп після проведення формувального
експерименту (рис. 3.1– 3.3).
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20,5%
16%

15%

групи Е1

17,5%

групи Е2

15%

15,9%

контрольні групи

Рис. 3.1. Динаміка оволодіння комунікативною діяльністю студентами з
високим рівнем комунікативних можливостей

77,4%

70,0%
69%
67,5%

групи Е1

групи Е2

68%

68,1%

контрольні групи

Рис. 3.2. Динаміка оволодіння комунікативною діяльністю студентами із
середнім рівнем комунікативних можливостей
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16%

16,5%

17%

16%

12,5%

2,1%
групи Е1

групи Е2

контрольні групи

Рис. 3.3. Динаміка оволодіння комунікативною діяльністю студентами з
низьким рівнем комунікативних можливостей
Для визначення ефективності запропонованих підходів проводився
порівняльний аналіз рівнів набутого досвіду комунікативної діяльності
студентів експериментальних і контрольних груп за допомогою коефіцієнта
сформованості

комунікативної

діяльності.

За

результатами

виконання

діагностичних завдань, проведених бесід, спостережень за діяльністю студентів
різним рівням сформованості способів комунікативної діяльності було надано
такі значення: творчий – 3; продуктивний – 2; достатній – 1. Обчислення
здійснювалося за формулою
К = I0 : Ia ,

(3.1)

де К – коефіцієнт сформованості комунікативної діяльності, I0 – показник
наявного рівня сформованості способів комунікативної діяльності, Ia –
показник сформованості способів комунікативної діяльності на найвищому,
творчому рівні. Результати узагальнено в табл. 3.4; 3.5.
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Таблиця 3.4
Показники сформованості комунікативної діяльності студентів
експериментальних і контрольних груп
Способи комунікативної діяльності
Проектувальні

з’ясування

доведення

переконання

уточнення

узгодження

резюмування

інтерпретація

Е1

3

3

2

3

3

2

2

3

3

3

3

Е2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

К

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

усвідомлення
мети, цілей
спілкування
планування

повідомлення

Координаційні

структурування

Групи
студентів

Контактні

Таблиця 3.5
Зведені результати формування комунікативної діяльності студентів
експериментальних і контрольних груп
Коефіцієнт сформованості
Способи
комунікативної
діяльності

Експериментальні групи

Контрольні групи

Е1

Е2

Проектувальні

0,9

0,67

0,44

Контактні

0,83

0,75

0,5

Координаційні

1,0

0,75

0,42

Загальне значення

0,91

0,72

0,45
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Як свідчать одержані дані, коефіцієнт сформованості комунікативної
діяльності в групах Е2 виявився вищим за коефіцієнт сформованості
комунікативної

діяльності

в

контрольних

групах.

Загальне

значення

коефіцієнта сформованості комунікативної діяльності в групах Е1 виявилося на
0,21 більшим у групах Е2 і вдвічі більшим порівняно з контрольними групами
студентів.
Знання лексичних одиниць іноземної мови перевірялися за допомогою
̅) [102] і
коефіцієнта повноти засвоєння (К), середнього коефіцієнта засвоєння (K
коефіцієнта приросту знань (ΔK).
К = I0 : Ia ,

(3.2)

де – I0 – засвоєна студентами кількість лексичних одиниць іноземної
мови (слів і словосполучень з певної теми); Ia – визначена кількість лексичних
одиниць іноземної мови, яку мали засвоїти студенти.
̅ = ΣI0 : nIa ,
K

(3.3)

де ΣI0 – сума засвоєних студентами лексичних одиниць іноземної мови
(слів і словосполучень з певної теми); Ia – визначена кількість лексичних
одиниць іноземної мови, яку мали засвоїти студенти; n – кількість студентів.
ΔK = K з − K п ,

(3.4)

де K з – коефіцієнт стану знань після експерименту (заключний); K п –
коефіцієнт стану знань до експерименту (початковий). Результати аналізу
одержаних даних узагальнено в табл. 3.6 і на діаграмі (рис. 3.4).
Таблиця 3.6
Визначення коефіцієнта приросту знань студентів
експериментальних і контрольних груп
Рівень засвоєння
лексичних
одиниць з тем
«Прогулянка
містом», «Світ
кіно»

Показники засвоєння лексичних одиниць іноземної мови
Експериментальні групи
Е1
Kп

Kз

Контрольні групи

Е2
ΔK

Kп

Kз

ΔK

Kп

Kз

ΔK

175

Високий

80,0 98,3 18,3 81,0 90,5

9,5

81,4

84,7

3,3

Середній

77,0 93,0 16,0 64,3 74,4 10,1

65,7

69,4

3,7

Низький

29,0 44,3 15,3 28,0 34,6

29,1

30,2

1,1

6,6

Сильні студенти

Е1 групи

Середні студенти

Е2групи
Контрольні групи
Слабкі студенти

0

5

10

15

20

Рис. 3.4. Результати визначення ефективності дидактичних умов
формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови за
допомогою коефіцієнта приросту знань
Коефіцієнт приросту знань у групах Е1 становив: у сильних студентів –
18,3; у середніх – 16,0; у слабких – 15,3; у групах Е2 – 9,5; 10,1; 6,6; у
контрольних групах – 3,3; 3,7; 1,1 відповідно.
Рівні володіння іноземним мовленням визначалися таким чином:
1) проводилось аудіювання – студенти дивились відеофільм (тривалість до
20 хв) і за його змістом відповідали на 10 запитань, вибирали правильну
відповідь з трьох запропонованих; 2) передавали зміст відеофільму кількома
реченнями.
Виконана робота оцінювалась за такими показниками:
– високий рівень: надано 9–10 правильних відповідей (18–20 балів, по 2
бали за кожну), зміст відеофільму передано точно, лексичні, граматичні форми
передано правильно, без помилок або допущено 1 помилку (фактична,
лексична, граматична, стилістична);
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– середній рівень: надано 6–8 правильних відповідей (12–16 балів),
загалом зміст відеофільму передано правильно, проте допущено до 3 помилок
(фактичних, лексичних, граматичних, стилістичних);
– низький рівень: надано до 5 правильних відповідей (до 10 балів),
передано зміст окремих уривків відеофільму, допущено фактичні, лексичні,
граматичні, стилістичні помилки.
Результати представлено в табл. 3.7.
Таблиця 3.7
Результати розподілу студентів за рівнями оволодіння іноземним
мовленням
Аудіювання
Групи
студентів

Передача змісту відеофільму

Рівні сформованості. Кількість студентів (у %) відповідно до
загальної кількості опитаних
високий

середній низький

високий

середній

низький

Е1

70,1

21,3

8,6

79,4

11,4

9,2

Е2

58,0

24,8

17,2

62,3

24,3

13,4

К

31,3

55,7

13,0

37,6

53,4

9,0

Одержані дані засвідчили, що у студентів груп Е1 рівні сформованості
іншомовної компетенції виявилися вищими, ніж у студентів груп Е2 і
контрольних груп.
У ході формувального експерименту було виявлено утруднення, які
виникали у студентів під час спілкування. У психолого-педагогічній літературі
вони визначаються на основі компонентів структури комунікативного
потенціалу майбутнього вчителя: базові (етикетні), змістові, операційні,
рефлексійні [34; 81; 122]. Нами було виділено комунікативні утруднення
майбутніх учителів іноземної мови за показниками сформованості компонентів
способів комунікативної діяльності – мотиваційного, змістового, операційного,
рефлексійного: відсутність позитивної установки на партнера зі спілкування,
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зацікавленості

в

досягненні

успіху,

потреби

в

самоствердженні,

самовдосконаленні в процесі спілкування; недостатнє володіння знаннями про
комунікативну діяльність, перебіг спілкування; невміння оперативно визначати
цілі, перебудовувати власну комунікативну діяльність, контролювати її хід,
спілкування загалом, використовувати необхідні засоби спілкування. У
більшості випадків ці утруднення виявились характерними для студентів груп
Е2 і контрольних груп.
Під час опитування викладачі відзначали, що завдяки створенню
визначених дидактичних умов найбільша ефективність в організації й засвоєнні
комунікативної діяльності досягалася студентами груп Е1. Під час бесід,
обговорення результатів виконання завдань більшість студентів зазначали, що
їм було цікаво спілкуватись, що наприкінці навчання вони почувалися більш
впевнено, ніж на його початку, оволоділи досвідом планувати й організовувати
спілкування; найбільше їм сподобалось працювати в невеликих групах.
Відповідаючи на запитання щодо практичної реалізації набутого досвіду
(додаток У), майбутні вчителі іноземної мови підкреслювали, що здобуті
знання, набуті вміння й навички надавали їм можливість в період проходження
педагогічної практики успішно спілкуватись з учнями й навчати їх
міжособистісної взаємодії.
Отже, усебічний аналіз результатів формувального експерименту дав
підстави стверджувати загальну ефективність визначених і теоретично
обґрунтованих дидактичних умов формування комунікативної діяльності
майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін.
Поставлені

завдання

було

виконано,

досягнуто

передбачення за гіпотезою дисертаційного дослідження.
.

