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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В умовах постіндустріальної економіки неперервність здобуття знань
стає основним принципом функціонування освітньої системи в цілому, що
передбачає залучення до освітнього процесу людини впродовж усього його
життя. Цілком закономірно, що пріоритетним питанням освіти залишається
підвищення професійного рівня вчителя, здатного самостійно і творчо
виконувати професійні функції, усвідомлювати особистісне і суспільне
значення

педагогічної

діяльності,

спираючись

на

вітчизняний

та

європейський досвід. Суттєвим інструментом європейського єднання,
цінністю європейської освіти визнана мова. Тому, зрозуміло, що до вчителя
іноземної мови, його професіоналізму висуваються серйозні вимоги.
Допомогти вчителю в його професійному зростанню покликана система
післядипломної освіти.
Іноземна мова як специфічний навчальний предмет вимагає тривалого,
систематичного та наполегливого вивчення. Відомо, що в діяльності вчителя
іноземної мови існують певні особливості, не характерні для інших
педагогічних спеціальностей. Це пояснюється тим, що навчання будується на
комунікативно-мовленнєвій

основі,

засобами

іноземної

мови.

Отже,

комунікація є водночас засобом і метою навчання. Загальний мовленнєвий
розвиток учителя іноземної мови визначається якісним рівнем його
мовленнєвої

діяльності,

яка

виявляється

у

професійній

діяльності;

сформованістю мотиваційної сфери, професійної спрямованості, розвитком
мовленнєвих здібностей. Як відомо, наслідком професійного зростання
особистості фахівця та розвитку його професійних здібностей є фахова
компетентність. А розвиток мовленнєвих здібностей та комунікативної
культури

визначає

мовленнєву

компетенцію

вчителя.

Мовленнєва

компетенція, у свою чергу, є поняттям комплексним. Спираючись на мовну
компетенцію, вона охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог,
сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні та
діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів), необхідних
особистості в різноманітних життєвих ситуаціях. Мовленнєва компетенція
особистості виявляється у сформованості вмінь користуватися усною й
писемною мовою, багатством її виражальних засобів залежно від цілей і
завдань висловлювання та громадського життя [3, с.3].
Суттєву проблему, ми вбачаємо в тому, що вчитель іноземної мови,
маючи певний рівень сформованості необхідних фахових компетенцій, у
тому числі й мовленнєвої компетенції, нажаль, зазвичай обмежує свою
комунікацію

рамками

шкільної

програми,

звужуючи

коло

своїх

висловлювань до стандартних. Як відомо, лексичне насичення мовлення
потребує активного використання, в іншому випадку лексика стає пасивною
до рівня впізнавання окремих лексичних одиниць у тексті чи наслух, і, у
решті решт, зникає з пам’яті. Тому, цілком зрозуміло, що процес викладання
іноземної мови роками лише за одним шкільним підручником, не буде
сприяти

збагаченню

мовленнєвої

компетенції,

удосконаленню

комунікативної компетенції, яка для вчителів іноземної мови є провідною.
Організація мовленнєвої діяльності в умовах післядипломної освіти
передбачає засвоєння вчителями знань про мову й мовлення, набуття ними
власного мовленнєвого досвіду, спрямованість особистості до саморозвитку
й самореалізації, формування самосвідомості в оволодінні професійними
мовленнєвими вміннями. Тому серйозні вимоги постають до організації
курсового навчання, відповідності структурних, змістових та організаційних
особливостей перепідготовки, доцільного обрання форм та методів роботи.
Для досягнення цієї мети вчителю необхідно долати репродуктивну
позицію, активізувати розумову діяльність, власну активність у процесі
здобуття мовленнєвої компетенції. Цьому сприяє використання в курсовій
перепідготовці інтерактивних технологій, що стимулює вчителів до

комунікативно вмотивованого виконання мовленнєвих дій, надає їм змогу
свідомо засвоїти іншомовний матеріал, навчає їх будувати взаємини на
принципах співробітництва, співтворчості й взаємоповаги. Виходячи з
вищезазначеного,

важко

перебільшити

важливість

використання

інтерактивних технологій у процесі курсової підготовки вчителя іноземної
мови, що й визначило актуальність нашого дослідження.
Тому мета нашої статті полягає в аналізі перспективного досвіду
впровадження

