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Анотація. В даній статті розглядається явище
«опірності навчанню» і окреслюються
питання, пов’язані із цією проблемою, які
впливають на процес навчання та вивчення
англійської мови та його якість. Знання
англійської мови є дуже важливими для
студентів технічних спеціальностей, проте
опірність навчанню створює проблеми, які
можна подолати, використовуючи певні
технології та методи навчання. Питання, що
обговорюються у статті, розкривають деякі
проблеми та методи їх вирішення.

Abstract. The article describes such
phenomenon as “resistance to learning” and
highlights issues related to this problem,
which affects the process of teaching and
learning English and its quality. English
knowledge and skills are of great importance
for students of technical special ities,
nevertheless, resistance to learning is
challenge for teachers of English to
overcome. The problems, discussed in the
article, deal with problem atic situations and
methods of solving them.
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Постановка проблеми . Вивчення англійської мови, яка відіграє
надважливу роль у всіх сферах життя , досі подеколи становить проблему.
Зважаючи на те, що у таких країнах, як Україна, тобто молодих державах,
країнах, що розвиваються, англ ійська мова безперечно впливає на критерії, за
якими створюється статус держави , це стосується і створення позитивного
образу спеціаліста, який обов’язково повинен володіти іноземною мовою - у
90% англійською - на високому рівні. Англійська мова допомагає бути у курсі
найновіших досліджень, змін, розвитку, досягнень у професійній сфері, є
необхідним інструментом для спілкування між закордонними колегами, сприяє
становленню фахівця та можливості отримувати вищу заробітну платню,
займати гідне місце у світі та бути конкуренто спроможним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій . Згадані фактори є не єдиними,
що належать до категорії мотиваційних аспектів вивчення англійської мови, які
розглядались у працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених-лінгвістів та
педагогів (Dornyei, 1990, 1994; Gardner, Lalonde, Moorcroft, & Evers, 1985;
Oxford & Shearin, 1994; Scarcella & O xford, 1992; Warden & Lin, 2000) . Як
показують результати досліджень, вмотивованість – це один із надзвичайно
важливих факторів під час опановування іноземної мови, так як він впливає на
те, скільки зусиль прикладатиме студент, як він буде взаємодіяти із іноземцями,
скільки часу приділятиме він дисципліні і які навики розвивати ме, та, що є
особливо важливим, як довго після закінчення навчання він пам’ятатиме



вивчене і використовуватиме у своїй професійній сфері (Ely, 1986a, 1986b;
Spolsky, 1989; Scarcella & Oxford, 1992). Незважаючи на те, що мотивація для
вивчення іноземної мови більш ніж очевидна і достатньо велика , серед
студентів вищих навчальних закладів існує так звана «опірність навчанню». Це
явище більше розглядалось іноземними лінгвістами та педагогами [ 1,c.67], і те,
що студенти не бажають вчитись і навіть опираються процесу навчання,
розглядалось як складна проблема, яка потребує особливих ме тодів вирішення.
Звісно, це питання на перший погляд стосується вмотивованості студента,
проте для того щоб мотивувати його до вивчення дисципліни, необхідно
розуміти причини, які змушують студента бути пасивним у процесі навчання,
ігнорувати необхідність освоєння англійської мови та «відштовхувати»
допомогу викладача під час засвоєння навиків володіння англійською мовою.

Роль інформаційно-комунікаційних технологій важко переоцінити саме в
аспекті покращення навчального процесу та підвищення вмотивованості
студентів. Поняття «інформаційно -комунікаційні технології» розглядається у
наступному контексті: інформаційна технологія – це будь-яка педагогічна
технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає
отримання і перетворення інформації. Також цей процес є комунікац ією, проте
сучасним аспектом інформаційно -комунікаційних технологій є перш за все їх
комп’ютеризована основа, де к омп'ютерні (нові інформаційні) технології
навчання - це процес підготовки і передачі інформації та матеріалів, засобом
здійснення яких є комп'ютер [7,c.22]. Тобто ІКТ можна визначити як сукупність
різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються для
забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження та
управління інформацією (ко мп’ютери, мережа Інтернет, радіо - та
телепередачі) [11,c.56].

