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Ситуації успіху як фактор гуманізації процесу навчання 
іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей 

 
В сучасних умовах розвитку української державності освіта стає ос-

новою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу та 
запорукою національного відродження. Оновлення змісту освіти є 
пріоритетним напрямом реформування вищої освіти і передбачає приве-
дення його у відповідність до сучасних потреб особи і суспільства. 

Українське суспільство знаходиться зараз на шляху інтеграції в 
Європу. Як зазначає В.Г.Кремень, “інтеграція України у світову 
спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами. Без 
таких знань прилучитися до міжнародного співтовариства буде 
неможливо” [5]. Тому навчанню іноземних мов студентів всіх, в тому 
числі нефілологічних спеціальностей, надається багато уваги як з боку 
держави, так і з боку вчених. 

Поряд з іншими факторами, які сприяють гуманізації процесу нав-
чання іноземної мови, вважаємо необхідним виділити створення ситуацій 
успіху на заняттях та в позааудиторній діяльності.  

Відомо, що студент боїться робити помилки при вивченні іноземної 
мови найчастіше з двох причин: небажання отримати негативну оцінку 
або оцінку, нижчу від тієї, на яку він звично претендує і яка відповідає 
його рівню самооцінки та рівню домагань, та побоювання бути засудже-
ним одногрупниками, втратити свою репутацію або сприяти формуван-
ню уявлень про себе як про нездібного студента, тобто втратити або зни-
зити свій статус у колективі [4]. Тому одним зі шляхів усунення виник-
нення негативного досвіду в учінні ми вважаємо раціональне викори-
стання педагогічної оцінки та формування взаємовідносин у групі, які б 
грунтувалися на взаємоповазі, взаємодопомозі та взаєморозумінні.  

З метою зняття другої причини на заняттях з англійської мови 
використовуються вправи, які мають гуманістичну спрямованість, тобто 
разом із активізацією мовних навичок спрямовані на розвиток 
самопізнання, саморозуміння, самоактуалізації, а разом з тим розуміння 
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інших, емпатії, потреби у співпраці.  
 Поєднанню ж цих двох шляхів, подолання побоювань зробити 

помилку та спаду інтересу до вивчення іноземної мови сприяє, на нашу 
думку, створення на заняттях ситуацій успіху. 

 Створення ситуацій успіху покликане сприяти гуманізації процесу 
навчання, такого специфічного предмета, як іноземна мова: усуненню 
перешкод на шляху кожного студента до оволодіння іноземною мовою та 
до росту впевненості в собі, подоланню сором'язливості, вагань, побою-
ванню зробити помилку та викликати насмішки одногрупників. 

 Для нас важливо уточнити значення понять “успіх” та “ситуація 
успіху”. Ситуація – це сполучення умов, які забезпечують успіх, а сам 
успіх – це результат такої ситуації. Ситуація – це те, що може 
організувати викладач; переживання ж радості, успіху – дещо більш 
суб'єктивне, сховане від стороннього погляду. Задача викладача полягає 
в тому, щоб дати кожному студентові змогу пережити радість подолання 
труднощів, досягнення, усвідомити свої можливості, повірити в себе. 

 Успіх може бути короткочасним, частим і довготривалим, миттєвим, 
стійким, значним, пов'язаним з усім життям та діяльністю студента. Все 
залежить від того, як ситуація успіху закріплена, продовжується, що 
лежить в її основі. Важливо пам'ятати, що навіть одноразове 
переживання успіху може докорінно змінити психічне самопочуття 
людини, різко змінити ритм і стиль її діяльності, взаємовідносини з 
оточуючими. Ситуація успіху може стати своєрідним пусковим 
механізмом для подальшого розвитку особистості. Особливо, якщо це 
стосується навчання, опанування таким важким та престижним 
предметом, як іноземна мова. Успіхи в навчанні – це джерело внутрішніх 
сил студента, яке виробляє енергію для подолання перешкод та бажання 
вчитись.  

 Успіх – поняття неоднозначне, воно має різне трактування. З 
соціально-психологічної точки зору – це оптимальне співвідношення між 
сподіваннями оточуючих, особистості та результатами її діяльності. 
Кожен член співтовариства, яким би великим чи малим воно не було, 
завжди оточений системою так званих експектацій (очікувань) від його 
вчинків, дій, лінії поведінки. Зрозуміло, що і сама особистість несе в собі 
ціле сузір'я різних очікувань по відношенню до рідних, близьких, 
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однолітків, членів тієї формальної чи неформальної групи, до якої вона 
входить. Людина очікує певних вчинків, в яких задовольняються її 
сподівання (або побоювання), і цього ж оточуючі чекають від неї. В тих 
випадках, коли експектації особистості співпадають або перевершують 
очікування оточуючих, найбільш значущих для особистості, ми можемо 
говорити про успіх. Може змінюватись коло людей, думки яких важливі 
для особистості, але сутність успіху не змінюється. 

 З психологічної точки зору успіх – це переживання стану радості, 
сатисфакції від того, що результат, до якого особистість прагнула у своїй 
діяльності, співпав з її очікуваннями або перевершив їх. На основі такого 
стану можуть сформуватись стійкі почуття сатисфакції, формуються 
нові, сильніші мотиви діяльності, змінюється рівень самооцінки, самопо-
ваги. В тому випадку, коли успіх стає стійким, постійним, може початись 
своєрідна ланцюжкова реакція, яка вивільняє величезні, приховані 
можливості особистості та несе невичерпний заряд людської духовної 
енергії. 

