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У дошкільному віці розвивається усвідомлення дитини себе як хлопчика або ді
вчинки. Діти часто групуються за статтю у іграх. У сюжетно-рольовій грі хлопчик, 
наслідує чоловіка -  обирає роль шофера, космонавта чи моряка, а дівчинка -  лікаря, 
вихователя чи перукаря. Хлопчики повільніше і тяжче пристосовуються до нової 
ситуації, ніж дівчатка. Хлопчики звергають більшу увагу на технічні іграшки та ігри, 
у яких можна реалізувати своє прагнення до перемоги та лідерства. Вони визнають 
лідерами сильних, сміливих та ініціативних однолітків. Дівчатка, в той самий час. 
надають перевагу міжособистісним стосункам з веселими, кмітливими та поступли
вими ровесницями.

Розуміння дитиною своєї статевої належності виникає через пізнавальний інте
рес, тоді коли з являється цікавість до будови власного тіла. Дитина, чує від дорос
лих: «ти ж дівчинка» або «ти ж хлопчик» та починає переосмислювати це у зв’язку зі 
своїми статевими особливостями. Дитину найбільше цікавить власне тіло, а саме 
статеві органи. Також у результаті виховного впливу у неї з’являється почуття со
ром’язливості чи ніяковості.

Деякі дошкільники не знають фізичних відмінностей людей та не вміють відріз
няти статі коли дивляться на оголену натуру. Деякі діти, які вперше побачили оголену 
ляльку, не відразу звертають увагу на відмінності в їхньому фізичному вигляді. Однак 
є такі діти, які спокійно сприймають це не соромлячись, а інші -  опускають очі.

Культура статевої поведінки є результатом впливу стереотипів у сім’ї та ото
ченні дитини. Через правильний вплив дорослих у дитини буде формуватися адеква
тне ставлення до статевих відмінностей та стосунків між чоловіком та жінкою.

Природна допитливість дітей повинна задовольнятися дорослими, які серйозно 
поставляться до запитань дітей. І акож деякі питання діти обговорюють між собою. 
Вихователь повинен знати думки батьків з питань статевого виховання їхніх дітей та 
працювати з метою подолання певних упереджень у статевому вихованні.

Отже, тендерне виховання — це засвоєння знань про взаємини статей та форму
вання культури статевої поведінки. Роль дорослого у формуванні основ із статевого 
виховання дошкільників є дуже важливою. Оскільки від правильності побудови ви
ховного процесу залежить статева самоідентифікація, адекватне ставлення до стате
вих відмінностей, засвоєння ролей чоловіка чи жінки. Провідне значення при цьому 
займає сім’я і близьке оточення дитини, які виробляють стереотипи її поведінки.
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Кисельова 1. 1.
старший викладач кафедри англійської мови

. Київський університет імені Бориса Грінченка
м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ПІДХОДУ В НАВЧАННІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

Розвиток комунікативної компетенції є основною метою навчання іноземної 
мови студентів немовного вузу. Це необхідно майбутньому фахівцю для здійснення 
міжкультурного спілкування в рамках тієї чи іншої професійної сфери діяльності. 
Монолог являє собою відносно розгорнутий вид мовлення, на основі якого будуєть
ся окреме висловлювання або послідовність висловлювань [3]. З іншого боку, моно
л о г -  це організований вид мовлення, що означає планування та програмування не 
тільки окремого висловлювання, а й усього повідомлення.

