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У статті розглядається особистісний компонент в особистісно-діяльнісному підході у
навчанні англійської мови студентів технічних спеціальностей засобами міждисциплінарних
зв’язків. Автором аналізуються індивідуально-психологічні особливості студентів технічних
спеціальностей, зокрема тип інтелекту (технічний), тип мислення (абстрактне), вид мислення
(практичне), мислительні вміння (вирішувати технічні проблеми, проектувати,
конструювати), здібності (образно-просторові, технічні, професіоналізовані), сприйняття
(аналітичне), пам’ять (зорова та змішана), мовлення (сформованість системи рідної мови та
орієнтація на спілкування іноземною мовою в рамках спеціалізації) та інтереси (пов’язані з
власною спеціалізацією). У процесі іншомовного навчання викладач виконує роль модератора,
який керує і направляє діяльність студентів.
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На сьогодні володіння українськими студентами технічних
спеціальностей іноземною мовою, зокрема англійською, є актуальним
завданням. Оскільки це відкриває для студентів перспективи до
самовдосконалення та набуття професійного досвіду, а для викладачів –
нові шляхи та підходи ефективного навчання.

Серед існуючих підходів до навчання потужним є особистісно-
діяльнісний підхід, який разом з використанням міждисциплінарних зв’язків
(МЗ) може позитивно вплинути на результативність у навчальному процесі.

Отже, метою статті є аналіз особистісного компоненту
особистісно-діяльнісного підходу з використанням МЗ у навчанні студентів
англійської мови у немовних вищих навчальних закладів (ВНЗ).

В контексті особистісно-діяльнісного підходу теоретичні дослідження
Д. Б. Ельконіна (акцентував увагу на двосторонню спрямованість
особистісно-діяльнісного підходу – з одної боку педагога, а з іншої –
студента), Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, Б. Г. Ананьєва,
О. М. Леонтьєва, О. В. Нестерова (наголошували на тому, що особистість
формується в процесі діяльності й спілкуванні) стали підґрунтям наукових
робіт І. О. Зимньої, І. Л. Бім, О. М. Ротанової, які розглянули особистісно-
діяльнісний підхід у викладанні іноземних мов.

Спираючись на зазначені дослідження розглянемо особистісний
компонент особистісно-діяльнісного підходу в рамках навчання іноземної
мови з використанням міждисциплінарних зв’язків (МЗ).
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Особистісний компонент охоплює як особистість студента, так і
викладача. Перш за все, навчання іноземної мови у немовних ВНЗ з
використання МЗ повинно спиратися на індивідуально-психологічні
особливості студентів технічних спеціальностей, їх мотиви, коло інтересів,
знання й уміння. Виявлення зазначених особливостей дозволить
організувати навчальний процес у ефективний спосіб та прогнозувати
успішність діяльності студентів. Теоретичною основою для окреслення
індивідуально-психологічних особливостей студентів є роботи вчених-
дослідників таких, як Н. Ф. Тализіної (педагогічна психологія),
С. Д. Смирнова, І. О. Зимньої, Л. Г. Подоляка та В. І. Юрченка,
М. И. Дьяченка (психологічна характеристика студентського віку у вищій
школі), М. Г. Давлетшина, А. Н. Ананьєва (психологічні особливості
студентів немовних ВНЗ).

Відомо, що студенство, як соціальна група людей ВНЗ у віці від 17 до
24 років (17/18 – 20/21 років – студенти бакалаврату, 20/21 – 23/24 років –
студенти магістратури), активно залучається до навчальної і професійно
орієнтованої діяльності ВНЗ та має на меті оволодіння знаннями,
навичками й уміннями в майбутній професійній діяльності. Відповідно, у
період студенства відбувається й особистісний ріст молодої людини,
спостерігається її “найбільш високий освітній рівень” [8], активна діяльність
у суспільстві, висока пізнавальну активність, самостійність мислення,
саморозвиток та вмотивованість.

На думку Б. Г. Ананьєва студентський вік (період “ранньої зрілості”) –
максимально сприятливий для навчання і професійної підготовки, що
безпосередньо пов’язано з досягненням максимуму в своєму розвитку не
тільки фізичних, а й психологічних особливостей і вищих психічних функцій
(мислення, пам’ять, сприйняття, увага, мовлення, емоції й почуття) [2].

