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ОКРЕМІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОЛЕДЖІ 

 
В умовах розвитку сучасного суспільства з кожним днем зростає роль 

людського чинника та міжособистісних стосунків на противагу матеріальним 
цінностям. Досвід людства свідчить, що матеріальна культура, успіхи в 
соціально-економічній сфері залежать від глибини розуміння значущості 
людини в сучасному світі, ії інтелектуального й морально-духовного 
розвитку. Саме морально-духовний та інтелектуальний розвиток особистості 
й суспільства в цілому визначають рівень суспільно-економічного стану, 
рівень цивілізованості [2, 114]. 

Студентський вік – пора активної самооцінки, перегляду ціннісно-
духовних категорій. Тому у вищій школі пріоритетна увага приділяється 
методикам, які формують світогляд, культурні цінності, вміння самостійно 
вчитися та критично мислити, здатність до самопізнання та самореалізації 
особистості. Саме педагоги виховують і стимулюють зацікавленість молоді 
суспільно-політичним життям, готують їх як обізнаних, свідомих і 
відповідальних громадян своєї держави. 

В умовах демократизації сучасної освіти закономірним стає пошук 
шляхів удосконалення змісту навчального процесу, зокрема у вивченні 
іноземних мов. Основний напрямок у навчанні іноземних мов – 
комунікативний, який потребує атмосфери відкритості, співробітництва та 
активної участі студентів, вираження своїх почуттів, використання власного 
досвіду. Комунікативний підхід стимулює студентів брати на себе 
відповідальність за своє навчання та розвиває вміння навчати інших. 

У зв’язку з цим ми ставимо таку мету: не тільки навчити студентів 
використовувати на практиці набуті знання з граматики і лексики, а й 
виховати молодих людей з активною життєвою позицією, не байдужих до 
того, що відбувається навколо них. 

У процесі спільної діяльності студенти відчувають підтримку 
одногрупників. Педагог виконує різні ролі: інформатора, консультанта, 
спостерігача – на різних етапах уроку. У процесі обговорення матеріалу 
студенти повинні вчитися висловлювати власну думку, критично ставитись 
як до чужої, так і до своєї точки зору, аналізувати різні погляди на проблему, 
робити висновки, оцінювати власний процес навчання [1, 1]. Тому щоразу 
при обговоренні певного питання слід звертати увагу студентів на загальні 
розмовні фрази, що використовують для вираження власної думки: 

if you ask me; 
in my opinion; 
generally speaking, it seems to me; 
I’m inclined to think; 
зацікавлення думкою інших: 
what’s your opinion of; 



how do you feel about; 
would you be willing to give your point of view; 
згоди: 
I agree entirely; 
that’s exactly what I think; 
that’s my way of looking at it too; 
незгоди: 
I see your point but; 
I shouldn’t say so; 
I’ve got some reason to disagree. 
Аналіз студентів відповіді одногрупника має велике значення у 

розвитку об’єктивного оцінювання. Завдання викладача – створити 
атмосферу взаєморозуміння і взаємоповаги колективу, толерантного 
ставлення як до позитивних, так і негативних відгуків. Запитання «Are you 
satisfied with your answer (with the result of your work)?» або завдання типу 
«Comment on your answer», «Comment on N’s answer», «Did the presentation of 
the topic sound naturally?», «What mistakes did you catch?», 2What would you 
recommend N. to improve his (her) spelling (grammar, pronunciation)» 
стимулюють студентів до критичного оцінювання своїх відповідей та 
відповідей своїх товаришів, до висловлювання порад щодо покращення 
результатів своєї роботи. Навчаючи інших, студенти вчаться самі. 