Мета та цілі статті . Ця стаття націлена на аналіз факторів, що які
визначають опірність до навчання і явище невмотивованості, та пошук шляхів
переборення такого явища, із акцентом на використанні інформаційно-
комунікаційних технологій. Необхідно розглянути проблемні випадки,
актуальні для студентів вищих навчальних закладів України, та сформулювати
поради і рекомендації для викладачів англійської мови під час роботи із
студентами, які мають явну чи приховану опірність навчанню і виявляють
ознаки невмотивованості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб виявити
шляхи вирішення вищезазначених проблем, необхідно спочатку розглянути усі
причини їх виникнення. Звичайно, навчання і спри йняття студентом тієї чи
іншої дисципліни є персональним і суб’єктивним, проте існують загальні
фактори, які будуть розглянути нижче.

- Студент не відчуває нагальної потреби використовувати отримувані
знання, тому він не прагне їх отримувати. Наприклад, студент и першого-
третього курсів зазвичай не розуміють, навіщо ї м англійська мова, якщо вони її
використовують лише на парах англійської. У них з’являться відчуття марно
витраченого часу, тому на пари деякі із них приходять просто «відсидіти», щоб
не отримати «н»-ку за пропущене заняття. Шляхом вирішення цієї проблеми є



гуманізації навчального процесу, тобто, співпраця викладачів англійської мови
із викладачами інших предметів, злиття домашніх завдань із певних дисц иплін,
наприклад, студент, у вигляді домашнього з авдання, може отримати завдання
прочитати автентичне англомовне джерело із історії, техніки безпеки,
програмування, теорії автоматичного керування тощо. Також необхідно
розроблювати рольові ігри та кейси, які показують студенту, що англійська
дійсно актуальна для їх професійної сфери. Ще однією опцією є використання
інтернет-ресурсів. Наприклад, студенти можуть спілкуватись на англомовних
інженерних форумах та сайтах, брати участь у дискусії, залишати коментарі. Це
сприятиме і підвищенню зацікавленості у пр офесійній сфері, і потреби у
використанні англійської мови для особистих та професійних цілей .

- Студент не бачить себе у процесі навчання, тобто, йому здається,
що він не здатний брати активну участь у вивченні англійської мови під час
заняття, а також опирається будь-яким спробам залучити його до групової чи
самостійної діяльності. Такі студенти найчастіше «відмовчуються», тому що їм
здається, що краще мовчати, ніж бути осміяним одногрупниками через зроблені
помилки, особливо це стосується усного мовлення. Зазвичай, це студенти, які
при перших труднощах припиняють свої спроби, і будь -яке зауваження або
низька оцінка підтверджує їх зневіру у себе і думку, що англійська – це не їх
сильна сторона. Цей аспект є психологічно -педагогічною проблемою, і тому
вимагає особливої уважності педагога , саморозвитку і опановування
психологічних технік роботи із людьми. Варто пам’ятати, що місія викладача
полягає якраз у тому, щоб дати студенту повірити у себе і свої сили,
мотивувати його і підтримувати у процесі навчання [9].

- Страх невідомого також відштовхує студента від опановування
англійської мови, особливо це стосується студентів технічних спеціальностей.
Для них звичними є предмети, де потрібно використовувати точні науки, певні
розрахунки, алгоритми та схеми. Студент відчуває себе некомфортно, коли має
справу із мовленнєвою діяльніст ю і підсвідомо/свідомо опирається їй. В такому
випадку викладач може спробувати знайти певний алгоритмічний підхід,
спробувати подавати граматичний матеріал, ототожнюючи його із
математичними науками, наприклад, часові форми та утворення пасивного
стану англійської мови подавати у вигляді формул, утворення числівників –
множенням та додаванням тощо. Необхідно проводити асоціативні паралелі із
певними аспектами англійської мови та точних нау к, наприклад, побудову
правильної відповіді або написання граматично і логічно вірного тексту
порівнювати із правильно складеним електричним колом, яке працюватиме
лише у тому випадку, коли всі елементи є справними та відповідно з’єднаними.

- Відмінність у викладанні різних дисциплін також змушує студента
відчувати незадоволення, напруженість або відчуття розгубленості, що
призводить до опірності навчанню і демотивованості студента. Звісно, викладач
англійської мови зазвичай використовує дещо відмінні методик и, ніж,
наприклад, викладач фізики чи теорії  програмування. Тому студенту, у якого
більшість дисциплін мають схожий алгоритм занять (лабораторні, письмові
роботи), важко призвичаїтись до ритму і різноплановості виконуваних завдань



на занятті із англійської мови. Навчальна програма із англійської мови для
студентів технічних спеціальностей вимагає, щоб протягом одного заняття
студент опрацьовував і лексичну, і граматичну тему, проте інколи варто
проводити «граматичні воркаути» , тобто присвячувати ціле заняття вивченню
та закріпленню певної граматичної теми, для того щоб студент не розсіював
свою увагу на декілька тем одночасно.