У практиці навчання іноземної мови доводиться стикатися з таким явищем, коли 
студент не може зробити самостійне повідомлення, що складається з декількох послі
довних, пов’язаних між собою фраз. Найчастіше висловлювання їх являють собою 
дуже стислі відповіді на запитання викладача або чисто формальне, хронологічне пе
рерахування якихось дій, подій, фактів. Вивченням проблем навчання іншомовної ус- 
номовленнєвої діяльності студентів займались вітчизняні та зарубіжні вчені:
О.С. Большакова І .А. Зимня V. Benson, В. Coffey, С. Kennedy, A. Waters та ін. Нав
чання монологічного мовлення -  надзвичайно складна справа. Монологічне вислов
лювання розглядається як компонент процесу спілкування будь-якого рівня -  парного, 
групового, масового. Це означає, що будь-яке монологічне висловлювання є моноло
гічним за своєю природою, але завжди комусь адресоване, навіть якщо цей адресат-  
та сама людина, яка говорить. Монологічне мовлення має досить велику композицій
ну складність, вимагає завершеності думки, чіткого дотримання граматичних правил, 
логіки і послідовності при викладі того, що хоче сказати той, хто говорить.

Необхідно навчити студентів коректно і ефективно формулювати власну точку 
зору з теми, яка розглядається, погоджуватися або не погоджуватися з чужою дум
кою, правильно формулювати думки, робити висновки, будувати докази з викорис
танням різних аргументів, тобто уміти логічно й аргументовано оформляти свої дум
ки англійською мовою.

Тісна взаємодія викладача та студентів дозволяє безпосередньо вивчати індиві
дуальні та психологічні особливості тих, кого ми навчаємо і відповідним чином оби
рати методи, прийоми та засоби педагогічного впливу з тим, щоб процес навчання 
став більш ефективним. Індивідуальний підхід необхідно застосовувати не тільки в 
навчанні студентів, яким англійська мова дається важко, або які мали недостатню 
англомовну підготовку на попередніх етапах навчання. «Сильні» студенти мають 
також навчальну потребу в особистісному підході. Це зобов’язує педагога будувати 
навчально-виховний процес на основі урахування головних особистісних якостей-  
цілеспрямованості особистості, її життєвих планів і ціннісних орієнтирів, спиратися 
на вікові та індивідуальні особливості студентів.
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Під час індивідуальної роботи діагностуються потенційні можливості та най
ближчі перспективи розвитку студентів. Індивідуальний підхід виражається перш за 
все у правильному виборі прийомів і форм роботи, що відповідають віковим особли
востям студентів (особливості мотивів, мислення, пам’яті, інтересів), які виявляють
ся в розумінні, запам’ятовуванні, засвоєнні матеріалу [2]. Відомо, що студенти -  різ
ні: є -  більш, є -  менш допитливі, здатні, уважні й працьовиті, по-різному засвоюють 
один і той же матеріал. Одні опановують його швидко, іншим же необхідно більше 
часу і зусиль. Тому диференційований підхід передбачає різні за складністю завдан
ня для досягнення кінцевих цілей навчання.

Для того, щоб зробити навчання більш ефективним, ми повинні бачити в кож
ному студенті індивіда з певним набором здібностей до оволодіння іноземної мови, 
як суб’єкта діяльності процесу научіння і спілкування з його вмінням (або невмін
ням) вчитися і спілкуватися, і, нарешті, що найголовніше, як особистість з усіма 
притаманними їй соціальними характеристиками [1].

Враховуючи те, що студентські групи нефілологічних спеціальностей мають рі
зний рівень підготовки з англійської мови на попередніх етапах навчання, задачею 
викладача є підібрати різного роду ситуативні вправи, щоб жоден студент зміг як
найкраще представити свої знання з тієї чи іншої теми і не відчувати дискомфорту в 
участі у навчальному процесі, а також підвищити рівень своїх знань, вмінь та нави
чок. Тісна взаємодія викладача та студента дозволяє значно підвищити рівень знань 
студентів, а з боку викладача, безпосередньо вивчати різноманітні індивідуальні та 
психологічні особливості кожного студента, виявляючи сильні і слабкі риси особис
тості і відповідним чином обирати методи, прийоми та засоби педагогічного впливу 
[4, с.132]. Диференційоване навчання передбачає такі організаційні форми, при яких 
кожен студент працює на рівні своїх здібностей, долаючи посильну, але достатньо 
відчутну для нього складність.