інтерактивних

технологій

як

засобу

вдосконалення

мовленнєвої компетенції, обґрунтуванні основних напрямків їх використання
на курсах підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови в системі
післядипломної освіти.
Аналіз останніх публікацій та досліджень свідчить, що проблеми
організації та розвитку системи неперервної освіти постійно перебувають у
центрі уваги вчених та практиків. Значний внесок у вивчення цього питання
зробили В.П. Андрущенко, А.М. Гуржій, В.О. Зайчук, І.А. Зазюн,
В.М. Мадзігон, О.В. Сухомлинська та ін. Розвитку системи післядипломної
педагогічної освіти були присвячені роботи В. Блекберна, Р.Балама,
Ф.Бухбергера, Л.Ведернікової, Л.Гранюк, І.Жуковського, К.Колодочкіної,
К.Корсак, Є.Лисової, Л.Сігаєвої, І.Степанищева, А.Шевченко. Проблеми
неперервної освіти висвітлено в роботах А.Алексюка, С.Архангельського,
В.Бондаря,

С.Вершловського,

В.Воронцової,

С.Гончаренка,

І.Зязюна,

А.Лігоцького, О.Падалки, В.Паламарчук, М.Фіцули та інших, де вона
розглядається як багатопланове явище, а за своїми цільовими функціями
виступає як умова й процес всебічного розвитку особистості, поступового
збагачення її творчого потенціалу, тобто спрямована не тільки на підготовку,
але й на постійний розвиток особистості як активного суб'єкта праці,
пізнання,

спілкування.

Л.Зазюн,

В.Олійник,

Л.Пуховська,

С.Синенко

досліджували питання професійного зростання вчителя іноземної мови.
Педагогічні й методичні питання з формування мовленнєвої компетенції
розробляли сучасні вчені-методисти О.М. Біляєв, Є.П. Голобородько,

Ю.М.Караулов,
М.І.Пентилюк.

Т.О.Ладиженська,
Інтерактивні

Л.І.Мацько,

технології

Н.А.Пашківська,

досліджували

О.Пометун,

Л.Шелестова, Г.К. Селевко, Є.В. Коротаєва, В.В. Мельник.
Удосконалення

організаційної

структури

й

функцій

інститутів

післядипломної освіти педагогічних кадрів дозволяє закласти підвалини
індивідуального стилю педагогічної діяльності вчителя іноземної мови,
сприяє підвищенню мотиваційної спрямованості, розвитку професійного
мовлення.

Для

вчителів

системно

проводяться

курси

підвищення

кваліфікації, семінари, науково-методичні конференції, конкурси, майстеркласи вчителів міста та області.
Як відомо, навчання через співпрацю – один із найбільш ефективних
шляхів

об’єднання

вчителів

різного

рівня

мовленнєвої

підготовки.

Інтерактивні технології навчання – це така організація процесу навчання, за
якої неможлива неучасть учителя в колективному взаємодоповнюючому
процесі пізнання, що базується на взаємодії всіх його учасників.
Спостереження педагогів у системі курсового навчання свідчать, що окремі
вчителі ставляться до курсів підвищення кваліфікації формально, не
докладаючи зусиль до практичних занять. Розвиток і поглиблення
професійно-значущих умінь навичок вимагає, крім уваги, зосередженості,
терпіння і постійної співпраці. На нашу думку, для об’єднання групи на
початковому етапі роботи доречним буде пропонувати слухачам курсів
наступні

інтерактивні

вправи.

Кожен

учитель

пише

на

папері

в

горизонтальній формі своє ім’я іноземною мовою, а потім добирає слова, які
будуть його характеризувати. Кожен учасник показує написане й розповідає
учасникам групи які слова він обрав, пояснює чому. Завдання інших
запам’ятати імена всіх учасників та деякі ключові слова, що з ними пов’язані.
Перевіряти можна різними способами. Наприклад, можна запропонувати
всім відому вправу «Карусель» або включити музику, усі учасники
рухаються. Коли музика зупиняється потрібно повідомити один одному, як
його звуть і розповісти всі деталі, що автор зв’язав зі своїм ім’ям. Наступна

вправа називається «Похвали себе». Це завдання в парах, воно полягає в
тому, щоб похвалити свого компаньйона, його роль подякувати й похвалити
себе знову. Наприклад: «Irene, du siehst heute besonders frisch und nett aus.
Danke, ich bin auch toller Laune. Und du, Hellen, hast ausdrucksvolle schöne
Augen». Такі форми роботи дозволяють за короткий проміжок часу об’єднати
слухачів курсів у групу, познайомити їх, зняти напруження в роботі,
налаштуватись

на

комунікацію,

виявити

індивідуальні

особливості

особистості, розвивати мовленнєві вміння й навички.
Організація

інтерактивного

навчання

передбачає

моделювання

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Спільна колективна
діяльність створює оптимальні умови для активізації можливостей кожного й
розвиває здатність правильно сприймати інших і адекватно оцінювати себе,
результати
Інтерактивні

своєї

діяльності,

завдання

навчає

допомагають

висловлювати
установлювати

свою
та

позицію.