Специфіка нашого предмета дає невичерпні можливості для творчості 
педагога. Адже навчальні теми передбачають засвоєння різноманітної 
інформації з історії, політичного, економічного та культурного життя нашої 
країни та країни, мова якої вивчається. І від того, як учитель подасть цей 
матеріал, буде залежати й успіх розвитку студента як особистості і гідного 
громадянина своєї країни. Оскільки повага до Батьківщини починається з 
шанування власної родини і рідного краю, доцільно створювати особистісно 
орієнтовані навчально-педагогічні ситуації при вивченні даних тем, метою 
яких є залучення студентів до вирішення певних навчальних та життєвих 
проблем. Це досягається шляхом обміну думками, ідеями, пропозиціями, в 
ході обговорення яких студенту необхідно зробити свій вибір, відстояти 
свою точку зору. У результаті постійного збагачення, перетворення 
суб’єктивного досвіду на важливе джерело власного розвитку відбувається 
становлення студента як особистості. Візьмемо, наприклад, тему «Черкащина 
в епоху незалежності» (Cherkashchyna in the Epoch of Independence). 
Студентам можна запропонувати такі види роботи: перед читанням тексту 
групи або пари утворюють речення щодо змісту тексту, спираючись на його 
назву, записують власні думки, пов’язані з доцільністю вивчення теми, потім 
групи діляться інформацією. Переваги такої роботи полягають у тому, що 
кожний студент має можливість висловитись, у кожного промовця є слухач і 
помічник. У результаті ще до читання тексту студент збагачує свої знання з 
історії, культури, економіки країни. Після роботи з текстом можна 
обговорити нову і вже відому інформацію. 

Ефективним є розв’язання індивідуальних ситуацій: 



1. Do you agree with the moral of the proverb «East or West, home is the 
best»? Illustrate it with a situation of your own. 

2. Imagine that you come across a friend of yours whom you have not seen 
for a long time. Write a conversation in which you exchange information about 
changes which have taken place in your town since your last meeting. 

3. Describe what you would like to change in your town to feel happier. 
4. Suppose you are a guide and state the most interesting places in your 

region. Which places will you recommend the tourists to visit and why? 
5. Write a paragraph about what you would do with the money to make the 

living standards of your region better if you were a millionaire. 
6. Suppose you are the Minister of Education in this country, what changes 

in the system of higher education we need. 
7. You are writing a book about Ukrainian life-style. What peculiar 

features you would write about Cherkasy inhabitants. 
8. Write a character sketch of some of the prominent people of this country. 
9. You have got a letter from an English-speaking friend who asks you what 

young people in this country usually do in their spare time. Write a reply to him. 
10.  You are a fifth year student. Describe your job search process in 

Cherkasy. 
Створюючи реальні або реалістичні ситуації, необхідно чітко 

сформулювати і пояснити роль студента у грі. Наприклад, на уявних 
політичних дебатах беруть участь дві партії. Завдання студентів не тільки 
придумати програму, скласти питання до опонентів, а й довести аудиторіі, 
що саме їх партія гідна довіри і заслуговує на повагу. 

Сьогодні слід звернути увагу і на зміну ролі діалогу в навчанні 
спілкування іноземною мовою. Розігруючи навчальні діалоги, викладач 
ненав’язливо формує культуру спілкування студентів між собою та з 
викладачем, а культура спілкування допомагає учасникам діалогу пізнати 
самих себе, з’ясувати свої характерні риси, відчути себе рівноправним 
членом певної групи. У діалозі виявляється ставлення людини до оточуючих, 
до обговорюваної проблеми, до процесу навчання, до самої себе [3, 5]. 
Складаючи власний діалог, студенти повинні вчитись розрізняти вживання 
загальнопринятих фраз, характерних для країни, мова якої вивчається, 
ввічливих формальних і дружніх неформальних виразів, які залежать від 
ситуації спілкування. У процесі вивченя мови дуже широко 
використовується діалог при роботі над тематичним матеріалом, наприклад: 
«У міському транспорті», «У банку» тощо. При цьому викладач вводить 
студента в певну ситуацію, оскільки стимулом для говоріння є саме ситуація, 
а не просто факт уявного перебування у банку чи транспорті. Викладач має 
пам’ятати, що ситуація – це система взаємовідносин співрозмовників, а не 
оточуючі їх предмети [3, 5]. 

