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Англійська мова стає, безумовно, одним із найголовніших предметів
вищої школи, проте незважаючи на процеси глобалізації та те, що головною
вимогою сьогодення є переміщення акценту в навчанні з вивчення іноземних
мови взагалі на розвиток навичок спілкування іноземною мовою з фаху, не
дивлячись на модернізацію освітніх процесів сьогодення, Україна все ще
належить до країн, де англійська мова у технічному вузі не вважається
предметом професійної важливості. Зазвичай, англійській мові у вищих
навчальних закладах приділяється недостатньо уваги, не кажучи про те, що за
програмою студент технічної спеціальності повинен опановувати курс
англійської мови загально технічного та професійного спрямування, маючи
одну чи дві пари англійської у тиждень. Проте навіть маючи такі лімітовані
часові рамки, викладач повинен уміти встигнути за пару пояснити студентам
лексичну тему, граматичну тему, виконати практичні вправи, перевірити та
оцінити, як студенти виконують самостійну роботу тощо. Не зважаючи на
великі обсяги роботи, яка має виконуватись, основним є не те, скільки встигли
опрацювати на парі, а те, наскільки ефективно викладач подав матеріал та
наскільки ефективно студенти можуть його запам’ятати, відтворити і
використати у професійному спілкуванні.

Існує багато способів підвищення ефективності взаємодії «викладач -
студент», більшість із яких викладач обирає індивідуально, враховуючи
специфічні потреби студентів, з якими він працює (психометричні
особливості). Проте можна навести декілька основних моментів, на які варто
звернути увагу. По-перше, комбінування традиційних та інноваційних методів
навчання. Традиційні методи уже не в змозі повністю охоплювати сучасні
потреби освітніх процесів, проте, враховуючи матеріально -технічну базу
українських вузів, крім того, що є нереал ьним на кожній парі використовувати
інтерактивні ігри, перегляд відео чи презентації тощо, лише поєднання
традиційних та інноваційних методів результуватиме у покращенні знань
студентів та взаємодії їх із викладачем. По -друге, використання інформаційних
технологій у навчальному процесі впливає на характер навчально -пізнавальної
діяльності студентів, активізує самостійну роботу з різними електронними
засобами навчального призначення. Найефективнішим є застосування
інформаційних технологій для відпрацьовуванн я навичок і умінь,  необхідних
для професійної підготовки” [2]. Поєднання сучасних методик та використання
новітніх інформаційних технологій також сприяє росту іміджу викладача
англійської мови, що є важливою складовою педагогічно -психологічних



аспектів навчання студентів технічних спеціальностей. Традиційно, викладача
англійської мови на технічних факультетах вважають кимось на зразок « visiting
tutor/lecturer» і тим паче не вважають достатньо компетентним у технічній
сфері знань. Саме тому викладач англійс ької мови технічного спрямування
повинен бути як мінімум загально ерудованим у основних технічних науках, а
взагалі система безперервної освіти включає також і безперервну самоосвіту
викладача як задля власного розвитку та покращення професійних знань та
навичок, так і задля ефективної роботи зі студентами технічних спеціальностей.

Джерелами корисної інформації можуть слугувати наступні англомовні
інтернет-ресурси:

Scopus.com: Як викладачеві, так і студентам даний ресурс надає
можливість ознайомитись із базо ю даних Scopus, що містить понад 16 500
рецензованих журналах з більш ніж 4000 видань, які є лідерами у світі
наукових публікацій та містять тисячі корисних статей та матеріалів.

ScienceCommons.org: Ресурс містить матеріали щодо минулих та
сьогоднішніх наукових досліджень та експериментів, заохочує науковців
усього світу брати участь у дослідженнях та рішення складних завдань.
Студенти завжди можуть приєднатись до обговорення тієї чи іншої проблеми
задля виконання проектної роботи чи індивідуального завданн я.

EurekAlert.org: Цей сайт перераховує поточні прес -релізи тисячі науково-
дослідних центрів та інститутів.

eFunda.com (інженерні основи): Всі основні інженерні принципи із
формулами, теоремами та розрахунками . Гарна можливість ознайомитись із
англомовними тлумаченнями понять та явищ, наприклад, гістерезисом чи
теорією вірогідності.

RedOrbit.com: Останні новини науки, техніки, досліджень та пошуків у
світлі найбільш проблемних питань. Корисний ресурс для створення
роздаткового автентичного матеріалу для зан ять із студентами старших курсів.

Indeed.com: Корисна інформація не лише про сферу науки, але й про
вакансії на найрізноманітніші посади для студентів та випускників технічних
вузів. Стимулювання бізнес-англійської та ознайомлення студентів із
тенденціями на світовому ринку праці.

ScienceBlogs.com: Ресурс нараховує список з декількох десятків кращих
блогів науки. Суб’єктивна оцінка, коментарі та гарячі дискусії для отримання
вражень про розвиток науки з різних точок зору можуть застосовуватись для
розробки ділової гри або кейсів.

Sciencehumor.org: Приємний гумористичний ресур с, який можна
використовувати у процесі навчання для мотивації студентів , для створення
кращої робочої атмосфери, не виходячи за рамки професійно -орієнтованого
навчання англійської мови технічного спрямування.

ScienceDaily.com: Новини організацій, пов'язаних з науково -дослідними
інститутами по всій країні і в світі. Відмінне джерело свіжих новин та
відкриттів завжди допоможе викладачу дивувати студентів своїми знаннями та
обізнаністю у їх професійній сфері.



Це, звичайно, лише мала частка тих ресурсів, які є дієвими у покращенні
взаємодії зі студентами, набуття іміджу професіонала, що для викладача
англійської мови технічного спрямування є важливим аспектом виконання
своєї місії педагога, який навчає свої прикладом. Як правильно зазначав В.
Сухомлинський «Знання переростають у переконання лише тоді, коли
вихованцям хочеться бути схожим на вихователя, коли слово в його устах є
привабливою і надихаючою силою» [1].
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