
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ

ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

FEATURES TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER

TECHNICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

      Анотація. У статті відображені основні засоби та методи викладання

іноземних мов у технічних навчальних закладах. Виокремлено суперечності,

проблеми та визначено фактори, що зумовлюють особливості навчання

студентами технічних навчальних закладів іноземних мов. Розглянуто абсолютні

та варіативні характеристики підходу, особливості розробки навчальних програм

згідно з орієнтацією на професійну спрямованість навчання та цілі, якими

керуються студенти в оволодінні іноземною мовою.

     Ключові слова: навчання іноземних мов, вищі технічні навчальні заклади,

мовна підготовка, професійна компетентність, зміст та методи викладання,

навчально-методичний комплекс.

     Annotation. The article reflects the basic tools and methods of teaching foreign

languages in higher technical educational establishments. Singled contradictions,

problems and the factors that contribute to students’ particular learning technical

education in foreign languages. Considered absolute and variable characteristics of the

approach, especially the development of educational programs by targeting professional

orientation and training goals that guide students in learning a foreign language.

     Keywords: learning foreign languages, higher technical education, language training,

professional competence, content and teaching methods, educational and methodical

complex.

     Останнім часом все більшого значення в числі фахово-значущих якостей

випускників вищої технічної школи України займають навички вільно

спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності. Причинами такого стану

є, насамперед, глибоке реформування суспільства, яке стає все більш відкритим

зовнішньому світу. У зв’язку з цим, об'єктивною реальністю сьогодення стає

широкий розвиток міжнародних контактів з представниками іноземних держав. В

професійній сфері однією з груп, що інтенсивно взаємодіє з іноземними
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представниками стали інженери. Саме для них рівень володіння іноземною мовою

вже зараз безпосередньо впливає на успішність діяльності технічних підприємств,

а отже, прямо відображається на їх матеріальному благополуччі і можливості

кар'єрного росту.

     У зазначеному напрямку останнім часом з’явився ряд наукових досліджень, а

саме: методологічні положення побудови навчального процесу у навчальних

закладах (М.М.Левіна, П.І.Підкасистий, Н.В.Александров, Т.А.Ільїна.); теорії

мовленнєвої діяльності та спілкування (В.Гумбольдт, М.І.Жинкін,

Л.С.Виготський, О.О.Леонтьєв, І.О.Зимняя, інші); навчання іноземних мов із

спеціальною метою (В.А.Бухбіндер, І.М.Берман, C.В. Козак, Р.Джонсон, Г.Стоун,

Б.Коффі, І.Тюдор, Д.Уільямс, Т.Хатчінсон, Д.Хеннінг, Е.Уотерс, Х.Холік,

В.Штраусс, Ф.Епперт); індивідуалізований, диференційований, особистісно-

орієнтований та контекстний підходи до навчання (В. М. Володько, М.Б.Євтух,

О.О.Вербицький, Л.В.Кондрашова, Л. А. Мартіросян, І. С. Якиманська, М. П.

Кривко,та інші); комунікативний підхід до навчання іноземним мовам

(Л.М.Голубенко, Р.Джонсон, О.Ф.Волобуєва, Г.О.Китайгородська, Т.І.Левченко,

С.Савіньон, Е.І.Пассов, М.Свейн) та інші.

     Проте, більшість наукових праць присвячена даній тематиці досліджує лише

деякі аспекти організаційно-педагогічних засад навчання іноземним мовам у

вищому технічному навчальному закладі. Приділяється недостатня увага

теоретико-методологічним засадам розвитку компетентності студентів технічних

спеціальностей у іншомовній комунікативності, а також філософським, історико-

педагогічним аспектам зарубіжного досвіду у даній галузі.

     Незважаючи на поширення досліджень різних аспектів загальної іншомовної

підготовки та культури, питання спеціалізованої мовленнєвої підготовки

студентів технічних спеціальностей, що змістовно ґрунтується на такому підході,

як навчання іноземним мовам із спеціальною метою, викликає багато

суперечливих тверджень та тлумачень. Ще й досі залишається спірним питання

оновлення змісту та організації навчання іншомовній комунікативній

компетентності фахівців у професійній галузі.
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     Відповідно метою даної статті є аналіз історичних та методологічних засад

навчання іноземним мовам у технічному навчальному закладі та розробки

відповідних навчальних програм фахового спрямування.

     Саме тому, треба з’ясувати зміст понять «спеціальна мова» та «спеціальна

мета», про що вперше наголосив Перен у 1974 р. [1]. Згідно з Маккеєм та

Маунтфордом, сутність поняття спеціальної мови полягає в обмеженому складі

лексичних засобів та граматичних конструкцій, відібраних із усього розмаїття

лінгвістичних засобів мови, що вивчається, за принципом функціонального

задоволення вимог спілкування у чітко визначеному контексті або діяльності [2].