У діалозі формуються компетенції говоріння, лексична, граматична та 
фонологічна, а також країнознавча та лінгвокраїнознавча компетенції. У 
свою чергу, країнознавчі та лінгвокраїнознавчі матеріали створюють широке 
поле для персоніфікації процесу навчання іноземної мови через уведення в 



канву заняття літературних героїв, історичних персонажів, видатних 
громадських діячів тощо. 

Зважаючи на незапланованість, непередбачуваність та вірогідний 
характер діалогічного спілкування, досвід показує, що учасники діалогу 
вибирають для себе такі предмети, які найкраще розкривають їхні 
неформальні стосунки, окреслюють коло справжніх інтересів. У діалозі 
кожний студент виявляє свої справжні думки, почуття, проявляє себе як 
особистість. Працюючи в режимі діалогу, студент вчиться відстоювати 
власну точку зору, тому з упевненістю можна сказати, що діалог сприяє 
формуванню критичного мислення всіх його учасників. 

Для досягнення необхідних результатів та формування комунікативних 
умінь при засвоєнні іноземної мови заняття мають проводитись в умовах 
позитивного емоційного фону, оскільки в разі відсутності сприятливої 
атмосфери для розвитку творчої особистості студенти можуть не одержати 
шансу реалізувати свої потенційні можливості [4, 3]. 

З бесід зі студентами, не тільки невстигаючими, але й успішними, стає 
зрозуміло, що вони бояться робити помилки найчастіше з двох причин: 
небажання отримати негативну оцінку, побоювання втратити свою репутацію 
або знизити свій статус у колективі. Тому викладач повинен зуміти 
побудувати взаємоповагу, взаємодопомогу і взаєморозуміння, що усувають 
перешкоди на шляху кожного студента до оволодіння іноземної мови та 
зростанню його впевненості в собі, сприяють подоланню сором’язливості, 
вагань, побоювання зробити помилку чи викликати насмішку одногрупників. 
Цього можна досягти такими фразами: 

Don’t be afraid to share your point of you. 
We are studying and it’s natural to make the mistakes. While correcting 

them we learn to avoid them.  
Everyone has the right to make a mistake. 
Часто рівень знань мови студентів одніє групи дуже різний, а на 

заняттях викладач змушений почината з найпростіших речей. Тому у 
студентів, які добре опанували мову, виникає відчуття, що вони не матимуть 
змоги вдосконалювати свої знання. Створення викладачем продуманої, 
підготовленої стратегії й тактики (мовної зарядки, підготовки огляду 
поточних подій, спонтанного говоріння на непередбачені теми) сприяє тому, 
що вони не втрачають набутих навичок і успішно продовжують розширяти 
свою мовну компетенцію. 

Отже, сьогодні кожний викладач має планувати свою роботу так, щоб 
не тільки навчити студентів вільно володіти іноземною мовою, а й виховати 
гідних громадян своє країни, адже «знання без виховання – меч у руках 
божевільного», – писав відомий російський вчений Д.І. Менделєєв [2, 14]. 

Для кожного педагога актуальним є перехід до демократичного стилю 
викладу, визначальними ознаками якого є повага до особистості студента, 
гуманістичність спілкування, визнання права студента на індивідуальність. 
Викладач повинен враховувати різні типи та рівні засвоєння студентами 
матеріалу та орієнтуватись більше на процес, ніж на результат навчання. 



Діалог, спільний пошук рішень та їх осмислення набагато важливіші для 
розвитку особистості, ніж готова відповідь. Толерантність, бажання 
зрозуміти студента, оцінити і прийняти його думку ставлять педагога в 
позицію співробітництва, що сприяє вищій результативності навчання.  

Процес творчого розвитку студентів тим більш ефективний, коли він 
продуманий та керований, а не має стихійний епізодичний характер. Тільки в 
такому випадку ми зможемо виконати завдання держави щодо створення 
інтелектуального та творчого потенціалу країни. 
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