В цьому контексті слід відзначити деякі основні види труднощів, які перешко
джають успішному оволодінню говорінню англійською мовою:

Психологічний дискомфорт. На відміну від читання, аудіювання та письма, 
говоріння вимагає більшої розкутості перед аудиторією. Відчуття психологічного 
дискомфорту в процесі говоріння англійською мовою у студентів пов’язано зі стра
хом наробити помилок, критичного ставлення оточуючих, втратою свого статусу або 
просто сором’язливістю перед увагою, яку їх мова може привернути.

Нічого сказати. Це означає відсутність думок з якої-небудь проблеми. 
Тобто не має сильного стимулюючого мотиву, який спонукав би їх до словесного 
вираження.

Низький рівень участі. Тільки один учасник спілкування може говорити, щоб 
бути почутим, інші мають достатньо короткий, проміжок часу для індивідуального 
говоріння. Ця трудність ускладнюється, коли з’являється тенденція превалювання ок
ремих учнів, в той час як інші учні говорять або занадто мало, або взагалі не говорять.

Використання рідної мови. У групах, де учні або говорять однією мовою, ви
никає тенденція до її використання, тому що вона легше і виникає відчуття неприро
дності говоріння один з одним на англійській мові, а так само вони менше виділя
ються серед інших, якщо говорять рідною мовою.

Наведемо деякі приклади вправ, які доречно використовувати при навчанні мо
нологічному мовленню.

1. Вправи на основі прочитаного тексту з осмисленням, розумінням і фіксацією 
інформації може бути представлені наступними формулюваннями:
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-  Прочитайте текст, випишіть з нього активні слова і словосполучення;
-  Прочитайте текст і виберіть ключові слова для передачі його основного зміс

ту, запишіть їх у.вигляді послідовного ряду ланцюжків слів, що відображають тему.
-  Прочитайте текст і випишіть слова, які вживаються для узагальнення сказано

го або вказують на закінчення, висновки, спираючись на них, складіть речення.
2. Інший тип вправ включає логічне структурування зафіксованої інформації 

для підготовки програми монологічного висловлювання. При їх виконанні в учнів 
розвивається вміння синтезувати і узагальнювати витягнуту в результаті читання 
інформацію.

Приклади формулювань:
-  Проаналізуйте виділені основні зафіксовані інформаційні одиниці у вигляді 

словосполучень і визначте, як вони співвідносяться один з одним, об’єднайте слово
сполучення в інформаційні блоки і, спираючись на підготовлені блоки структурова- 
ної інформації, усно відтворіть дану інформацію.

-  Складіть тези, що передають основні думки (основний сенс) тексту, спираю
чись на тези, викладіть їх своїми словами.

-  Розгорніть складені тези (пункти плану), підберіть для цього відповідний змі
стовний і мовленнєвий матеріал у тексті. Передайте зміст, спираючись на пункти 
плану.

3. Вправи, направлені на підготовку та презентацію монологічного висловлю
вання: описи, міркування, розповіді. Студентам пропонується відповісти на запитан
ня за змістом прочитаного з пропозицією висловити свою власну думку з певного 
аспекту. Далі пропонуються ситуації для розгорнутих висловлювань. Приклад: ви -  
працівник соціальної служби. Сім’я звернулась туди за допомогою. Ваше завдання -  
дати опис складу сім’ї, житлових умов цієї сім’ї і довести, чи потребує ця сім’я до
помоги соціальної служби чи їй треба дати відмову в цьому.

Подібні завдання націлені на створення власного зв’язного висловлювання, са
мостійного вибору мовних засобів та стилю викладу монологу. Використання інди
відуального підходу при навчанні англомовному говорінню є одним із засобів і од
ним з сильних мотивів створення комунікативної спрямованості на занятті, а також 
стимулює студентів до оволодіння мовою, оскільки враховує їх інтереси та схильно
сті. Крім того, підвищується мотивація навчальної діяльності і підвищується інтерес 
до оволодіння мовою.
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