мету,

підтверджено

178

Висновки до третього розділу
Ефективність визначених дидактичних умов формування комунікативної
діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних
дисциплін з’ясовувалась у ході формувального експерименту, який складався з
двох взаємопов’язаних етапів – підготовчого й основного. На підготовчому
етапі перевірялися на дієвість і доступність експериментальні матеріали,
розроблялися

методичні

рекомендації

для

викладачів,

вибиралися

експериментальні й контрольні групи студентів, проводилася підготовка
викладачів і студентів до проведення експериментальної роботи.
Перевірка експериментальних матеріалів дала підстави стверджувати
можливість

різних

видів

корекції

в

процесі

формування

способів

комунікативної діяльності, таких, як: зменшення обсягу комунікативних
завдань і вправ; скорочення умов завдання; надання додаткової інформації в
умовах завдання; збільшення часу на розв’язання складних завдань; збільшення
або

зменшення

кількості

завдань

для

оволодіння

певним

способом

комунікативної діяльності; заміна групової форми організації навчальної
діяльності на парну чи індивідуальну; зміна дози й характеру допомоги
окремим студентам під час переходу до виконання завдань більш високого
ступеня складності; уведення додаткових засобів надання допомоги й нових
засобів контролю під час виконання роботи; збільшення кількості контрольних
зрізів під час вивчення великих за обсягом тем.
У розроблених методичних рекомендаціях для викладачів проаналізовано
стан розв’язання проблеми формування комунікативної діяльності студентів у
педагогічній теорії і практиці, обґрунтовано теоретичні засади оволодіння
досвідом комунікативної діяльності майбутніми вчителями іноземної мови,
представлено розроблену структурно-функціональну модель формування
комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення філологічних дисциплін, методику її впровадження, дидактичні
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матеріали, розробки навчальних занять, анкети, список рекомендованих
джерел.
На

основному

етапі

формувального

експерименту

реалізовувався

визначений комплекс дидактичних умов через упровадження структурнофункціональної моделі формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін,
аналізувалися й порівнювалися результати навчання в експериментальних і
контрольних групах студентів.
Було проведено дві серії формувального експерименту.
У першій серії порівнювалась ефективність визначених дидактичних
умов у групах Е1 з контрольними групами. Здійснювалася верифікація гіпотези
дослідження про те, що ефективність формування комунікативної діяльності
майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін
підвищиться за умови створення визначених дидактичних умов через
упровадження створеної структурно-функціональної моделі. Викладачі й
студенти отримували розроблені експериментальні матеріали, проходили
спеціальну підготовку до виконання роботи.
У другій серії експерименту порівнювалась ефективність упровадження
створеної системи комунікативних завдань і вправ у групах Е2 з контрольними
групами, де експериментальні матеріали не використовувалися. Комунікативні
завдання й вправи відрізнялися новими підходами до визначення ступеня їх
складності, спрямовувалися на послідовне й поступове оволодіння способами
комунікативної діяльності, навчальним матеріалом філологічних дисциплін.
Здійснювалася спеціальна підготовка викладачів і студентів до роботи з
дидактичними матеріалами. У контрольних групах розроблена модель й
експериментальні матеріали не застосовувалися. Викладачі використовували
відомі їм методи й засоби формування комунікативної діяльності студентів.
Результати упровадження створеної структурно-функціональної моделі
формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в
процесі вивчення філологічних дисциплін визначалися за якісними й
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кількісними

показниками

сформованості

комунікативної

діяльності,

іншомовної компетенції студентів у експериментальних і контрольних групах,
за кількістю студентів, які перейшли на більш високий рівень сформованості
комунікативної діяльності.
Студенти груп Е1 набули більшого досвіду здійснення комунікативної
діяльності порівняно із студентами груп Е2, а також контрольних груп. У
групах Е1 значно зменшилась кількість студентів з низьким рівнем
сформованості комунікативної діяльності, зросла кількість студентів з високим
рівнем

комунікативних

можливостей,

рівні

сформованості

іншомовної

компетенції виявилися вищими, ніж у студентів груп Е2 і контрольних груп.
Загалом, аналіз одержаних даних засвідчив ефективність визначених
дидактичних умов формування комунікативної діяльності майбутніх учителів
іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін.
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ВИСНОВКИ
Проведене дослідження присвячено актуальній проблемі формування
комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови. Вивчення
наукової літератури й педагогічної практики дозволило констатувати, що
питанням реалізації й оволодіння комунікативною діяльністю студентів
приділялася належна увага. Водночас визначено, що для підвищення
ефективності підготовки майбутніх учителів іноземної мови в організації
учіння необхідна переорієнтація з пошуку результату на перебіг процесу його
досягнення,

подальшого

дослідження

потребують

питання формування

процесуального складника комунікативної діяльності, забезпечення психологопедагогічних умов для набуття ними необхідного досвіду комунікативної
діяльності, розвитку їхніх потреб, інтересів і комунікативних здібностей.
З’ясовано понятійно-категоріальний апарат дослідження. У роботі
вживаються

поняття

«спілкування»,

«комунікація»,

«комунікативна

діяльність», уточнено зміст понять «способи діяльності», «готовність до
оволодіння комунікативною діяльністю», критерії й рівні її сформованості,
перелік комунікативних умінь і навичок.
Для характеристики процесу учіння майбутніх учителів іноземної мови
введено поняття «способи комунікативної діяльності» – це методи учіння, які
забезпечують

формування

діяльнісного

та

іншомовного

компонентів

комунікативної компетентності, відображають перебіг процесу реалізації й
оволодіння комунікативною діяльністю в конкретних ситуаціях спілкування
відповідно до індивідуальних особливостей його учасників. Структуру способу
комунікативної діяльності становлять мотиваційний, змістовий, операційний і
рефлексійний складники.
Спосіб

комунікативної

діяльності

спрямований

на

розв’язання

комунікативної задачі, яке здійснюється за такими етапами: аналіз створеної
комунікативної ситуації; визначення комунікативної мети й цілей діяльності;
перегляд варіантів її досягнення, вибір оптимального з них; здійснення
комунікативної взаємодії; узгодження дій з партнером зі спілкування,

182

корегування власних дій; аналіз перебігу діяльності, отриманих результатів. З
урахуванням

цих

(перцептивна,

етапів

і

характеристик

комунікативної

інформаційна,

інтерактивна)

визначені

діяльності

такі

способи

комунікативної діяльності: проектувальні (усвідомлення мети й цілей
спілкування;

планування;

структурування

зумовлюють

встановлення

контакту,

діяльності);

керування

контактні,

взаємодією,

які

підтримку

взаємозв’язку, необхідний перебіг спілкування – обмін інформацією, діями
(повідомлення, з’ясування, доведення, переконання); координаційні, що
забезпечують регулювання діяльності, переорієнтацію учасників спілкування в
спільному

пошуку

варіантів

досягнення

взаєморозуміння,

розв’язання

комунікативної задачі (уточнення, узгодження, резюмування, інтерпретація).
Визначено критерії й показники сформованості комунікативної діяльності
майбутніх учителів іноземної мови: 1) активність у спілкуванні (спрямованість
на поповнення знань, на співпрацю, встановлення контактів, на спільне
розв’язання проблем, майбутню діяльність, зацікавленість у досягненні успіху,
потреба в самоствердженні, самовдосконаленні в процесі спілкування);
2) поінформованість про засади комунікативної діяльності, механізми
здійснення

спілкування

(знання

основних

понять,

які

характеризують

комунікативну діяльність, процес спілкування, принципів і правил ефективної
взаємодії, про предмет спілкування); 3) техніка спілкування (системне
володіння комунікативними діями й операціями, засобами спілкування –
іноземною мовою, мовленням); 4) усвідомлення комунікативних дій, перебігу
комунікативної діяльності загалом (уявлення про себе як про суб’єкта
комунікативної

діяльності;

самооцінка

мотивів

діяльності,

оцінка

комунікативних дій – власних і партнера зі спілкування, діяльності загалом,
одержаних результатів); рівні сформованості – творчий, продуктивний,
достатній.
Визначено й теоретично обґрунтовано дидактичні умови формування
комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення філологічних дисциплін, які передбачають комплексне поєднання
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компонентів навчально-виховного процесу – принципів, змісту, форм, методів
навчання: 1) дотримання загальнодидактичних і спеціальних принципів –
фундаменталізації комунікативної підготовки, комунікативної спрямованості
навчання, розвитку комунікативної активності й свідомості особистості;
2) поглиблення теоретичних знань про комунікативну діяльність, процес
спілкування; 3) послідовне й поступове формування способів комунікативної
діяльності як основи творчого оволодіння комунікативними вміннями й
навичками, навчальним матеріалом філологічних дисциплін; 4) взаємопов’язане
засвоєння способів комунікативної діяльності й навчального матеріалу
філологічних дисциплін на заняттях і під час педагогічної практики ;
5) урахування комунікативних можливостей студентів у процесі організації
спілкування.
Упровадження загальнодидактичних і спеціальних принципів визначає
суб’єктну позицію й розвиток студента в процесі навчання, формування
комунікативної діяльності, збагачення знань й удосконалення вмінь і навичок.
Навчальна діяльність майбутніх учителів іноземної мови організується з
використанням різноманітних форм і методів навчання. Форми організації
освітнього процесу – навчальні заняття, самостійна позааудиторна робота;
форми організації навчальної діяльності – фронтальна, парна, групова,
індивідуальна; форми професійного навчання
Основними

є

активні

методи.