 З педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, 
організоване сполучення умов, за яких створюється можливість досягти 
значних результатів в діяльності як однієї окремо взятої особистості, так 
і групи в цілому. Важливо підкреслити, що в педагогічному сенсі це ре-
зультат продуманої, підготовленої та ретельно виваженої стратегії й так-
тики викладача [6]. 

 Успіх – категорія не абстрактна. Він залежить від віку людини, статі, 
особливостей нервової системи, ступеня глибини радості, а також від 
експектацій особистості. А.С.Бєлкін виділяє три види успіху: 
передбачений успіх, констатуючий та узагальнюючий. В основі 
передбаченого успіху лежать обгрунтовані сподівання. Констатуючий 
успіх фіксує певні досягнення. При цьому він може бути очікуваним або 
несподіваним, підготовленим чи спонтанним. Важливо те, що він 
відбувся, дав змогу людині пережити радість визнання, відчуття своїх 
можливостей, віри в завтрашній день. Узагальнюючий успіх має місце 
тоді, коли сподівання на успіх поступово стає стійкою необхідністю. Він 
передбачає стан упевненості, захищеності, опори на самого себе. Знання 
цих видів ситуацій успіху дає змогу реально уявити їх педагогічний 
потенціал та відповідно орієнтуватись у виборі шляхів і засобів їх 
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організації [1].  
Для створення ситуації успіху важливе не тільки бажання педагога, 

але і рівень його загальної та професійної культури. На перший план тут 
висовується емоційна культура викладача, його психологічна зоркість. 
Без цього він не зможе створити ситуацію успіху ні для себе, ні для своїх 
вихованців.  

Ситуація успіху може бути запланована викладачем завчасно за 
умови хорошого знання особистісних можливостей кожного студента в 
групі, а також може скластись спонтанно. В будь-якому випадку викла-
дач повинен вміти скористатись її перевагами на користь студентів. 
Особистісно орієнтоване навчання налаштовує викладача на те, що він 
зобов’язаний помітити будь-який, навіть найменший, успіх свого вихо-
ванця, підтримати його, похвалити, оцінити. Це створює умови для 
закріплення одноразового успіху, перетворення його в багаторазовий та 
веде до змін у ставленні студента до самого себе. Переживши таку 
ситуацію успіху один раз, студент з нетерпінням чекає наступного занят-
тя з англійської мови, бо він знає, що отримає на ньому задоволення, 
сатисфакцію від своєї роботи. 

Більш вільна атмосфера на заняттях в групах, що склалась завдяки 
співробітництву між викладачем та студентами, дозволяє студентам 
проявити себе з найкращого боку. Коли ж на заняттях присутній хтось 
чужий (інші викладачі, представники адміністрації, гості з інших вищих 
навчальних закладів), студенти своєю активністю, зацікавленістю ство-
рюють ситуацію успіху для свого викладача. Саме це і може бути показ-
ником взаєморозуміння між студентами та викладачем.  

Зважаючи на те, що всі розмови ведуться англійською мовою, можна 
констатувати той факт, що на таких заняттях досягається триєдина мета 
навчання іноземної мови: формування особистості, розвиток 
пізнавальних інтересів та розширення комунікативної компетенції 
студентів.  

Наприкінці кожного навчального року студенти пишуть листи 
своєму викладачу англійської мови, в яких вони розповідають, чи 
відповідає бал, виставлений викладачем, рівню їх домагань, чи 
задоволені вони своєю роботою впродовж року, оцінюють рівень викла-
дання, дають свої пропозиції щодо поліпшення навчання мови тощо. 
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Аналіз таких листів свідчить, що студенти вдячні викладачам англійської 
мови за створення для них ситуацій, які допомагають їм проявити себе з 
найкращого боку, повірити в себе, позбавитись таких вад, як 
сором’язливість, побоювання бути невірно зрозумілим, невпевненість в 
собі та покращити свої знання з англійської мови.  

З студентських листів викладачеві стає очевидним, що створення 
ситуацій успіху найбільш важливе не тільки для слабких та невпевнених 
в собі студентів, а й для студентів з високим рівнем володіння іноземною 
мовою. Цю категорію складають, в основному, випускники шкіл з по-
глибленим вивченням іноземної мови та шкіл нового типу. В бесідах з 
ними з’ясувалось, що зіткнувшись з загальним досить посереднім рівнем 
знання мови більшості студентів-першокурсників в групі та тим фактом, 
що викладач змушений на заняттях починати з найпростіших речей, вик-
ликав побоювання, що вони не матимуть змоги удосконалювати свої 
знання. Створення ж викладачами ситуацій успіху для таких студентів 
(за рахунок мовної зарядки, підготовки огляду поточних подій, спонтан-
ного говоріння на непередбачені теми тощо) сприяло тому, що вони не 
втратили набутих в школі навичок і успішно продовжують розширяти 
свою мовну компетенцію  

Отже, створення ситуацій успіху в процесі навчання іноземної мови 
є важливим фактором формування у студентів стійкого позитивного 
ставлення до вивчення іноземної мови, що можна вважати однією з ознак 
гуманізації освітнього процесу у вищій школі. Це, в свою чергу, означає, 
що і після закінчення навчання у вищому закладі освіти студенти 
самостійно продовжуватимуть удосконалювати свої навички в 
оволодінні іноземною мовою. 
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