
166 Матеріали міжнародної наукової конференції 

Баркасі В.В., Миколаївський 
державний педагогічний університет 

  
Комунікація як засіб формування cтудентського 

колективу 
 
Комунікативний підхід до навчання іноземній мові передбачає, що 

формування мовленнєвих навичок та вмінь повинно проходити в умовах 
“максимально приближенных к тем, какие могут встретиться в процессе 
естественной коммуникации” [3, с. 171]. Це досягається завдяки: 

• високому рівню мотивації учня; 
• раціональної організації мовного матеріалу; 
• раціональної організації діяльності студентів; 
• підвищенню рівня активності кожного студента. 
 
Справжня комунікація іноземною мовою в умовах навчального про-

цесу можлива лише тоді, коли вже досягнутий певний рівень розвитку 
навичок, визначається рівень автоматизації виконання дій з граматичним 
матеріалом, а саме при становленні та розвитку мовленнєвих вмінь. Про-
цес формування граматичних навичок, таким чином, штучно відриваєть-
ся від процесу формування мовленнєвих вмінь. Як результат цього деякі 
студенти старших курсів, які без труднощів здійснюють відокремлені дії 
по відбору та оформленню мовленнєвих одиниць, не можуть вирішити 
найпростішу мовленнєву задачу, яка виникає у реальній ситуації спілку-
вання. Вони роблять помилки як при виборі, так і при оформленні мов-
леннєвих одиниць. Із усього, що було сказано вище, можна зробити ви-
сновок, що рівень володіння мовою як засобом спілкування не може бути 
досягнутий простим складанням систем формування навичок та форму-
вання вмінь. Розвиток цих систем повинен йти паралельно, при взаємо-
проникненні та взаємовпливі. 

Мовленнєві вміння та навички повинні формуватися під час вико-
нання студентами комунікативних вправ, які спираються на реальні ситу-
ації спілкування. Виконуючи ці вправи, студенти за допомогою тих мов-
них засобів, що вони мають у своєму розпорядженні, вирішують комуні-
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кативні задачі, які виникають у реальних ситуаціях спілкування. Пробле-
ма, яка стоїть перед методистами, полягає в тому, щоб знайти ефективні 
шляхи для створення у навчальному процесі реальних або близьких до 
реальних ситуацій спілкування. Один з таких шляхів – моделювання. 
Але, аналізуючи навчальні моделі комунікативних ситуацій, запропоно-
вані різними авторами, можна помітити, що:  

• не завжди вдається змоделювати реальну життєву ситуацію у 
цілому, інколи єдиним засобом створення реальної ситуації є 
комунікативна задача; 

• багато ситуацій, які реально виникають у житті, зовсім не 
можуть бути змодульовані в умовах навчального процесу. 

 
Є можливим запропонувати інший шлях створення реальних ситуа-

цій спілкування, тобто – включення мовленнєвої діяльності на іноземній 
мові до загального контексту діяльності учня. Існує розповсюджена дум-
ка, що кількість реальних ситуацій, які можна використовувати у навча-
льному процесі з іноземної мови, обмежена, і вони не можуть забезпечи-
ти послідовну роботу по оволодінню мовленнєвими навичками та вмін-
нями. З цією думкою не можна погодитися. Ми б хотіли проаналізувати 
природні умови та обставини різноманітних видів діяльності студентів та 
відібрати ті ситуації, які можуть з успіхом бути застосовані як навчальні 
на заняттях. На наш погляд, можна запропонувати комунікативні ситуа-
ції двох типів: 

• пов’язані з діяльністю спілкування, що опосередковує навчальну 
діяльність студентів по оволодінню іноземною мовою та 
розвитку професійних вмінь; 

• пов’язані з діяльністю спілкування, спрямованого на 
формування означеного типу взаємовідносин у студентському 
колективі. 

 
У ситуаціях першого типу комунікативна потреба викликається не-

обхідністю вирішувати навчальну задачу. Ситуації носять проблемний 
характер, для рішення навчальної задачі потрібно подолати певні трудно-
щі, що викликає необхідність спілкування на іноземній мові. Наприклад, 
такі вправи спрямовані на розвиток навичок оформлення питальних ре-
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чень: студенти отримують завдання переказати невеличкий текст, який 
містить знайомий їм лексико-граматичний матеріал. Студенти працюють 
у парах. Один з партнерів отримує на картці початок оповідання, другий 
– його кінець. Після того, як кожний читає свою частину тексту, вони по-
вертають картки викладачу. Щоб виконати це завдання, студентам необ-
хідно дізнатися, яка інформація міститься у тій частині тексту, яка знахо-
диться у його партнера. Комунікативна задача, таким чином, не 
“нав’язується” студентам, вона природно випливає з реальної ситуації на 
заняттях. Засобами рішення цієї задачі служать питальні речення.  

Ситуації другого типу тісно пов’язані з діяльністю спілкування чле-
нів студентської групи, спрямованої на установлення дружніх відносин у 
групі, на створення благоприємного психологічного клімату, на форму-
вання колективу. Комунікативні задачі, які студенти вирішують у цих 
ситуаціях, тісно пов’язані з психолого-педагогічними задачами, які сто-
ять на певному етапі розвитку соціально-психологічної ситуації у групі. 
Наприклад, працюючи зі студентами І курсу, викладач завжди повинен 
брати до уваги, що на початку навчання студентська група, як правило, 
ще не є колектив. Це лише сума відокремлених особистостей, які не ма-
ють достатньої інформації один про одного, часто не уявляють собі цілей 
сумісної діяльності та умов її реалізації. Усі студенти І курсу знаходяться 
у новій для себе соціальній ситуації, яка передбачає їх функціонування у 
новій “ролі”. Для успішної реалізації цієї “ролі” (студента) членам групи 
необхідно засвоїти стереотипи поведінки, притаманні цій ролі, та спів-
віднести їх зі своїми індивідуальними особливостями. Ця макроситуація 
потребує рішення цілого ряду задач, таких, наприклад, як формування 
колективної самосвідомості, досягнення соціально значимих цілей діяль-
ності  групи (вони дуже тісно пов’язані з цілями навчального процесу), 
розкриття індивідуальних особливостей кожного члена групи, формуван-
ня його самооцінки та самосвідомості як члена студентського колективу. 