З іншого боку, спеціальна мета відповідає тій, якою керуються у своєму вивченні

іноземної мови суб’єкти навчання. Отже, сутність терміну «спеціальний» у

підході навчання іноземним мовам із спеціальною метою слід розглядати у

застосуванні до мети, що спонукає суб’єктів навчання до вивчення іноземної

мови, а не специфічної термінології або стилів мовлення, які вони вивчають.

     Визначаючи сутність підходу навчання іноземній мові із спеціальною метою,

Стривенс ґрунтувався на розмежуванні його абсолютних та варіативних

характеристик [3]. Абсолютними характеристиками даного підходу є те, що

викладання мови як іноземної: випрацювано та сплановано відповідно до

особливих потреб суб’єктів навчання; змістовно співвідноситься з певними

дисциплінами (окремими темами), фахами, видами людської діяльності;

ґрунтується на засвоєнні мовних засобів, необхідних для реалізації комунікації у

певних діяльностях; відрізняється та протиставляється загальному вивченню

іноземної мови.

     Варіативними особливостями навчання іноземній мові із спеціальною метою

може бути: спрямованість на розвиток певної групи мовленнєвих навичок

(наприклад, читання); викладання без попередньо визначеної методики.

     Не зважаючи на певну визначеність та поширеність використання підходу

протягом останніх трьох десятиріч, Ентоні зауважує, що його зміст викликає

багато дискусій та суперечливих суджень [4].
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     Так, у 1997 році Дудлей – Еванс запропонував модифіковане визначення, в

якому абсолютними характеристиками навчання іноземній мові із спеціальною

метою є: спрямованість на задоволення спеціальних потреб суб’єктів навчання;

використання базової методології та видів діяльності, властивих дисципліні, на

яку спрямовано зміст викладання іноземної мови; зосередженість на мовних

засобах (граматика, лексика, стиль), відповідних навичках, а також текстах та

жанрах, характерних для цільових видів діяльності [5].

     Варіативними характеристиками даного підходу визначаються: спрямованість

та розробка відносно певних спеціальних дисциплін; використання у специфічних

навчальних ситуаціях методології, яка відрізняється від тої, що використовується

для навчання загальній іноземній мові; переважна спрямованість на дорослих

студентів вищих навчальних закладів або студентів,  які об’єднують навчання з

виконанням певної професійної діяльності; можливість пристосування до

навчальних цілей мовної підготовки учнів з рівнем середньої освіти; загальна

спрямованість на студентів середнього та просунутого рівнів володіння

іншомовною комунікативною компетентністю; формування певних базових знань

мовної системи у більшості курсів навчання іноземній мові із спеціальною метою,

що може бути використано для роботи з початківцями.

     Інтеграція України у європейський та світовий освітній простір зумовлює нове

бачення основної мети вивчення іноземних мов у вищих закладах освіти.

Дослідники вказують насамперед на зміну статусу навчальної дисципліни

“Іноземна мова” з погляду її культурологічної функції, оскільки мова – не тільки

“джерело комунікативної діяльності, але й засіб пізнання, формування і передачі

думки, вираження почуттів, емоційних станів людини, засіб реалізації усіх потреб

освіченого народу” [6, с. 164]. Головною метою навчання іноземної мови

студентів технічного спрямування стає іншомовна компетентність особистості, а

очікуваним результатом – вміле використання іноземної мови як засобу

спілкування і збільшення досвіду підготовки за фахом.

     Однією з найсуттєвіших вимог до професійної компетентності майбутнього

фахівця є обов’язкове практичне володіння хоча б однією іноземною мовою, що
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зумовлюється Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Указами

Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти

в Україні”, “Основні напрями реформування вищої освіти” тощо.

     Перегляду та оновленню цілей, змісту навчання, принципів, методів

викладання, засобів вивчення як в системі освіти загалом, так і в кожній

конкретній спеціальності, різновидів контролю та форм оцінювання, а також

самооцінювання потребує реформи української освіти. Розвиток професійної

досконалості забезпечить появу кваліфікованих фахівців. Також це покращить їх

комунікабельність і на українському, і на міжнародному ринку праці та зробить

вивчення іноземної мови та культури важливою складовою системи освіти

майбутнього фахівця.

     Набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань),

соціокультурної та професійної комунікативної вимагає мовна поведінка [12, c.

25].

     Ціль навчання іноземній мові майбутніх спеціалістів має максимально

зближувати основний фах з використанням іноземної мови, тому для навчальних

закладів основна мета навчання іноземній мові – насамперед розвиток професійно

орієнтованої компетенції.

     Поруч із навичками вільного володіння і спілкування на побутову тематику,

фахівцям технічного напрямку необхідні навички професійно спрямованого

перекладу в відповідній галузі науки чи техніки, вміння використовувати

іноземну мову у телекомунікаційних мережах. Ведення спонтанної бесіди на

професійні теми з носіями мови усно чи письмово передбачає високий рівень

активного володіння іноземною мовою, максимально наближений до рівня

володіння носієм мови. Такий рівень володіння мовою вимагає від фахівців не

просто знання та розуміння закономірностей побудови форми іншомовного

висловлювання, але й глибоке розуміння іншомовної культури та реалій [13, c.