Визначено

– педагогічна практика.
такі

методи

формування

комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови: інструктивнонаочні (проблемний виклад навчального матеріалу, лекція-бесіда, лекціядискусія); роз’яснювально-конструктивні (конструктивна бесіда, евристична
бесіда); продуктивно-практичні (комунікативні завдання й вправи).
Досвід комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови
нагромаджується послідовно й поступово, реалізується в спілкуванні як процес
розв’язання великої кількості комунікативних задач, що мають творчий
характер і конкретизуються в комунікативних завданнях. Передбачається, що
вони одночасно оволодіватимуть способами комунікативної діяльності

й
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навчальним матеріалом філологічних дисциплін з урахуванням етапів процесу
засвоєння: демонстрація розв’язання комунікативних ситуацій, презентація
нового іншомовного матеріалу; етап тренування й етап практики. Розроблено
систему комунікативних завдань і вправ – підготовчих і виконавчих
(трансформаційні, імітаційно-перетворювальні, пошукові). Їх об’єктивними
характеристиками

є

поліфункціональність,

проблемність,

ситуативність,

змістова наповненість, складність. Вони пропонуються студентам після
виконання мовних і мовленнєвих рецептивно-репродуктивних завдань і вправ,
коли вони навчаться сприймати вербальну інформацію й повністю або частково
відтворювати її іноземною мовою. Майбутні вчителі іноземної мови також
самостійно розробляють комунікативні завдання й вправи, які розв’язуються
одногрупниками на навчальних заняттях, а під час проходження педагогічної
практики – учнями на уроках.
Сприятливі умови для формування комунікативної діяльності студентів із
різним рівнем комунікативних можливостей забезпечуються за допомогою
способів (час, послідовність, добір дидактичного матеріалу, характер навчання)
і засобів рівневої диференціації (диференціація змісту, форм організації
навчальної діяльності, темпу оволодіння навчальним матеріалом, характеру й
дози педагогічної допомоги під час виконання роботи). Диференційований
підхід упроваджується на I курсі – у I семестрі на II курсі – за рівнями
готовності до оволодіння студентами комунікативною діяльністю, на III–V
курсах – за рівнями її сформованості.
Створено й апробовано структурно-функціональну модель формування
комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі
вивчення

філологічних

дисциплін,

яка

визначає

діалектичну

єдність,

взаємозв’язки й співвідношення між метою навчання, дидактичними умовами,
етапами (початковий, основний, завершальний), компонентами процесу
формування комунікативної діяльності – цільовим, змістовим, процесуальноуправлінським, контрольно-оцінювальним, результатом навчання.
Цільовий компонент процесу формування комунікативної діяльності
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містить цілі, принципи навчання. Змістовий компонент становлять знання
основних понять, які характеризують комунікативну діяльність, процес
спілкування; комунікативні вміння й навички (планування, організація,
забезпечення

ефективного

філологічних дисциплін

перебігу

спілкування);

навчальний

матеріал

комунікативного спрямування (практика мови,

практична граматика, практична фонетика), відомості про предмет спілкування.
Процесуально-управлінський

компонент

процесу

формування

комунікативної діяльності включає форми навчання, активні методи навчання в
поєднанні з пасивними методами; способи й засоби рівневої диференціації.
Контрольно-оцінювальний

компонент

процесу

формування

комунікативної діяльності визначають 1) на початковому етапі навчання –
критерії й рівні готовності студентів до оволодіння комунікативною
діяльністю; 2) на основному й завершальному етапах – критерії й рівні
сформованості комунікативної діяльності.
Результатом навчання є досягнутий студентом рівень сформованості
комунікативної діяльності.
Розроблено методику впровадження структурно-функціональної моделі
формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в
процесі вивчення філологічних дисциплін, яка передбачає визначення цілей,
форм, методів навчання, способів і засобів рівневої диференціації під час
проведення навчальних занять і в період педагогічної практики, діагностування
досягнутого студентами рівня сформованості комунікативної діяльності на
кожному етапі навчання.
Визначено вимоги до методичної сторони навчального заняття, на якому
здійснюється формування комунікативної діяльності й засвоюється навчальний
матеріал філологічних дисциплін. Навчання організується за такими етапами:
1) ознайомлення з новим мовним матеріалом; 2) збагачення лексики іноземної
мови; 3) закріплення нового мовного (граматичного) матеріалу; виконання
мовних

і

мовленнєвих

рецептивно-репродуктивних

завдань

і

вправ;

4) виконання підготовчих комунікативних завдань і вправ; формування
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мовленнєвих умінь і навичок; 5) розв’язання виконавчих комунікативних
завдань і вправ; ситуативне використання мовних і мовленнєвих одиниць;
6) підведення підсумків роботи.
Ефективність запропонованих підходів до формування комунікативної
діяльності

майбутніх

учителів

іноземної

мови

перевірялась

у

ході

формувального експерименту, який складався з підготовчого й основного
етапів.
На

підготовчому

етапі

перевірялися

дієвість

і

доступність

експериментальних матеріалів, розроблялися методичні рекомендації для
викладачів, вибирались експериментальні й контрольні групи студентів,
здійснювалася

підготовка

викладачів

і

студентів

до

проведення

експериментальної роботи.
У

методичних

рекомендаціях

для

викладачів

розглядався

стан

розв’язання проблеми формування комунікативної діяльності студентів у
педагогічній теорії та практиці, висвітлено теоретичні положення щодо
оволодіння

досвідом

комунікативної

діяльності

майбутніми

вчителями

іноземної мови, обґрунтовано комплекс дидактичних умов формування
комунікативної

діяльності,

які

реалізовувалися

через

структурно-

функціональну модель формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін,
представлено методику її впровадження у навчально-виховний процес,
дидактичні

матеріали,

розробки

навчальних

занять,

анкети,

список

рекомендованих джерел.
Було визначено експериментальні (Е1, Е2) і контрольні (К) групи
студентів.
На

основному

етапі

формувального

експерименту

реалізовувався

визначений комплекс дидактичних умов формування комунікативної діяльності
майбутніх учителів іноземної мови, проводились аналіз і порівняння
результатів навчання в експериментальних і контрольних групах студентів.
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У групах Е1 навчання здійснювалося за створеною структурнофункціональною моделлю формування комунікативної діяльності майбутніх
учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін. У групах
Е2 упроваджувалася розроблена система комунікативних завдань й вправ,
проводився інструктаж викладачів щодо організації їх виконання студентами. У
контрольних групах розроблена модель й експериментальні матеріали не
застосовувалися. Викладачі використовували відомі їм методи й засоби
формування комунікативної діяльності студентів.
Було проведено дві серії формувального експерименту.
У першій серії порівнювалась ефективність визначених дидактичних
умов у групах Е1 з контрольними групами. У другій серії формувального
експерименту порівнювалися результати навчання в групах Е2 і контрольних
класах, перевірялась ефективність розробленої системи комунікативних завдань
і вправ як однієї з умов послідовного й поступового формування
комунікативних умінь і навичок, – тим самим підвищувалася достовірність
висновків згідно з гіпотезою дослідження щодо ефективного формування
комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови на основі
комплексного поєднання компонентів навчально-виховного процесу.
Робились початковий і заключний зрізи. На початку експерименту
з’ясовувалися рівні готовності студентів до комунікативної діяльності
(високий, середній, низький).
Ефективність запропонованих підходів визначалася за результатами
заключного зрізу за якісними й кількісними показниками: за рівнями
сформованості комунікативної діяльності студентів (творчий, продуктивний,
достатній), іншомовної компетенції (високий, середній, низький), за кількістю
студентів,

які

перейшли

на

більш

високий

рівень

сформованості

комунікативної діяльності,.
Аналіз одержаних даних надав можливість установити, що студенти груп
Е1 набули більшого досвіду комунікативної діяльності порівняно зі студентами
груп Е2 і контрольних груп. Творчого рівня у групах Е1 досягли на 3% більше
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студентів, ніж у групах Е2, і на 4,6 % більше порівняно з контрольними
групами.

Кількість

студентів

з

продуктивним

рівнем

сформованості

комунікативної діяльності виявилась у групах Е1 більшою, ніж у групах Е2 і в
контрольних групах, на 7,4 % і на 9,3 % відповідно. Кількість студентів, які
оволоділи комунікативною діяльністю на достатньому рівні, становила: у
групах Е1 – 2,1%, у групах Е2 – 12,5 %, у контрольних групах – 16 %.
Коефіцієнт сформованості комунікативної діяльності в групах Е1
виявився на 0,21 більшим, ніж в групах Е2, і вдвічі більшим порівняно з
контрольними групами.
Коефіцієнт приросту знань у групах Е1 становив: у сильних студентів –
18,3; у середніх – 16,0; у слабких – 15,3; у групах Е2 – 9,5; 10,1; 6,6; у
контрольних групах – 3,3; 3,7; 1,1 відповідно. Студенти груп Е1 оволоділи
іноземним

мовленням

на

більш

високому

рівні,

ніж

студенти

експериментальних груп Е2 і контрольних груп.
Отже, одержані результати засвідчують, що поставлені завдання
розв’язано, мету досягнуто, гіпотезу дослідження підтверджено.
Водночас виконана робота не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми.
Доцільними

є

подальше

дослідження

питань

удосконалення

системи

комунікативних завдань і вправ, спрямованої на формування процесуального
складника комунікативної діяльності, методики її упровадження, визначення
нових

методів

і

прийомів

формування

комунікативної

діяльності.

Перспективним може стати створення спеціальних навчальних курсів, а також
програм індивідуального розвитку комунікативних здібностей студентів.
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Додаток А
Анкета для викладачів
1. Чи приділяєте Ви увагу засвоєнню студентами основних понять, які
характеризують процес спілкування, комунікативну діяльність? (необхідне
підкресліть) Якщо так, то яких саме?
– Так.

– Ні.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Якими, на Вашу думку, комунікативними вміннями й навичками мають
оволодіти студенти в процесі вивчення навчального матеріалу філологічних
дисциплін?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Які умови створюються для організації ефективного спілкування,
формування комунікативної діяльності студентів на навчальних заняттях?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Чи здійснюєте Ви комплексний підхід до формування у студентів
досвіду комунікативної діяльності? (необхідне підкресліть)
– Так.

– Ні.