 Трудність полягає у тому, щоб по можливості точно встановити ха-
рактеристики цієї соціально-психологічної макроситуації спілкування та 
спрямувати зусилля студентів на досягнення найближчої мети шляхом 
залучення їх у діяльність мовленнєвого спілкування. 

 Правда те, що на начальному ступені навчання у вузі студенти ще не 
володіють тим різноманіттям мовних засобів, які необхідні для досягнен-



169 Розділ 2. 

ня комунікативних цілей. Але при ретельному аналізі соціально-
психологічної ситуації спілкування можна вичленити відокремлені еле-
ментарні задачі, які можуть бути вирішені у навчальних комунікативних 
ситуаціях за допомогою мовленнєвих засобів, якими вже володіють сту-
денти. Так, наприклад, на самому початку вивчення граматики, на пер-
ших заняттях, коли студенти ще погано знають один одного і ледве зна-
йомі з викладачем, головною задачею ситуації спілкування буде отри-
мання загальної інформації один про одного. Ця елементарна задача пе-
редбачає можливість рішення й у щоденній ситуації мовленнєвого спіл-
кування за допомогою елементарних мовних засобів. Наприклад, вчите-
лем формулюється завдання вправи: “Поговоріть з 2-3 своїми товариша-
ми та запитайте їх про те, що вони люблять та вміють добре робити. Від-
повіді можна записувати, щоб не забути. Після 5-хвилинної бесіди ми 
знов зберемося усі разом, і кожний розповість, що він дізнався про своїх 
товаришів”. В цій ситуації комунікативна задача досить проста, і студен-
ти для її рішення використовують практично одну структуру “I am good 
at…” Але їх увага зосереджена не на формальній, а на змістовній стороні 
діяльності. Хоча виконання цього завдання передбачає багаторазове по-
вторення структури “I am good at…”, це повторення не механічне, тому 
що студенти виконують дію з граматичним матеріалом, маючи перед со-
бою особистісно важливу ціль. Вони використовують мову, щоб більш 
узнати один про одного. 

 З розвитком соціально-психологічної ситуації задачі, що вирішують-
ся під час взаємодії, ускладнюються, і як результат, ускладнюються й ко-
мунікативні задачі, які виникають перед студентами у навчальних ситуа-
ціях спілкування. Так, подальший розвиток розглянутої вище соціально-
психологічної ситуації у студентській групі передбачає виникнення бага-
тьох навчальних ситуацій, в яких студенти узнають детальніше про звич-
ки та смаки один одного, говорять відверто не лише про свою гідність, а 
й про свої недоліки, та разом шукають шляхи їх подолання з метою по-
внішого розкриття можливостей кожного. Щоб підтвердити цю думку, 
наведемо перелік ситуацій мовленнєвого спілкування, які можуть вини-
кати у процесі розвитку та становлення відносин у групі та використову-
ватися як ситуації спілкування: “I am fond of…”, “My Favourite Colour”, 
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“My Dearest Possession”, “When I was a Child I liked…”, “My Childhood 
Nickname“, “My Family Tree” та інші. 

Включення мовленнєвої діяльності на іноземній мові у загальний 
контекст діяльності студентів допомагає утримувати високий рівень мо-
тивації. Особистісно значима ціль спілкування передбачає введення до 
іншомовної мовленнєвої діяльності цілого комплексу мотивів: комуніка-
тивних, інтелектуальних, пізнавальних. Ситуації, пов’язані з життєвим 
досвідом студентів, випливають з нього, забезпечують аутентичність мо-
вленнєвих переживань учнів. Ці ситуації є настільки важливими для сту-
дентів, що вони багато разів повертаються до них у своїх думках, знов і 
знов переживають їх. Мовлення у таких ситуаціях є не що інше, як про-
ява індивідуального переживання, а мовні засоби, які забезпечують рі-
шення комунікативної задачі, актуально усвідомлюються і добре запа-
м’ятовуються. Те, що ці ситуації мають особистісно значиму ціль вигід-
но відрізняє їх від ситуації формального спілкування, навчальні моделі 
яких часто використовуються на заняттях. Такі ситуації (“У кофе”, “У 
магазині”, “На пошті”, “На вокзалі”, “В театральній касі” та інші) навіть 
у щоденному спілкуванні на рідній мові є епізодичними, не мають жит-
тєвої можливості, не викликають емоційних переживань. Щодо інозем-
ної мови, то у позаіншомовному середовищі, у себе вдома студенти не 
використовують її, не можуть використовувати її для досягнення практи-
чних цілей у ситуаціях формального спілкування. Тому такі ситуації не є 
для них актуальними до тих пір, поки вони не попадуть до іншомовного 
середовища та не будуть змушені використовувати іноземну мову для 
реалізації своїх намірів. Тільки тоді мовні засоби, які необхідні для рі-
шення комунікативних задач у формальних ситуаціях спілкування, акту-
алізуються та запам’ятовуються. 

 Говорячи про природні ситуації спілкування, які використовуються 
на заняттях, не можна не торкнутися питання про форму організації дія-
льності студентів. Спілкування, як відомо, може мати місце при наявнос-
ті хоча б двох комунікантів.  
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