- Нецікаві теми та неактуальні питання, застарілі навчальні засоби та
відсутність технічного обладнання часто стають проблемою для за своєння
знань. Студент не бажає вчитись, якщо не має хороших матеріалів, не
забезпечений технічно-матеріальною базою і змушений сам шукати підручник
тощо. Банальні тексти, неадекватні матеріали, що давно не є актуальними ,
викликають у студента небажання їх опрацьовувати, так як він не бачить у
цьому сенсу. Розчарування призводить до невмотивованості і небажання
взагалі щось робити на занятті, так як студент почина є переносити свою
незадоволеність цими негативними явищами на предмет і викладача . Ця
проблема є перш за все проблемою університету, його здатності забезпечувати
студентів матеріалами та сучасною технікою для того, щоб надавати
можливість отримувати найсвіжішу інформацію та освітлювати і
опрацьовувати найактуальніші питання та проблеми як із англійської мови, так
і інших предметів.

- Відсутність симпатії до викладача, так само як і поведінка
викладача, є психологічними та, зазвичай, взаємозв’язаними аспектами.
Незважаючи на те, що вони суб’єктивні, їх важливість та критичність для
вивчення англійської мови беззаперечна. Варто пам’ятати, що процес навчання
комунікативний, тому взаємодія викладача із студентом визначає і
продуктивність, і ефективність занять та освоєння англійської мови. В той час
як примусово викликати симпатію викладач не в змозі, він завжди може
спробувати різноманітні підходи співпраці із студентом, використовуючи
сучасні методи навчання, досвід вітчизняних і зарубіжних колег і т.д. Головне,
бажання викладача розвиватись і «горіти» своєю дисципліною, тому що
студент ніколи не захоче вчити предмет, до якого сам викладач ставиться із
байдужістю та халатністю. Відвідування різноманітних тренінгів та курсів
допомагають педагогу знайти підхід навіть до найскладніш их і
найпроблемніших студентів, а також навчитись отримувати зад оволення від
своєї роботи, відчувати свою відповідальність за молодих спеціалістів.

Якщо зважити на вищенаведені проблеми, то можна стве рджувати, що
більшість із них взаємозв’язані , і вимагають комплексного підходу та
вирішення. Проте, згідно дослідженню Брукфілда [1], потрібно розуміти, що не
можна повністю побороти невмотивованість студентів та їх небажання вчитись.
Такі явища завжди існували в більшій або меншій мірі, і саме тому процес
навчання різноманітний, це боротьба сильніших і розумніших, відсіюва ння
слабших і пасивних. Справжній педагог повинен активно працювати над тим,
щоб зменшити такі явища, підвищити зацікавленість студента, вмотивувати
його на активну і продуктивну роботу.



Після визначення причин і основних шляхів подолання проблем, варто
зосередитись на тому, що є реальним у виконанні та досягненні. Наприклад, в
той час як навіть об’єднаними зусиллями педагогів неможливо закупити нове
аудіо -, відео - та комп’ютерне обладнання для аудіювання та перегляду
англомовних записів, текстів, відео тощо, створити та підготувати нові
матеріали та тексти, знайти свіжі автентичні ресурси і граматичні посібники
для занять цілком можливо зусиллями одного викладача.

Викладач англійської мови може розпочинат и кожне заняття або кожну
нову тему із окреслення цілей та практичного застосування матеріалу, що
вивчається. Варто фокусувати увагу студентів на потенційній користі
опрацьовуваних елементів англійської мови, наприклад, під час граматичної
теми «Passive voice» викладач повинен наголошувати, що у професій ній
діяльності інженера, електрика, фахівця із електромереж і т.д. пасивний стан
використовується дуже часто, в інструкціях та мануалах, у технічній
документації, і тому без знання особливостей утворення та перекладу таких
конструкцій можна припуститись се рйозних помилок у роботі. Вивчаючи тему
«Types of transformers», студенти краще запам’ятовуватимуть лексичний
матеріал, коли переконаються, що високопрофесійний фахівець розбирається у
деталях та особливостях кожного із типів трансформатора, тому що це зав жди
знадобиться у практичній діяльності, а інколи навіть у термінових ситуаціях.
Знову ж таки, для того, щоб викладач англійської мови міг націлювати
студентів на певні особливості та актуальність тем і матеріалу, йому варто
проконсультуватись із викладача ми профільних предметів, почитати додатково
літературу тощо. Це вимагає багато часу і зусиль, проте отриманий ефект – це
покращення взаємодії студентів із викладачем, підвищ ення рівня довіри
студентів, зростання авторитету викладача англійської мови у декі лька раз.