Відомо, що мислення – це процес породження думки, яка відображає
дійсність через взаємозв’язок аналізу й синтезу. Як наголошував
С. Л. Рубенштейн, мислення може бути зрозумілим лише в єдності
діяльності та її продукту, процесу та його змісту, мислення та думки [14].
Оскільки діяльність студентів немовних ВНЗ орієнтована на опанування
знань технічного профілю, тому характерною особливістю їхнього мислення
є домінування “невербального інтелекту” (опора на просторові уявлення)
над “вербальним інтелектом” (опора на знання отримані з життєвого
досвіду, освіти, культури) [1], а також, відповідно до запропонованої
класифікації видів мислення (практичне, наочно-образне і вербально-
логічне) дослідниками-психологами (Б. Г. Ананьєв [2], О. М. Леонтьєв [11],
С. Л. Рубінштейн [14]) у студентів технічних спеціальностей на фоні відомих
видів мислення найбільш розвинене практичне мислення, яке передбачає
уміння вирішувати технічні проблеми, проектувати та конструювати.
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Безперервний потік інформації та постійні зміни в галузі інформаційних
технологій потребують від студентів постійного аналізу і фіксацію відомого,
його узагальнення на рівні понятійного апарату, термінології, певної
інформації про явище. Дослідження П. К. Анохіна, яке базується на ідеях
інтеграції інформації, показує важливість аферентного (попереднього)
синтезу різноманітних форм інформації, завдяки якому людина оцінює
ситуацію, конкретизує мету і приймає доцільне рішення відповідно до умов
діяльності [3]. У контексті міждисциплінарності це спонукає студентів
інтегрувати та застосовувати великі масиви інформації одночасно як з
технічних і профільних дисциплін, так власне іноземної мови, що потребує
глибокої систематизації матеріалу. Отже, “системне знання про об’єкт
формується в процесі синтезу інформаційних зв’язків” [12], що призводить
до ефективності навчальної діяльності, тобто до результату, який “є
невід’ємним і вирішальним компонентом системи, інструментом, що
створює впорядковану взаємодію між усіма іншими її компонентами” [3].

Як відмічає Б. Г. Ананьєв у студентський вік діяльність майбутнього
фахівця, тобто його спеціалізація, впливає на розвиток пам’яті у студентів,
зокрема зорова та змішана пам’яті домінують над слуховою, що потребує
зорової опори [2]. У студентів технічних спеціальностей це може бути
схема, малюнок, таблиця, інтелект-карта чи алгоритм у вигляді покрокової
інструкції.

Для активізації знань з різних дисциплін суттєвим є залучення
асоціативного запам’ятовування. Слідом за науковцями вважаємо, що крім
асоціативних зв’язків за суміжністю, в роботі людської пам’яті, в процесах
запам’ятовування, пригадування і відтворення, істотну роль відіграють
смислові зв’язки (так як пам’ять людини носить осмислений характер) [14,
с. 265], а також суттєвим є те, що процес запам’ятовування залежить  від
функції чи ролі, яку той чи інший матеріал відіграє в діяльності, що виконує
суб’єкт [10]. Завдяки асоціативному мисленню будь-яка інформація,
об’єднана за допомогою асоціацій зі знаннями, відкладеними в пам’яті,
прив’язана до тем чи іншим аспектам предмету, що вивчається [5]. Отже,
вилучення міжпредметних знань з використанням асоціативного мислення
дозволить студенту не тільки репродукувати знання з різних дисциплін за
допомогою узагальнення відомого, а й продукувати (наприклад,
доповнювати їх новими історичними/теоретичними фактами тощо) нові
знання, оскільки перенос знань відбувається в іншомовне середовище (в
нові навчальні ситуації), яке потребує засвоєння активної та пасивної
лексики, використання відповідної граматики тощо.

До індивідуально-психологічних особливостей студента технічного
профілю належать і їхні здібності,  які на думку Л.  Г.  Подоляка та
В. І. Юрченка “забезпечують легкість оволодіння певною діяльністю та є
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передумовою успішного її виконання” [13]. Характерним для особистості
“мислительного типу” (є домінуючим у студентів технічних спеціальностей)
за словами І. П. Павлова є високий рівень образно-просторових здібностей,
схильність до словесно-логічного (абстрактного) мислення (здатність до
аналізу й систематизації; схильність до абстрактних роздумів; реагування
не стільки на конкретні явища, скільки на їх узагальнення) [4]. Поряд із
загальними здібностями (наприклад, вербальними, просторовими)
доцільним є зосередитись на технічних і професіоналізованих здібностях
(терміни зустрічаються у С. Д. Смирнова [15]). Технічні здібності студента
дозволяють “розумітися” на технічних пристроях, а саме мати здатність
аналізувати технічні пристрої, працювати з різноманітними пристроями,
конструювати, просторового уявлення. У рамках галузі інформаційної
безпеки професіоналізовані здібності включають уміння розробляти та
експлуатувати комп’ютерні системи та фізико-технічні системи захисту
інформації.

Осмислене сприйняття інформації у знаково-символічній формі
студентами технічних спеціальностей потребує точності та суворої
послідовності викладу матеріалу, тобто таке сприйняття є переважно
аналітичне.

На думку психологів у студентів сформована мовна система рідної
мови і в цьому віці спостерігаються високі реакції переключення і
перебудови раніше засвоєних словесних зв’язків – все це має позитивну
динаміку при вивченні іноземної мови [6]. До того ж необхідно враховувати і
той фактор, що в основному студенти поступають з базовими знаннями
іноземної мови, що не передбачає вивчення мови з нуля, а орієнтує
студента на вивчення загально технічної та професійно орієнтованої мови.

