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В последнее время все чаще предпринимаются попытки создания подобных 

пособий, которые не только согласуются с потребностями других курсов, но и 

объединяют в себе типы упражнений и заданий, которые позволяют развивать 

навыки как устной, так и письменной речи. Практически все современные 

пособия оснащены необходимым набором аудио- и видеоматериалов, которые 

позволяют развивать навыки говорения и аудирования. Необходимый набор 

грамматических упражнений позволяет параллельно развивать навыки 

письменной речи и снимает перегруженность «правилами и классификациями».  

Аспектный подход в преподавании иностранных языков позволяет 

использовать единое учебное пособие для развития всех необходимых навыков 

параллельно, что дает возможность согласовать теоретические курсы с 

развитием необходимых практических навыков. Более того, аспектность в 

подходе к обучению иностранному языку дает возможность максимального 

развития навыков как устной, так и письменной речи. 
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МОВНИЙ КОУЧИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У світлі тенденцій розширення міжнародних зв‘язків і прагнення України до 

інтеграції у світовий та європейський освітній простір особливої актуальності 

набуває пошук адекватних засобів оптимізації процесу навчання іноземних мов 

у ВНЗ, зокрема впровадження елементів мовного коучингу, що базується, перш 

за все, на принципах свідомого оволодіння іноземною мовою, підвищення 

мотивації і особистої відповідальності студента.  
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За визначенням Тімоті Голві, автора методу підвищення особистої і 

професійної ефективності, коучинг – це розкриття потенціалу людини, її 

ресурсів, сильних сторін і можливостей з метою максимального підвищення її 

ефективності. Коучинг не вчить, а допомагає вчитися [4]. 

Мовний коучинг – це сучасний метод вивчення іноземних мов, що базується 

на взаємодії викладача-коуча і студента, культивує самостійність і 

відповідальність за свій результат. У процесі навчання змінюється статус 

студента зі статусу об‘єкта навчальної діяльності викладача до статусу активного 

учасника навчального процесу. 

Викладач-коуч допомагає поставити мету вивчення англійської мови, 

визначити прогалини у знаннях та навичках, разом зі студентом складає план дій 

для досягнення бажаного саме для студента результату. Метою рефлексії 

студента є усвідомлення своєї діяльності, а також проведення об'єктивного 

аналізу досягнутих результатів своєї роботи. Формування рефлексивної позиції 

студента сприяє розвитку креативного мислення, дозволяє визначити свої 

можливості та вийти за їх межі. 

У процесі навчання викладач-коуч виконує функцію фасилітатора 

(допомагає студенту в усвідомленні себе як самоцінності, підтримує його 

прагнення до саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, сприяє його 

особистісному зростанню, розкриттю здібностей і пізнавальних можливостей, 

створює атмосферу безумовного прийняття, розуміння, довіри), координатора 

(спрямовує студента в навчальному процесі, установлює орієнтири і допомагає 

їх дотримуватися), консультанта (надає фахові рекомендації й корекційні 

поради, орієнтується на особистий прогрес кожного студента й допомагає йому 

в пошуку найефективнішого способу опанування англійською мовою) [2]. 

Мовний коучинг допомагає розібратися не тільки на інформативному та 

лінгвістичному рівнях, а й на психологічному. Це боротьба зі страхами, 

бар’єрами, невпевненістю та іншими причинами, які так чи інакше впливають на 

результати студента в оволодінні та вживанні іноземної мови. 

Мовний коуч допомагає відкрити ті приховані перешкоди та показує способи 

та можливості боротьби з ними, показує речі в несподіваному новому ракурсі. 



 181 

Студент, який розуміє причини і наслідки, починає бачити шлях до досягнення 

успіху та отримує впевненість у собі.  

Реалізацію європейських підходів до навчання іноземних мов в українських 

ВНЗ вже розпочато, проте викладачам англійської мови треба звернути особливу 

увагу на розвиток недостатньої внутрішньої мотивації до вивчення іноземних 

мов у деяких студентів, подолання зневіри у власних силах (так званий страх 

помилок), скорочення пропусків занять, розвиток і вдосконалення вміння 

організувати власну роботу й засвоювати англійську мову системно; подолання 

неготовності взяти на себе відповідальність за процес та результати навчання; 

допомогу при адаптуванні до нового підходу у вивчення англійської мови тощо. 

Ураховуючи вимоги часу й максимальний орієнтир на результат, забезпечити 

якісний процес викладання англійської мови у вищій школі здатен фахівець, 

який має достатній рівень володіння англійською мовою для викладання у ВНЗ 

(рівні С1-С2), володіє сучасними європейськими методиками навчання 

іноземних мов, а також технологіями продуктивної взаємодії зі студентом, уміє 

створити сприятливий психологічний клімат у навчанні для забезпечення 

впевненості студента у власних силах.  

Для викладача важливо постійно підвищувати свій професійний рівень, 

спілкуватися з однодумцями, обмінюватися досвідом і, таким чином, 

вдосконалювати свою професійну майстерність. Одним із способів такої 

взаємодії є участь у щорічних конференціях та спільноті викладачів іноземних 

мов Tutor’s Secret Club – проект Мар’яни Лісовської, у рамках якого проводяться 

різні зустрічі, вебінари, семінари для професійного росту викладачів іноземних 

мов. Тематика таких заходів стосується питань методики викладання, 

маркетингових стратегій для викладачів та психології [1].  

Таким чином, сфера компетенції викладача-коуча ширше, ніж просто 

викладача англійської мови, оскільки він допомагає не тільки засвоїти мову, а 

також усвідомити свої приховані ресурси і ефективно їх використовувати. Крім 

того, мовний коучинг допомагає подолати внутрішні психологічні бар’єри 

студента і знайти мотивацію до навчання. 
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Прийоми мовного коучингу дозволяють досягати результатів швидше, ніж 

при традиційному підході до вивчення іноземної мови. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ  

У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Технічний прогрес та стрімкий розвиток інформаційних технологій 

обумовлюють розвиток сучасних освітніх технологій та методик, у тому числі й 

у сфері викладання та вивчення іноземних мов. При цьому, коли мова йде про 

технічні інновації в освітньому процесі, то мають на увазі, насамперед, такі 

елементи інформаційних технологій, як інтерактивні дошки, електронні 

навчальні посібники, освітні ресурси мережі Інтернет, навчальні програми на 

дисках, відео та аудіозасоби. Дійсно, графіка, анімація, фото, відео, звук, текст в 

інтерактивному режимі дають можливість створювати інтегроване інформаційне 

середовище, в якому користувач отримує якісно нові можливості, дозволяють 

викладачу організовувати різноманітну навчальну діяльність і, за відсутності 

природного мовного середовища, створити умови, що максимально наближені 
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