Також для стимулювання активнішої роботи студентів, викладачу слід
використовувати інтерактивні методи навчання, тобто, залучати студентів до
різноманітної творчої та групової роботи, використовувати інформаційні
технології, а саме комп’ютерне тестування, презентації PowerPoint, автентичні
аудіо та відео матеріали, різноманітні інтернет -ресурси, щоб студент був
зацікавленим у предметі і не відчував одноманітності та рутини виконуваних
завдань. Ця рекомендація стосується усіх аспектів подолання не вмотивованості
студентів та їх опірності навчанню.

Висновки. Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій
у навчальному процесі ВНЗ створює умови для:
- використання електронних лекторів, тренажерів, підручників,

енциклопедій;
- розробки та застосування ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з

використанням штучного інтелекту;
- моделювання та створення процесів і явищ, навчальних середовищ, які

забезпечують уявне перебування у певних соціальних і виробничих
ситуаціях;

- забезпечення дистанційної форми навчання;
- проведення інтерактивних освітніх телеконференцій;



- побудови систем контролю й перевірки знань і умінь студентів
(використання контролюючих програм -тестів) [6];

- здійснення проективної і дослідницької діяльності студентів тощо;
- урізноманітнення форм подання інформації (текст, графіка, аудіо, відео,

анімація тощо) та типів навчальних завдань;
- забезпечення миттєвого зворотного зв’язку, з використанням широких

можливостей діалогізації навчального процесу;
- індивідуалізації процесу навчання, ви користання основних і допоміжних

навчальних впливів;
- відтворення фрагментів навчальної діяльності (предметно -змістової,

предметно-операційної і рефлексивної) [4];
- активізації навчальної роботи студентів, посилення їх ролі як суб’єкта

навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення
матеріалу, визначення міри і характеру допомоги);

- підвищення мотивації до навчання;
- впровадження особистісно-орієнтованого навчання;
- організації самостійної роботи студентів;
- впровадження діяльнісного підход у в навчанні;
- неперервного обліку результатів діяльності студентів та об’єктивного

оцінювання їх знань.
Отже, наявність мотиваційного фактору у студентів під час вивчення

дисципліни – обов’язковий елемент продуктивної співпраці викладач -студент.
Студенти, які розуміють необхідність вивчення англійської мови для подальшої
професійної діяльності та становлення як особистості, старанно та активно
працюють протягом аудиторних занять та під час виконання завдань з
самостійної роботи.

Підсумовуючи вищесказане, підвищити мотивацію під час вивчення
англійської мови сприяють:

1. зв’язок тем та проблемних питань із життям (врахування інтересів
молодих людей, спрямування на професійно -орієнтовану лексику тощо);

2. використання інформаційних та інтернет -технологій, надання
студенту можливості продемонструвати свої вміння та навички шляхом
застосування ІТ;

3. чіткі інструкції щодо виконання завдання;
4. наявність постійного та об’єктивного контролю з боку викладача;
5. усунення деструктивних факторів (авторитаризм викладача,

перевантаження студентів завданнями) [10,с.82].
І наостанок варто запам’ятати, що викладач буде працювати

продуктивніше і ефективніше, коли зрозуміє та прийме те, що повністю
перебороти опірність навчанню неможливо, і що усіх студентів вмотивувати
теж нереально. Це нормально, що усі студенти по -різному сприймають процес
навчання, прикладають різні зусилля для опанування тієї чи іншої дисципліни,
тому змушувати їх чи силувати вчити щось, виконувати те, що їм не під силу -
абсолютно неправильно. Головна місія викла дача – створити творчі та гідні



умови для навчання, використовуючи усі підручні засоби, особливо актуальні
наразі інформаційно-комунікаційні технології.
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