5. Які проблеми, на Вашу думку, необхідно розв’язати для ефективного
формування досвіду комунікативної діяльності студентів?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Додаток Б
Анкета-тест для студентів
1. Як Ви оцінюєте свої потреби у спілкуванні на заняттях? Чи
подобається Вам спілкуватися, працювати в парі, групі? (необхідне підкресліть)
– Так.

– Ні.

– Час від часу.

2. Чи є важливими для Вашої майбутній діяльності знання про
спілкування, здійснення комунікативної діяльності? (необхідне підкресліть)
– Так.

– Ні.

3. Які поняття характеризують процес спілкування, комунікативну
діяльність?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Якими комунікативними вміннями й навичками Ви маєте оволодіти в
процесі навчання?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Як

Ви

оцінюєте свої

комунікативні

здібності, рівень своїх

комунікативних умінь і навичок? (необхідне підкресліть)
– Низький.

– Достатній.

– Високий.

6. Якою мірою забезпечується спілкування під час вивчення навчального
матеріалу на заняттях? (необхідне підкресліть)
– Повно. – Неповно. – Не забезпечується.
7. Чи виникають у Вас труднощі в процесі спілкування? Якщо так, то які
саме? Що, на Вашу думку, може зробити спілкування більш успішним?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Поставте знак «+», якщо Ви погоджуєтесь з даним твердженням, і знак
«–» – якщо не погоджуєтесь.
1. Я завжди йду на контакт, знаходжу тему для спілкування.
2. Бувають випадки, коли я не можу розпочати розмову.
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Продовження додатку Б
3. Мені часто важко встановити контакт з людиною, яку я не знаю.
4. Я легко змінюю тактику спілкування, якщо це потрібно для досягнення поставленої
мети.
5. Яким би чином не йшла бесіда, я завжди пам’ятаю про свої цілі.
6. Я легко повертаю свого співрозмовника до теми бесіди.
7. Зазвичай мені вдається переконати свого співрозмовника.
8. Домовляючись про щось, я достатньо швидко поступають своєму співрозмовнику.
9. Я вважаю, що в процесі спілкування потрібно запобігати виникненню конфлікту.
10. Я достатньо легко вирішую ситуації, знаходжу необхідні аргументи на користь
своєї позиції.
11. Я вважаю, що роблю все необхідне, щоб запобігти конфлікту.
12. Поспілкувавшись з людиною, я розумію, що невірно представив себе й свої
пропозиції.
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Додаток В
Завдання діагностичної контрольної роботи для визначення рівнів
готовності студентів до оволодіння комунікативною діяльністю
Завдання 1.
Прочитайте текст. Передайте його зміст 1–2 реченнями.
La maison des Dubois
Nous visitons la maison des Dubois. Au rez-de-caussée il y a deux grandes
pièces : la salle de séjour et la salle à manger. Voici la salle de séjour avec ses
meubles : un divan, des fauteuils, des chaises et un piano. Près du piano M. Dubois a
mis un poste de télévision et une chaîne hi-fi.
Nous entrons ensuite dans la salle à manger. Cette grande pièce a deux larges
fenêtres. La petite Hélène met le couvert. Elle prend dans le buffet des cuillères, des
couteaux, des fourchettes. Sur la table il y a une nappe blanche et des assiettes.
« Vous n’avez pas visité ma cuisine?» dit Mme Dubois. C’est une belle cuisine
blanche. Voici la cuisinière électrique et le réfrigérateur contre le mur.
Дім сім’ї Дюбуа
Ми відвідуємо будинок сім’ї Дюбуа. На першому поверсі є дві великі
кімнати: загальна кімната та їдальня. Ось загальна кімната з меблями: диваном,
кріслами, стільцями й піаніно. Поряд з піаніно пан Дюбуа поставив телевізор і
музичний центр.
Потім ми потрапляємо до їдальні. У цій просторій кімнаті є два великих
вікна. Маленька Елен накриває на стіл. Вона бере в буфеті ложки, ножі,
виделки. На столі лежить біла скатертина та є тарілки. «Ви ще не відвідували
моєї кухні?» – запитує мадам Дюбуа. Ця гарна світла кухня. Ось стоїть
електрична плита й холодильник біля стіни.
Завдання 2.
Поставте 3–4 запитання до тексту, який дається у завданні 1.
Завдання 3.
Виконайте граматичні вправи:
1. Conjugez au passé composé à la forme affirmative et à la forme interrogative
les expressions: mettre des meubles, prendre une assiette.
2. Mettez les verbes au passé composé: Mme Dubois ouvre la porte de la salle
de séjour. La petite Hélène prend dans le buffet des cuillères et des assiettes. Elle
met les assiettes et les verres sur la nappe blanche.
3. Traduisez les phrases en français.
(1. Провідміняйте дієслова у стверджувальній та заперечній формі в
минулому закінченому часі: ставити меблі, брати тарілку. 2. Поставте дієслова
в форму минулого закінченого часу: Мадам Дюбуа відкриває двері в залу.
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Продовження додатку В
Маленька Елен бере в буфеті ложки й тарілки. Вона ставить тарілки й
стакани на білу скатертину. 3. Перекладіть речення французькою мовою: У
будинку є дві великі просторі кімнати. На першому поверсі в залі є диван і
крісла. Мадам Дюбуа поставила на стіл тарілки, а маленька Елен взяла в буфеті
ложки й виделки.)
Завдання 4.
Складіть розповідь про свій дім (6–7 речень), уживаючи такі іменники:
salle de séjour, salle à manger, meuble, nappe, cuisine, chaise (загальна кімната,
їдальня, меблі, скатертина, кухня, стілець).
Завдання 5.
Упорядкуйте репліки діалогу, щоб відповіді були логічними.
– La famille Dubois habite à Monréal, au Canada.
– La maison des Dubois a un rez-de-chausée et deux étages. Elle est blanche,
mais elle a un toit rouge.
– Comment est la maison des Dubois ?
– Où habite la famille Dubois ?
(– Сім’я Дюбуа живе у Монреалі, в Канаді.
– У будинку Дюбуа є перший поверх і ще два верхніх поверхи. Він білого
кольору, але в нього червоний дах.
– Який будинок у сім’ї Дюбуа?
– Де живе сім’я Дюбуа?)
Завдання 6.
Прочитайте. Доповніть діалог таким чином, щоб відповіді були
логічними.
– Avez-vous beaucoup de pièces ?
–
– A quel étage habitez-vous ?
–
–
Comment montez-vous au cinquème ?
–
(– У вас багато кімнат?
–
– На якому поверсі ви живете?
–
–
Яким чином ви піднімаєтесь на шостий поверх?
– …)
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Додаток Д
Тематика усного іноземного спілкування
1. Франція на фізичній карті світу: географічне положення; клімат;
площа; ріки, флора, фауна.
2.
Економіка й сільське господарство Франції: а) галузі
промисловості; б) галузі сільського господарства; в) великі міста.
3.
Регіони
Франції:
а) основна характеристика регіонів;
б) характеристика приморських територій.
4. Париж – столиця Франції: а) історичні пам’ятники; б) музеї;
в) архітектура міста.
5. Париж – сторінки історії: а) визначні місця й відомі діячі;
б) прогулянка містом; в) враження від прогулянки.
6. Суспільний та державний устрій Франції: а) парламент; б) уряд;
в) характеристика суспільно-політичного устрою України та Франції.
7. Виборча система Франції: а) особливості виборчої системи;
б) регіональні органи управління.
8. Кіно й театр у Франції: а) основні напрямки розвитку кіно й театру;
б) видатні митці театру; в) видатні митці французького кіно.
9. Музика, живопис і архітектура Франції: а) основні напрямки
розвитку живопису й архітектури; б) видатні митці живопису й архітектури;
в) творчість сучасних естрадних виконавців.
10. Національні й релігійні свята Франції: а) національні свята;
б) релігійні свята.
11. Професійні та сімейні свята у Франції: а) професійні свята;
б) сімейні свята.
12. Національні традиції та звичаї Франції: а) французька сім’я;
б) особливості національної кухні; в) традиції французької провінції.
13. Українські свята:а) характеристика національних і релігійних свят;
б) професійні й сімейні свята; в) народні традиції.
14. Події міжнародного життя: а) поточні події у світі та їх аналіз;
б) візити політичних і громадських діячів.
15. Події політичного життя Франції: а) поточні події у Франції та їх
аналіз; б) переговори; в) підписання угод і контрактів.
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Додаток Ж
Теми для індивідуальної роботи (практика усного й писемного мовлення)
(фрагмент)
1. Франція на фізичній карті світу. Тлумачення фонетичних і
граматичних понять. Тести. Пошук цікавих матеріалів з даної теми.
2. Економіка й сільське господарство Франції. Аналіз додаткової
інформації із заданої теми. Узгодження часів. Виконання вправ на закріплення
вивченого матеріалу. Тести.
3. Регіони Франції. Пошук цікавих матеріалів на дану тему. Морфологія.
Вправи на розвиток логічного мислення, тести, вправи на закріплення
матеріалу. Позакласне читання.
4. Париж – столиця Франції. Аналіз додаткових текстів. Дієслово,
модальні дієслова – вправи на закріплення вивченого матеріалу, тести, вправи
на розвиток логічного мислення. Написання твору-роздуму. Підготовка
доповідей на задану тему.
5. Париж – сторінки історії. Історичні постаті минулого. Пасивний стан,
узгодження часів – виконання вправ за додатковими підручниками, тести.
Написання творів-роздумів, підготовка ігор на матеріалі лексики, граматики, та
позакласного читання.
6. Суспільний та державний устрій Франції. Порівняльна
характеристика суспільно-політичного устрою Франції та України. Тести.
Граматичний матеріал. Виконання вправ на закріплення навичок володіння
граматичним матеріалом. Вправи на розвиток логічного мислення.
7. Виборча система Франції. Граматичний матеріал. Тести. Виконання
вправ на закріплення вивченого матеріалу.
8. Кіно та театр у Франції. Порівняльна характеристика напрямків у
мистецтві Франції та України. Модальні дієслова, умовний спосіб – тести.
Підготовка доповідей.
9. Музика, живопис та архітектура Франції. Аналіз додаткової
інформації. Граматичний матеріал – умовний спосіб. Написання твору-роздуму.
10. Національні та релігійні свята Франції. Порівняльна
характеристика свят України та Франції. Підготовка ігор на матеріалі нової
лексики, граматики та позакласного читання.
11. Професійні та сімейні свята Франції. Аналіз додаткових текстів на
дану тему. Умовний спосіб – виконання вправ на закріплення.
12. Національні традиції та звичаї. Підготовка додаткової інформації на
дану тему (реферат). Пасивний стан – виконання вправ за додатковими
підручниками.
13. Українські свята. Позакласне читання. Написання твору-роздуму.
14. Події міжнародного життя. Підготовка резюме статей з відомих
політичних газет і журналів. Вправи на розвиток логічного мислення. Тести.
15. Події політичного життя Франції. Резюме статей з французьких
газет та журналів. Граматичний матеріал – закріплення набутих навичок під час
виконання вправ.
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Додаток З
Запитання на екзамен
(практика усного й писемного мовлення)
Перший семестр
1.
Де знаходиться Франція, з якими країнами вона має спільні кордони
та якими морями омивається? Concordance des temps de l’indicatif.
2.
Які горні масиви Франції ви знаєте? Concordance des temps de
l’indicatif.
3.
Який клімат у Франції? Concordance des temps de l’indicatif.
4.
Назвіть найбільші річки Франції та особливості її флори та фауни.
Conditionnel présent.
5.
Покажіть на карті важливі промислові регіони й великі міста
Франції. Conditionnel présent.
6.
Які особливості має економіка та сільське господарство Франції?
Порівняйте їх з Україною. Conditionnel présent.
7.
Уявіть, що ви мали змогу відвідати Париж. Опишіть свої враження.
Conditionnel passé.
8.
Що таке Лувр? Які найвідоміші твори мистецтва у ньому зібрані?
Conditionnel passé.
9.
Що є символом Парижа? Розкажіть історію його створення.
Conditionnel passé.
10. Чому Париж називають культурною столицею світу? Які музеї й
всесвітньо відомі пам’ятники архітектури в ньому знаходяться? Le conditionnel
dans la phrase hypothétique.
11. Уявіть, що ваш друг попросив вас провести екскурсію по Парижу.
Які визначні місця ви йому покажете? Conditionnel dans la proposition
indépendante.
12. Париж – інтелектуальний центр Франції. Що ви знаєте про
культурно-просвітницьке життя столиці? Conditionnel dans la proposition