Переважна більшість студентів прагнуть вивчати мову своєї професії й
активно долучаються до навчального процесу. Їхні інтереси глибоко
пов’язані з вимогами ринку праці в особі роботодавців, які вимагають
знання щонайменше однієї, а частіше двох іноземних мов. Відтак, інтереси
безпосередньо пов’язані з власною спеціалізацією. Завдяки МЗ іншомовний
матеріал, запропонований студентам, повинен бути цікавим, різноманітним,
насичений новинками сфери ІТ, відносно складний для опрацювання з
метою підвищення інтересу до предмету.

Зважаючи на зазначене вище, при організації іншомовного навчання
засобами МЗ у рамках особистісно-діяльнісного підходу ми повинні
спиратися на індивідуально-психологічні особливості студента технічних
спеціальностей, а саме:

– враховувати технічний тип інтелекту, домінування “невербального
інтелекту”;

– спиратися на такі логічні операції, як аналіз, синтез і узагальнення та
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систематизацію;
– враховувати абстрактне і практичне мислення, що дозволяє

студентам вирішувати технічні проблеми, проектувати та конструювати;
– акцентувати увагу на здібності студентів “мислительного типу”,

зокрема образно-просторові, технічні, професіоналізовані; аналітичне
сприйняття;

– спиратися на зорову і змішану пам’ять, інтереси в межах
спеціалізації;

– враховувати сформованість у студентів системи рідної мови й
орієнтацію на спілкування іноземною мовою в рамках спеціалізації.

У зв’язку з цим пояснення англомовного матеріалу та інструкції до
вправ для студентів повинні бути структурованими  та чіткими.

Розглянемо особистість викладача, як складову особистісно-
діяльнісного підходу, яка відіграє важливу роль у процесі навчання
студентів технічних спеціальностей засобами МЗ. Викладач повинен бути
ерудованим не тільки в галузі методики викладання іноземної мови,
філології, педагогіки, психології, а й обізнаним в загально технічних і
вузькоспеціалізованих циклах дисциплін хоча б на рівні загального
розуміння матеріалу. Також викладач повинен володіти, перш за все,
комунікативними здібностями, вміти планувати навчальну діяльність,
прогнозувати, оцінювати, обирати стратегію, методи і прийоми навчання;
створювати позитивну атмосферу вивчення іноземної мови; мати здатність
до генерування креативних ідей, глибокий інтерес до навчальної тематики
та новітніх технологій; володіти вміннями пошуку інформації. У процесі
іншомовного навчання викладач виконує роль модератора, який керує і
направляє діяльність студентів, активізує їхні знання і сприяє розвитку
креативності.

Таким чином, ефективність процесу навчання в значній мірі залежить і
від організаційних та професійних вмінь викладача.

Підсумовуючи вищезазначене, ми ще раз акцентуємо увагу на те, що
особистості викладача та студента є основними компонентами особистісно-
діяльнісного підходу, які забезпечують успішність навчальної діяльності
студентів технічних спеціальностей з використанням МЗ. Наступним нашим
кроком буде аналіз діяльнісного компоненту зазначеного підходу.
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СИНЕКОП О. С. Личностный компонент в личностно-деятельностном подходе в
обучении английского языка студентов технических специальностей средствами
междисциплинарных связей.

В статье рассматривается личностный компонент в личностно-деятельностного
подхода в обучении английского языка студентов технических специальностей средствами
междисциплинарных связей. Автором анализируются индивидуально-психологические
особенности студентов технических специальностей, в частности тип интеллекта
(технический), тип мышления (абстрактное), вид мышления (практическое), мыслительные
умения (решать технические проблемы, проектировать, конструировать), способности
(образно-пространственные, технические, профессионализированные), восприятие
(аналитическое), память (зрительная и смешанная), речь (сформированность системы
родного языка и ориентация на общение на иностранном языке в рамках специализации) и
интересы (связанные с собственной специализацией). В процессе иноязычного обучения
преподаватель выполняет роль модератора, который руководит и направляет деятельность
студентов.

Ключевые слова: личностный компонент, личностно-деятельностный подход, обучение
английского языка, студенты технических специальностей, преподаватель,
междисциплинарные связи.

SYNEKOP O. S. The learner component in learner-centred approach in teaching English the
students of technical specialities by means of interdisciplinary connections.

In the paper the learner component in the learner-centred approach in teaching English students
of technical specialties by means of interdisciplinary connections is considered. The author analyses
the individual and psychological characteristics of students of technical specialties including the type
of intelligence (technical), the way of thinking (abstract), the type of thinking (practical), the thought
skills (to solve technical problems, to design, to construct), abilities (figurative and spatial, technical,
professional), perception (analytical), memory (visual and mixed), speech (the native language system
formation and focus on communication in a foreign language as a part of specialization) and interests
(associated with the specialization). In the process of learning the foreign language a teacher plays the
role of moderator, who manages and directs the activities of students.

Key words: learner component, learner-centred approach, English language training, students of
technical specialties, teacher, interdisciplinary connections.