52].

     У вивченні іноземної мови студенти виконують різноманітні види робіт з

книжками зі спеціальності: вміти отримати необхідну інформацію, розуміти зміст,
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володіти діалогічним і володіти зв'язним монологічним мовленням на рівні і

самостійно підготовленого, і непідготовленого висловлювання, перекладати або

реферувати потрібний матеріал, розуміти мовлення в межах певної спеціалізації.

     Також студенти повинні мати навички усного і письмового перекладу з рідної

мови на іноземну і навпаки; стисло і точно висловлювати думки іноземною та

рідною мовами; володіти знаннями про культуру країни, мовою якої написано

текст; користуватися словниками та довідковим матеріалом при перекладі; мати

вміння володіти комп'ютерною технікою на рівні користувача, користуватися он-

лайн перекладачами та словниками, також використовувати сучасні інформаційні

технології у спілкуванні та передачі інформації.

     Однією з проблем професійно спрямованої підготовки фахівців технічних

спеціальностей у вивченні іноземних мов є спеціалізація у мові, тематика, змісту

матеріалу в зв’язку з профільними дисциплінами. Як зазначають фахівці, є

необхідність раннього включення в курс предмета “Іноземна мова” матеріалу для

читання, аудіювання та усного мовлення, безпосередньо пов’язаного з

майбутньою спеціалізацією. Це дозволить з самого початку вивчати певну

“підмову” певної області науки чи техніки. Фахівці вважають, що в даному

випадку такий підхід до викладання професійно спрямованої іноземної мови в

вищих технічних навчальних закладах має значні переваги, оскільки процес

вивчення іноземної мови наближається до навчання профілюючим предметам [14,

c. 278].

     Підручники, різноманітні наочні посібники, аудіо- та відеоматеріали,

комп'ютерні та технічні засоби, що використовуються в навчально-методичному

комплексі, дозволяють моделювати іншомовне середовище і стимулювати до

спілкування іноземною мовою. Традиційні навчальні матеріали підкріплюють

електронними курсами або підручниками, мультимедійними навчальними

програмами. Електронні підручники, практикуми, мультимедійні навчальні

програми можна використовувати не тільки для роботи над мовним матеріалом,

але й для розвитку основних видів мовленнєвої діяльності. Вони також дають

можливість здійснювати поточний, текстовий і підсумковий контроль рівня
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мовної підготовки студентів. Мультимедійні носії можна використовувати для

роботи як безпосередньо на занятті, так і вдома. Таким чином, посилюються

ефективність і продуктивність вивчення іноземної мови, при цьому

використовуються адекватні прийоми і технології навчання, змінюється питома

вага окремих видів роботи і прийомів навчальної діяльності. Комплексне

використання матеріально-технічних засобів, закладених у навчально-методичний

комплекс, дає можливість переходити від навчальної діяльності до виконання

самостійних творчих завдань, тематика яких визначається темами, що вивчаються

в рамках навчально-методичного комплексу. До таких завдань можна віднести

організацію і проведення тематичних конференцій і свят, конкурсів, підготовку

доповідей на студентську наукову конференцію, рефератів, проектну діяльність.

Всі вони націлені на розвиток самостійності та творчості студентів, дозволяють

підвищити практичну спрямованість навчання, дають можливість поєднувати

індивідуальні, парні та групові види роботи, значно підвищують рівень володіння

мовним матеріалом і внутрішню мотивацію.

     Важливим методичним принципом, що лежить в основі зазначених навчально-

методичних комплексів, є орієнтація на посилення автономії (самостійності)

студентів,  які виступають в якості активних суб'єктів навчальної діяльності.  Це

досягається за рахунок чіткого планування та організації аудиторної та

самостійної роботи студентів, шляхом використання творчих завдань, визначених

форм і методів роботи, а також завдяки докладним методичним рекомендаціям по

курсу, методичним вказівкам по самостійній роботі студентів у різних видах і

формах самостійної роботи студентів по кожній з іноземних мов, що вивчаються,

методичним вказівкам і рекомендаціям з окремих тем, видами та формами

завдань. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів, затверджена

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, визначає мету навчання

іноземної мови для професійного спілкування як формування необхідної

комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного

спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння

іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що
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обумовлена професійними потребами, оволодіння новітньою фаховою

інформацією через іноземні джерела [12].

     Отже, в руслі визначеного кола питань предметом подальших наукових

розвідок може стати визначення сукупності вимог та змістові характеристики

навчальної програми формування іншомовної комунікативної компетентності в

умовах вищого технічного навчального закладу згідно із засадами навчання із

спеціальною метою, принципи створення методичних та навчальних матеріалів,

які б задовольняли потреби навчального процесу згідно із сучасними вимогами з

використанням новітніх інформаційних технологій.
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