indépendante.
13. Який суспільний та державний устрій у Франції? Conditionnel dans
la proposition indépendante.
14. Які свободи й права мають громадяни Франції? Présent du subjonctif.
15. Які функції має Президент Франції? Présent du subjonctif.
16. Назвіть функції Уряду. Présent du subjonctif.
17. Який склад та функції Парламенту? Passé du subjonctif.
18. У чому полягає специфіка виборчої системи Франції? Passé du
subjonctif.
19. Порівняйте політичну систему Франції та України. Passé du
subjonctif.
20. Які типи театрів існують у Франції? Le subjonctif dans les
propositions subordonnées.
21. Які п’єси можна побачити в паризьких театрах? Le subjonctif dans
les propositions subordonnées.
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22. Чому Париж називають театральною столицею Франції? Le
subjonctif dans les propositions complétives.
23. Розкажіть, що ви знаєте з історії французького театру. Le subjonctif
dans les propositions complétives.
24. Чи любите ви театр? Яких французьких акторів театру ви знаєте? Le
subjonctif dans les propositions relatives.
25. Коли і де народилося кіно? Le subjonctif dans les propositions
relatives.
26. Які види кінофільмів ив знаєте? Розкажіть про ваш улюблений
французький фільм. Le subjonctif dans les propositions circonstancielles.
27. Розкажіть про напрямки в живопису Франції та їх представників. Le
subjonctif dans les propositions circonstancielles.
Другий семестр
1.
Які свята є у Франції? Le subjonctif dans les propositions
circonstancielles.
2.
Чи є у Франції релігійні свята? Le subjonctif dans les propositions
circonstancielles.
3.
Що таке національні й сімейні свята? Le subjonctif dans la
proposition indépendante.
4.
Розкажіть, що ви знаєте про традиції французької родини. Passé du
subjonctif.
5.
Порівняйте українські й французькі свята. Le subjonctif dans la
proposition indépendante.
6.
Розкажіть про ваше улюблене українське свято. La forme passive.
7.
Яку роль відіграє Франція на міжнародній арені? Présent du
subjonctif.
8.
Яку роль відіграє Франція в культурному житті світу? Passé du
subjonctif.
9.
Як ви гадаєте, чому часто проводять паралелі між Францією та
Україною? Le subjonctif dans les propositions relatives.
10. Що таке, на вашу думку, франкофонія? Participe présent.
11. Яку роль відіграє французька мова та знання французької культури
в житті українського народу? Article.
12. У яких сферах суспільного життя розвиваються взаємовідносини
між Україною та Францією? Participe présent.
13. Чи є важливим для України співробітництво з Францією? Participe
passé.
14. Яку роль у взаємовідносинах між Францією та Україною відіграють
культурні французькі центри? Participe passé.
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Додаток К
Поняття про спілкування, його етапи (фрагмент лекції)
Спілкування – це комунікативна взаємодія між людьми, спрямована на
встановлення сприятливого психологічного клімату.
Продуктивне спілкування – багатогранний процес. Функції спілкування –
інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна й афективнокомунікативна.
Інформаційно-комунікативна функція охоплює процеси формування,
передавання й прийому інформації. Регуляційна-комунікативна функція
полягає в регуляції поведінки учасників спілкування. Завдяки спілкуванню
людина здійснює коректування не тільки власної поведінки, а й поведінки
інших людей і реагує на їхні дії. Афективно-комунікативна функція
характеризує
емоційну сферу людини. Основними характеристиками
спілкування є: зміст – передача інформації від людини до людини; сприйняття
партнера зі спілкування; оцінка; взаємовплив; керування діяльністю. Засоби
спілкування визначаються різноманітністю. Основні з них: знакові засоби
(мова,
мовлення);
оптико-кінетичні
(жести,
міміка,
пантоміміка);
паралінгвістичні (інтонація, паузи).
Етапи спілкування
1. Моделювання ситуації спілкування – прогностичний етап. Вимоги:
знати співрозмовника (аудиторію), прогнозувати й планувати змісту, структури,
засобів спілкування. Зміст його містить визначення мети взаємодії (для чого?),
аналіз стану співрозмовника (чому він такий?) та аналіз ситуації (як
здійснювалось спілкування?).
2. Організація безпосереднього спілкування. Вимоги: динамічна дія,
самопрезентація, рефлексія, емпатія, засоби продуктивного спілкування. Його
мета – встановлення емоційного й ділового контакту в міжособистісній
взаємодії. Учений В. Кан-Калик називає цей етап «комунікативною атакою»; у
цей час здобувається ініціатива, що дає змогу керувати спілкуванням. Важливо
оволодіти технікою швидкого включення у взаємодію, прийомами
самопрезентації та динамічного впливу.
3. Керування спілкування. Це свідома й цілеспрямована організація
взаємодії з коригуванням процесу спілкування відповідно до визначеної мети.
Вимоги: співвідношення мети, засобів й оптимального результату, визначення
проміжних цілей спілкування, корекція впливу з поправкою на реальні умови
(особистість партнера, час, місце, зміна предмета спілкування). Здійснюється
обмін інформацією, оцінками з приводу цієї інформації, взаємооцінювання
співрозмовників. Створюється атмосфера доброзичливості, щоб дати партнеру
змогу вільно виявляти своє «Я», діставати задоволення від спілкування.
Добираються необхідні засоби спілкування.
4. Аналіз спілкування. Головне завдання цього етапу – співвіднесення
мети, засобів, результатів взаємодії, а також моделювання подальшого
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спілкування. Це етап самокоригування. Стосовно кожного етапу учасник
спілкування має дотримуватися певних правил, які оптимізують взаємодію:
– формування почуття «ми», демонстрація спільності поглядів, що усуває
соціальні бар’єри, протиставлення і об’єднує для досягнення спільної мети;
– встановлення особистісного контакту, щоб співрозмовник відчував
зверненість саме до нього;
– демонстрація власного ставлення, що виявляється в тому, як ми
посміхаємося (відкрито, невимушене чи скептично), з якою інтонацією
говоримо (дружньо, сухо, тиснучи на партнера), як експресивно забарвлені
наші рухи (спокійні, стримані чи зневажливі, нервові), яку обрали дистанцію
(довіри чи конфронтації);
– показ яскравих цілей спільної діяльності – накреслення спільного «ми»
в майбутньому, що демонструє зацікавленість у співрозмовникові.
Оптимальне спілкування – це така взаємодія, що створює найкращі умови
для вироблення й реалізації комунікативних цілей партнерів зі спілкування, для
забезпечення сприятливого емоційного клімату, а також для максимального
розкриття особистості кожного з них.
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Додаток Л
План заняття з практичної граматики іноземної мови
Хід роботи
І. Презентація й засвоєння лексики з теми «Культура споживання їжі».
ІІ. Пояснення нового граматичного матеріалу: партитивний (частковий)
артикль, його форми.
ІІІ. Закріплення нового граматичного матеріалу. Розв’язання рецептивнорепродуктивних завдань і вправ.
Завдання 1.
Заповніть пропуски в реченнях необхідними граматичними формами
часткового артиклю.
En été, à midi, je prends ... salade, ... poisson, et ... fruits de saison : j’adore ...
pêches et ... abricots! Mais, en hiver, je prends ... charcuterie en entrée, ensuite ...
steak avec ... pommes de terre et, pour finir, ... petit gâteau au chocolat et ... bon café.
Влітку на обід я їм салат, рибу, сезонні фрукти – обожнюю персики й
абрикоси! Проте взимку, я куштую ковбасні вироби на закуску, потім біфштекс
з картоплею й насамкінець шоколадне тістечко з доброю кавою.
Завдання 2.
Складіть і розіграйте діалог у парі зі своїм одногрупником: один з вас
просить пояснити правила вживання часткового артиклю, другий пояснює їх,
далі ставляться запитання з метою уточнити надану інформацію, даються
відповіді, пояснюються наведені приклади.
Завдання 3
Доповніть текст меню ресторану прийменниками à або de. Додайте
артикль, якщо це необхідно. Наприклад: soupe … légumes – soupe de légumes
(овочевий суп).
Entrée : salade ... grecque ou crêpes ... fromage (перша страва: грецький
салат або млинці з сиром). Plat principal : omelette ... champignon ou rôti ... veau
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(головна страва: омлет з грибами або печеня з телятиною). Dessert : salade ...
fruit ou crème ... vanille (десерт: фруктовий салат або ванільний крем).
Розкажіть про меню ресторану, поставте й дайте відповіді на запитання за
текстом.
ІV. Виконання підготовчих комунікативних завдань і вправ. Орієнтування
в комунікативній задачі, складання плану діяльності, структурування наданої
інформації. Формування вміння вживати партитивний артикль.
Завдання 4.
Прочитайте текст. Яку мету поставив перед собою його автор? Чи була
вона досягнута? У якій формі подається в ньому інформація? Передайте зміст
тексту 1–2 реченнями. Знайдіть частковий артикль і поясніть його вживання.
Les repas en France
Un repas ordinaire en France comporte en général une entrée, un plat principal,
du fromage ou un produit laitier, puis un dessert.
Pour l’entrée, on trouve principalement deux catégories alimentaires: des
crudités (légumes crus ou parfois crus, servis froids), de la charcuterie (saucisson,
pâté ...) ou quelquefois un fruit (melon, pamplemousse, avocat). La soupe est plutôt
réservée au diner. Pour le plat principal il y a de la viande, des œufs ou du poisson,
avec des légumes, du riz, ou des pâtes. Le dessert est sucré : cela peut être un fruit, un
gâteau, une crème au chocolat.
Їжа у Франції
Звичайний обід у Франції складається загалом із першої страви, головної
страви, сиру або молочної страви й десерту.
На першу страву головним чином подають два види продуктів: сирі овочі
(неварені овочі, подаються холодними), ковбасні вироби (ковбасу, паштет) або
будь-який фрукт (диня, грейпфрут, авокадо). Суп більш полюбляють на вечерю.
За головну страву беруть м’ясо, яйця або рибу з овочами, рисом чи макаронами.
Десерт – завжди солодкий: це можуть бути фрукти, пиріг або шоколадний крем.
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Завдання 5.
Складіть список гастрономічних уподобань французів. Доповніть
інформацію, надану в тексті завдання 4.
Завдання 6.
Прослухайте інтерв’ю з французьким студентом про його кулінарні
смаки. Які цілі ставили перед собою його учасники? Яким чином здійснювався
контакт? Як ви оцінюєте перебіг спілкування? Поясніть вживання часткового
артиклю.
V. Розв’язання виконавчих комунікативних завдань і вправ. Здійснення
діяльності в змінених і нових умовах. Ситуативне вживання часткового
артиклю.
Завдання 7.
Поставте у парах 3–4 запитання до тексту, який дається в завданні 4, з
метою уточнити надану інформацію. Складіть і запишіть за змістом тексту
невеликий діалог (5–6 реплік). Проаналізуйте вживання партитивного артиклю.
Завдання 8.
Виберіть страву з місцевої кухні вашої країни або регіону й презентуйте її
групі. Зверніть увагу на тип страви (перша страва, десерт тощо), при якій нагоді
її куштують (кожного дня чи на свята), на складові й спосіб приготування. Яку
комунікативну мету ви поставили? Яким чином вона була досягнута? Поясніть
вживання часткового артиклю.
Завдання 9.
Розкажіть про свої кулінарні вподобання й порівняйте їх із смаками
французької молоді. Зробіть узагальнення.
Завдання 10.
У парах або міні-групах складіть діалог (5–6 реплік), порівнюючи
гастрономічні звичаї українців і французів. Сплануйте майбутнє спілкування:
як ви розпочнете розмову; як її підтримаєте; які аргументи використаєте, якщо
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ваш співрозмовник не погодиться з вами. Зверніть увагу на правильність
вживання часткового артиклю.
Завдання 11.
Уявіть, що ви запросили друзів на вечерю. Серед них є вегетаріанець, той,
хто дотримується дієти, й особи, що полюбляють добре поїсти. У міні-групах
складіть меню для святкової вечері, щоб задовольнити всіх гостей. У партнерів
зі спілкування різні точки зору щодо предмета обговорення. Як ви будете
досягати