підтримувати

стосунки, обмінюватись особистісно значущою інформацією, взаємодіяти в
парах, групах, командах. Активне спілкування учнів у процесі навчання є
завжди цікавим, оскільки знімає заборони на спілкування та стимулює його.
Доречним буде зазначити, що вчителі іноземної мови дуже часто
налаштовані на пошук помилки, а не реалізацію природного прагнення
спілкування. Тому, на наш погляд, використання інтерактивних технологій
на заняттях, дотримання певних правил організації роботи допоможе
слухачам курсів долати мовний бар’єр і сприятиме розвитку мовленнєвої
компетенції.
Дуже вдало, на нашу думку, використовуючи групову роботу,
відбувається

опрацювання

таких

видів

мовленнєвої

діяльності

як

засвоювання лексичних одиниць, граматичних конструкцій, говоріння та
письма. Розподіл на групи відбувається з урахуванням мовного рівня
слухачів курсів. Кожна група отримує завдання, яке має виконати, а потім
після перевірки завдання тренером, запропонувати його іншим учасникам

груп і виступити вже в ролі вчителя. Доречним буде опрацьовувати
граматичні конструкції, відбудовуючи мовні альтернативи, що допомагає
слухачам курсів покращити знання граматики іноземної мови, а також
удосконалити свої мовленнєві вміння та навички. Потрібно зазначити, що на
кожному етапі навчання необхідний спеціальний добір методів і прийомів
інтерактивного навчання, їх поступове впровадження, поєднання з іншими
формами й прийомами роботи.
Отже, забезпечення розмовної практики – важлива умова формування
індивідуального стилю мовлення та діяльності вчителів іноземної мови.
Навчання іноземній мові в Україні та деяких країнах Європи відбувається з
орієнтацією на спілкування з носіями мови. Однак, в умовах інтеграційних
процесів, що мають місце в Європі та світі, досить актуальною є проблема
спілкування іноземною мовою з усіма, хто цією мовою володіє, але не є її
носієм. Саме таке завдання ставлять перед собою науковці і вчителі таких
країн як Швеція, Фінляндія, Норвегія, Іспанія [2, с.98]. Тому вчителі
іноземних мов мають змогу підвищити свій рівень мовленнєвої компетенції,
здійснюючи міжкультурну взаємодію іноземною мовою як із носіями мови, із
представниками інших народів, які володіють цією мовою, а також
спілкуючись між собою, охоплюючи різні розмовні теми.
Основними критеріями високої якості мовлення є правильність,
чистота, доречність, багатство мовлення. Чистота професійного мовлення –
це суворе дотримання мовних і стилістичних норм літературного мовлення,
головним чином, у сфері вимови і слововикористання. Доречність мовлення
– ознака його культури, якій властива точність, логічність, виразність,
чистота цього мовлення та вимагає добору мовних засобів, що відповідають
змістові та характерові експресії повідомлення.[5, с.8]. Багатства й
різноманітності мови можна досягти за умов: засвоєння активного запасу
загальнонародного словника літературної мови, вироблення навичок умілого,
творчого

обґрунтування

використання

різних

структур

речень

і

словосполучень, оволодіння запасом типових інтонацій, прагнення до
активної самостійної роботи.
Визнаючи важливу роль організаційних форм, методів і засобів
навчання дорослих в умовах інноваційного розвитку післядипломної
інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти, більшість
дослідників головною проблемою називають питання модернізації та її зміст
відповідно для практичної професійної діяльності й державних вимог до
професійної підготовки педагогів. Зміст освіти є ключовою складовою в
трансформаціях, що характеризують сучасну освіту.
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, використання
інтерактивних технологій на курсах підвищення кваліфікації.. що сприяє
вдосконаленню мовленнєвої компетенції вчителів іноземної мови та має
виконуватись цілеспрямовано й системно, спираючись на прагнення вчителя
до саморозвитку та самовиховання.
У подальшій дослідницькій роботі нами передбачається розглянути
питання самоосвіти вчителя іноземної мови.
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