порозуміння?

Проаналізуйте

логіку

аргументів

–

своїх

і

співрозмовника, мову й мовлення.
VІ. Підведення підсумків роботи.
● Відповіді

на запитання.

– Сформулюйте правила вживання часткового артиклю.
– Що нового ви дізналися про кулінарні смаки французів?
– Чи вдавалося Вам досягати порозуміння в процесі спілкування?
– Чи виникали у Вас труднощі під час виконання комунікативних завдань
і вправ? Якщо так, то які саме?
– Яким чином Ви долали труднощі, які виникали в процесі спілкування
(уточнювали інформацію, надавали її в інший спосіб, узагальнювали, наводили
нові факти, аргументи, інші способи)?
● Заключне

занятті.

слово викладача. Аналіз діяльності студентів на навчальному
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Додаток М
Діагностичні завдання з практичної фонетики французької мови
Завдання 1.
Прочитайте вірш Поля Верлена «Осіння пісня». Про що в ньому йдеться?
Знайдіть і підкресліть звуки [õ],[œ], [ͻ]. Напишіть фонетичну транскрипцію
вірша, вказуючи на явища зчеплення або зв’язування. За допомогою яких
фонетичних явищ автор передає сумний настрій, тугу, журбу? Прочитайте
вірш виразно, передайте ці почуття автора.
Chanson d'automne
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure
Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

Завдання 2.
Comment peuvent être représentés orthographiquement les sons [u – y– ͻ– ο].
Donnez les exemples. (Як можуть зображуватися графічно дані звуки, наведіть
приклади.)
Завдання 3.
Trouvez l’enchaiînement et faites la transcription. (Знайдіть зчеплення й
зробіть транскрипцію)
 Marie va à la gare.
 Ils aiment parler français.
 Elle est professeur.
Завдання 4.
Trouvez la liaison et faites la transcription. (Знайдіть зв’язування й зробіть
транскрипцію). Marie va à la gare. Ils aiment parler français. Elle est architecte.
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Завдання 5.
Trouvez la liaison vocalique et faites la transcription. (Знайдіть вокалічне
зв’язування й зробіть транскрипцію)
 Marie va à la gare.
 Ils aiment parler français.
 Elle est architecte.
Завдання 6.
Перекладіть текст вірша українською мовою. Ecrivez en transcription les
mots et soulignez les sons [y] et [u]. (Запишіть у транскрипції дані слова та
підкресліть звуки.)
Minute, habitude,nouvelle, universitaire, ouvrier, but, toujours, musée, chaise
Прочитайте свій твір одногрупникам. Яку мету ви ставили під час його
виконання? Послухайте їхні зауваження: чи вдалося вам передати його основну
думку? Чи використовували ви фонетичні явища? Якщо так, то які саме?
Завдання 7.
Ecrivez la dictée phonétique. (Напишіть фонетичний диктант).
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Додаток Н
Діагностичні завдання з практики усного й писемного мовлення
Au réstaurant. (У ресторані)
Завдання 1.
Expliquez les termes en français (Дайте визначення понять, складіть з
ними речення): saupoudrer, bain-marie,assaisonner, gratiner, émincer
Завдання 2.
Traduisez en français (Перекладіть французькою мовою):
1.
Як не парадоксально це здається, можна побачити навіть чесноти в
розповсюдженні ресторанів швидкого харчування.
2.
Виноградар з Шавіньоля, який вигодовує декілька кіз, не виробляє
такий самий сир, як і виробники з Жюра, що так само постачають молоко у
сироварню.
3.
Спеціалісти з питань харчування закликають відкинути
північноамериканську модель харчування.
4.
Ресторани швидкого харчування побудували свій успіх на
привабливій суміші солодко-жирних страв: картоплі фрі, гамбургерів, піци й
молочних коктейлів.
Погодьтеся чи не погодьтеся з цими висловлюваннями. Яким чином ви
будете відстоювати свою позицію?
Завдання 3.
Remplissez les trous avec les mots ci-dessous (Заповніть пропуски у тексті
словами, наведеними нище):
Assaisonné ; versez ; cuire ; mélangez ; épluchez ; dorer ; saupoudrez ;
ajoutez ; mijoter ; coupez
Curry de pommes de terre et volaille (Карі з картоплею та птицею)
...a)... les cuisses de poulet en morceaux et faits-les ...b)... dans une
sauteuse avec un peu d’huile d’olive.
Ajoutez-y les oignons coupés en fines lanières, ainsi que ¼ de la pomme et de
la banane que vous aurez coupées en tout petits morceaux.
...c)... de curry et ..d).... le lait coco. ...e).... à l’aide d’une spatule en
bois.
Laissez ...f).... doucement à couvert pendant 20 minutes après avoir
...g).... de sel et de poivre du moulin.
Pendant ce temps, ..h).... les pommes de terre et coupez-les en fins
quartiers.
...i)... -les au curry de volaille en y incorporant le piment découpé en
rondelles puis laissez ..j)... à feu doux de nouveau pendant 15 minutes.
a)
b)

............ c) ........... e ) ........... g) ............. i) ............
........... d) .......... f) .......... h) ............ j) ...........
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Завдання 4.
Lisez le texte. Trouvez ci-dessous les expressions vraies ou fausses
(Прочитайте текст. Визначте правдиві й неправдиві твердження.) Як можна
інтерпретувати надану інформацію? Передайте її у скороченому варіанті.
La Châtaigne (Каштан)
En fait, les mots marron et châtaigne désignent le même fruit, qui pousse
toujours sur un châtaignier. Ils permettent de distinguer deux variétés de châtaigne :
l’une renferme une amende d’un seul tenant qu’on nomme marron ; l’autre cache une
amende cloisonnée, c’est-à-dire séparée en morceaux, qu’on appelle châtaigne. Quant
au marron d’Inde, qui jonche les trottoirs des villes, il n’est pas comestible et ne doit
donc pas être confondu avec le marron né du châtaignier.
La châtaigne fraîche, à la saveur irreplaçable, est arrivée sur les marchés
courant octobre, c’est donc le moment d’en profiter.
Les marrons en bocal sous vide sont parfois de bonne qualité. Le problème,
c’est qu’en étant déjà cuits, ils sont fragiles et ne peuvent qu’être réchauffés. Les
marrons surgelés, en revanche, n’ont pratiquement pas subi de cuisson, sont presque
aussi bons que des frais et peuvent donc servir à toutes les préparations.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le marron et la châtaigne sont les fruits d’un châtaignier.
La châtaigne tient une amende à l’intérieur d’un seul tenant.
Le marron cache une amende séparée en morceaux.
Le marron d’Inde et celui du châtaignier sont comestibles.
La châtaigne sent bien.
Il n’est pas desirable que les marrons soient cuits.

Завдання 5.
Redigez une annonce publicitaire du restaurant «Champs-Elysées» pour une
revue française n’oubliant pas indiquer toute l’information nécessaire (cuisine,
emplacement, prix). Commencez par «Un lieu unique, un de plus beaux restaurants
de Paris ...»
(Складіть рекламне оголошення про ресторан «Єлисейські поля» для
французького журналу, не забуваючи вказати всю необхідну інформацію
(страви, розташування, ціни). Почніть фразою – «Це унікальне місце, один з
найпрекрасніших ресторанів Парижа…» Яка комунікативна мета має бути
досягнута?)
Завдання 6.
Виберіть із тексту в завданні 4 одне з положень й розіграйте діалог,
висловіть своє ставлення до даної проблеми. Проаналізуйте, як здійснювалося
спілкування. Які труднощі у вас виникали?
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Додаток П
Діагностичні завдання з практичної граматики французької мови
Завдання 1.
Прочитайте й перекладіть уривок з твору Антуана де Сент-Екзюпері
«Маленький принц» (на планеті № 6, у географа). Визначте, яким чином
здійснювалося спілкування між його учасниками (його цілі, встановлення
контакту, перебіг, результат).
Завдання 2.
Яка форма минулого часу вживається у тексті (завдання 1)? Які способи
утворення питальних конструкцій використовуються автором? (проста
інверсія, складна інверсія, питальні слова). Чи залежить від цього характер
спілкування Наведіть приклади.
LE PETIT PRINCE
La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un
vieux Monsieur qui écrivait d'énormes livres.
- Tiens! voilà un explorateur ! s'écria-t-il, quand il aperçut le petit prince.
Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé !
- D'où viens-tu ? lui dit le vieux Monsieur.
- Quel est ce gros livre ? dit le petit prince. Que faites-vous ici?
- Je suis géographe, dit le vieux Monsieur.
- Qu'est-ce qu'un géographe ?
- C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les
montagnes et les déserts.
- Ça c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça c'est enfin un véritable métier !
Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu
encore une planète aussi majestueuse.
- Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?
- Je ne puis pas le savoir, dit le géographe.
- Ah! (Le petit prince était déçu.) Et des montagnes ?
- Je ne puis pas le savoir, dit le géographe.
- Et des villes et des fleuves et des déserts ?
- Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe.
- Mais vous êtes géographe !
- C'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur. Je manque
absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes,
des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts.. Le géographe est
trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les
explorateurs. Il les interroge, et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de
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l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête
sur la moralité de l'explorateur.
- Pourquoi ça ?
- Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les
livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop.
- Pourquoi ça ? fit le petit prince.
- Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait deux
montagnes, là où il n'y en a qu'une seule.
- Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur.
- C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait
une enquête sur sa découverte.
- On va voir ?
- Non. C'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des
preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige
qu'il en rapporte de grosses pierres.
Le géographe soudain s'émut.
- Mais toi, tu viens de loin ! Tu es explorateur ! Tu vas me décrire ta planète !
Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au
crayon les récits des explorateurs. On attend, pour noter à l'encre, que l'explorateur ait
fourni des preuves...
D’après A. de Saint-Exupéry, Le Petit Prince
Завдання 3.
Поставте запитання до виділених слів (підмет; прямий і непрямий
додаток).
1. Il a fait venir le docteur. 2. Cette planète intéresse le petit prince
3. L’immagination me manque. 4. La planète Terre a une bonne réputation. 5. Elle
s’adresse souvent à son médecin. 6. On note d'abord au crayon les récits des
explorateurs.7. Il écrivait d'énormes livres. 8. Dans sa famille il y avait trois enfants.
9. La sixième planète était habitée par un vieux Monsieur. 10. J’ai dû déménager
parce que le loyer était très cher.
Завдання 4.
Вставте необхідний прийменник у речення.
1. Le petit prince s'assit … la table. 2. Je manque absolument … explorateurs.
3. Il jeta un coup d'œil … de lui ... la planète du géographe. 4. Le géographe est trop
important … flâner. 5. Le géographe prend … note leurs souvenirs. 6. On attend, …
noter … l'encre, que l'explorateur ait fourni des preuves. 7. Оn exige … l'explorateur
qu'il fournisse des preuves. 8. Il lui conseilla … aller visiter la planète Terre. 9. Les
souvenirs de l'un ... eux lui paraissent intéressants. 10. Le petit prince s’en fut,
songeant ... sa fleur.
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Завдання 5.
Поставте дієслова у дужках у необхідну форму минулого часу Passé
Simple чи Imparfait і запишіть речення.
1.
Le petit prince (s’asseoir) sur la table et (souffler) un peu. 2. La planète
(être) habitée par un vieux Monsieur qui (écrire) d'énormes livres. 3. Il (être)
tellement fatigué qu’il (s’endormir) en un instant. 4. En un clin d’œil il (se trouver)
devant le comptoir.
5.Voilà un explorateur ! (S’écrier)-t-il, quand il (apercevoir) le petit prince. 6. Je
(regarder) attentivement l’homme qui (venir) vers nous. 7. Ils (se reposer) le premier
samedi de chaque mois. 8. La route (suivre) la rivière. 9. La température (monter)
brusquement. 10. Je (remplir) les formaletés et je cesser) d’y penser.
Завдання 6.
Складіть і запишіть невеликий (6–7 реплік) діалог за змістом тексту
(завдання 1), уживаючи дієслова у формі теперішнього часу, передайте наміри
кожного з його учасників.
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Додаток Р
План проведення практикуму
Тема «Подорожі».
І. Презентація. Ознайомлення з новою лексикою з теми.
Заздалегідь підготовлені студенти знайомлять одногрупників з лексикою
з теми заняття; використовують наочність (плакати, стенди, відеофільми тощо),
ставлять запитання стосовно наданої інформації, заохочують присутніх щодо її
поповнення, уточнення. Далі пропонують виконати розроблені комунікативні
завдання. (Слабкі студенти готують їх з наданням допомоги з боку викладача.)
ІІ. Виконання комунікативних завдань.
1. Прочитайте текст «Уік-енд в Парижі». Опишіть, що відбулося з
Аленом і його друзями в Парижі (вони загубилися). Уявіть себе у подібній
ситуації. Як би ви себе поводили, якщо опинилися у незнайомому місці?
Складіть кілька речень, використовуючи представлену лексику.
2. Уявіть, що ви працюєте у турагенції і вам потрібно скласти туристичну
брошуру для клієнтів, які подорожують екзотичними місцями світу. Представте
всі можливі принади цих подорожей, розкажіть про них, використовуючи
відповідну лексику.
3. Прослухайте запис телефонної розмови менеджера турагенції та
клієнта. Як вдалося співробітнику переконати клієнта купити подорож до
острова посеред Атлантичного океану? (він навів переконливі приклади,
розказав про те, як він відпочивав таким чином). Що Ви могли б додати до
їхньої розмови?
4. Ознайомтеся із завданнями для вікторини «Подорожі навколо світу».
Відтворіть це телешоу із своїм другом або з декількома учасниками.
5. Відгадайте сканворд, використовуючи нову лексику з даної теми.
ІІІ. Підведення підсумків.
Студенти відповідають на запитання щодо змісту заняття, повторюють
слова й вирази, аналізують і оцінюють рівень підготовки доповідачів, рівень
засвоєння навчального матеріалу студентами групи, перебіг спілкування під час
виконання комунікативних завдань.
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Додаток С
Завдання з педагогічної практики
Розробіть комунікативні завдання з однієї теми практики мовлення для
… класу з використанням серії малюнків, які даються в підручнику.
●

Розробіть комплекс завдань для навчання школярів вилучення певної
інформації з тексту (на вибір), її скорочення або розширення.
●

Розробіть фрагмент уроку в … класі з використанням наочності.
Сформулюйте запитання, які ви поставите учням. Поясніть логіку проведення
бесіди. Про які правила спілкування слід нагадати його учасникам?
●

Розробіть фрагмент уроку в … класі з використанням відеофрагменту, в
якому розв’язується комунікативна ситуація. Як ви організуєте спілкування
щодо аналізу запропонованого уривка? Укажіть, на які запитання за його
змістом мають відповісти учні.
●

Розробіть фрагмент уроку в … класі з використанням комунікативних
ігор. Обґрунтуйте доцільність проведення гри на певному етапі вивчення
мовної теми.
●

Розробіть фрагмент уроку в … класі з використанням активних методів
навчання іноземної мови за однією з тем підручника.
●

Розробіть фрагмент уроку в … класі з опрацювання граматичних
навичок іноземного мовлення з використанням ігор.
●

Розробіть комунікативні завдання для уроку іноземної мови в … класі з
використанням парної роботи. Дайте поради щодо організації спілкування
учнів.
●

Розробіть фрагмент уроку в … класі, у якому навчання певному виду
мовленнєвої діяльності поєднується з контролем за оволодінням різними
компонентами комунікативної діяльності.
●

Розробіть комунікативні завдання для уроку іноземної мови в … класі з
використанням групової роботи. Оберіть тему, розробіть план підготовки й
проведення гри. Після її проведення організуйте обговорення перебігу
спілкування.
●

Складіть методичну розробку фрагмента уроку з удосконалення навичок
діалогічного (монологічного) мовлення в … класі.
●
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Додаток Т
Діагностичні завдання для визначення рівня сформованості
комунікативної діяльності під час проведення формувального
експерименту
Завдання 1.
Дайте визначення понять: спілкування – …, комунікація – …,
комунікативна діяльність – … .
Завдання 2.
Прочитайте текст. Яку комунікативну задачу ви маєте розв’язати під час
його читання? Передайте зміст тексту кількома реченнями.
Découvrez votre personnalité!
Dans beaucoup d’entreprises françaises, les employés doivent porter les
vêtements stricts ; c’est une règles, sauf dans certains milieux plus artistiques où la
fantaisie est acceptée. Cependant depuis quelques années, le costume traditionnel
masculin commence à connaître l’influence de la mode ou plutôt des courants de
mode choisis en fonction de la personnalité.
Monsieur peut être naturel, actuel ou classique, c’est tout d’abord par la cravate
qu’il montre une certaine originalité: avec des fleurs, avec des Tintin ou des Mickey,
toutes les fantaisies sont permises. Selon votre personnalité, que portez-vous,
monsieur, avec votre cravate?
Відкрийте свою індивідуальність!
На багатьох французьких підприємствах робітники повинні носити доволі
сувору форму одежі – це правило, за винятком більш артистичного кола, де
фантазія є прийнятною. Тим не менш, протягом останніх декількох років
традиційний чоловічий костюм починає піддаватися впливу моди чи скоріш
певних течій високої моди, приймаючи до уваги особистість кожного.
Чоловік повинен виглядати природно, сучасно або класично – і це перш
за все саме краваткою він може продемонструвати певну оригінальність:
квітчастою, з Тентенами (герой мультфільма), з Міккі-Маусами, будь-які
варіації дозволено. А ви, пане, відповідно до вашої особистості, що носите ви із
вашою краваткою?
Завдання 3.
Прочитайте діалог. Чого бракує учасникам спілкування? Як могли би
вони могли діяти далі? Доповніть і запишіть діалог.
Je te dis que ...
Alain. Maman, tu sais que Bastien et Félix vont partir en Espagne ? Ils
voudraient que j’aille avec eux.
Maman. Ah bon ? Et ils y vont comment ?
Alain. En auto-stop.
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Maman. Alors, mon chéri, pas question. J’estime que tu es trop jeune et que
c’est trop dangereux.
Alain. Mais maman, je t’assure que ce n’est pas dangereux.
Maman. Mais non, tu es trop jeune !
Alain. Non, je ne trouve que je sois trop jeune ! J’ai dix-sept ans ! ...
Кажу тобі, що …
Ален. Мама, знаєш, що Баст’єн і Фелікс збираються до Іспанії. Вони
хотіли б, щоб я поїхав з ними.
Мама. Невже? І як вони збираються туди добиратися?
Ален. Автостопом.
Мама. Це виключено, дорогий. Я вважаю, що ти ще занадто молодий і це
дуже небезпечно.
Ален. Але мамо, я тебе запевняю, що це зовсім безпечно.
Мама. Ні, ти ще замалий!
Ален. Ні, я не замалий! Мені вже сімнадцять!
…
Завдання 4.
Проаналізуйте діалог (завдання 3). Як здійснюється контакт, координація
дій кожного учасника? Чи одержали вони результат, на який сподівались?
Promesse
Nicolas. Tiens, qu’est-ce que tu dirais de cette table, là-bas ? Elle est dans un
coin tranquille.
Brigitte. Non, pas là, c’est un espace fumeurs.
Nicolas. Ecoute, ça te dérangerait que je fume une petite cigarette pendant le
repas ?
Brigitte. Mais enfin, je croyais que tu avais arrêté de fumer ! Tu m’avais
promis !
Nicolas. J’ai consulté un médecin. J’ai arrêté il y a deux mois. Mais avec touts
mes problèmes d’examen, le stress, j’ai recommencé. Deux ou trois cigarettes par
jour.
Brigitte – Tu sais bien que je ne supporte pas qu’on fume à table.
Nicolas. Ce n’est pas parce que tu ne fumes pas, que moi, je dois me priver
d’une petite cigarette.
Brigitte. Et moi, je n’ai pas respirer de la fumée toute la soirée sous prétexte
que tu as besoin de fumer. Non, j’en ai assez !
Nicolas. Allons, ne te fâche pas ! Puisqu’on ne pas d’accord, je te propose de
prendre une table à la limite des deux espaces, entre les fumeurs et non-fumeurs.
Brigitte. Tu plaisantes, j’espère ! Moi, j’ai une meilleure solution : puisque tu
ne veux pas arrêter de fumer, tu dînes ici, et moi chez moi.
Nicolas. On se revoit quand ?
Brigitte. Quand tu arrêteras de fumer vraiment !
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Обіцянка
Ніколя. Стривай, а що ти скажеш про отой столик? Він у затишному
кутку.
Бріжіт. Ні, тільки не там. Це місця для курців.
Ніколя. Послухай, та невже одна маленька цигарка під час обіду тобі
заважатиме?
Бріжіт. Але ж я гадала, що ти покинув палити! Ти ж мені обіцяв!
Ніколя. Так, я був у лікаря. Покинув палити два місяці тому. Але з моїми
проблемами з іспитом, стресом – я почав знов. Дві чи три цигарки на день.
Бріжіт. Ти прекрасно знаєш, що я проти паління за столом.
Ніколя. Це тому, що ти не куриш, це я не можу відмовитися від маленької
цигарки.
Бріжіт. Але ж я не маю весь вечір дихати димом, виправдовуючи твоє
бажання палити. З мене досить!
Ніколя. Стривай, не сердься. Так якщо в нас немає згоди, я тобі пропоную
взяти столик, поділений на дві зони, – курців і тих, хто не палить.
Бріжіт. Я сподіваюся, ти зараз глузуєш? У мене є краще рішення:
оскільки ти не хочеш кинути палити, ти залишаєшся вечеряти тут, а я
повертаюся до себе.
Ніколя. Коли ми знов побачимося?
Бріжіт. Коли ти насправді кинеш палити!
Завдання 5.
Чому не порозумілися герої діалогу у завданні 4. Як би ви вийшли із
ситуації, що склалася?
Завдання 6.
Уявіть, що вам потрібно провести диспут. Визначте його тему. Опишіть, як
він

проходитиме,

висловлювань.

яким

чином

ви

будете

діяти.

Наведіть

приклади
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Додаток У
Аналіз результатів оволодіння комунікативною діяльністю,
спілкуванням майбутніми вчителями іноземної мови в період педагогічної
практики
Зміст бесіди
– Як Ви оцінюєте свої вміння проектувати спілкування з учнями
(планування, вибір форми й способів представлення інформації)?
– Чи виникали у Вас труднощі під час встановлення контакту з учнями?
– Які способи організації спілкування з учнями були найбільш
ефективними (з’ясування, доведення, переконання)?
– Чи вдавалося Вам досягати порозуміння з учнями в процесі
спілкування?
– Які труднощі виникали у Вас у процесі досягнення поставленої
комунікативної мети? Як ви пояснюєте їх причини невдач, якщо вони мали
місце?
– Яким чином Ви долали труднощі, які виникали в процесі спілкування
(уточнювали інформацію, надавали її в інший спосіб, узагальнювали, наводили
нові факти, аргументи, інші способи)?
– Як Ви оцінюєте свій рівень володіння комунікативною діяльністю,
засобами спілкування (іноземна мова, мовлення)?
– Як би Ви оцінили свій рівень підготовки до організації спілкування в
процесі навчання у вищому навчальному закладі?

