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Характеристика структурних компонентів системи навчання 

іноземної мови  у ВНЗ 

Анотація: У статті охарактеризовані структурні компоненти системи 

навчання іноземної мови  у ВНЗ: підходи до навчання, цілі і завдання, зміст, 

процес, принципи, методи, засоби, організаційні форми навчання; розкрито 

зміст понять система, структура, компонент, система навчання; проаналізовано 

різні підходи до визначення змісту навчання іноземної мови у ВНЗ. 

Ключові слова: система, компонент, система навчання, іноземна мова, 

зміст навчання, комунікативна компетенція. 

Аннотация: В статье охарактеризовано структурные компоненты 

системы обучения иностранного языка  в ВУЗЕ: подходы к обучению, цели и 

задания, содержание, процесс, принципы, методы, средства, организационные 

формы обучения; раскрыто содержание понятий система, структура, 

компонент, система обучения; проанализированы разные подходы к 

определению содержания обучения иностранного языка в ВУЗЕ.  

Ключевые слова: система, компонент, система обучения, иностранный 

язык, содержание обучения, коммуникативная компетенция. 

Annotation:  the structural components of training system of  foreign language 

is characterized in the article:  approaches to training, the purposes and tasks, the 

contents, process, the principles, methods, means, organizational forms of education;  

the author opens the content of such concepts as system, structure, component, 

training system. The different approaches to definition of training content of a foreign 

language in HEI are analysed here.  
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 Спілкування іноземною мовою сьогодні – значущий компонент 

професійної діяльності фахівців, який дозволяє працювати в світовому 

інформаційному просторі, вступати в спілкування  з колегами з інших країн. 

Цей компонент діяльності забезпечується так званою міжкультурною  

компетенцією, як невід'ємною складовою загальнокультурної і професійної 
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компетенції фахівця – здатністю особистості здійснювати міжкультурну 

взаємодію в ситуаціях професійного спілкування шляхом досягнення 

взаєморозуміння, не втрачаючи власної культурної ідентичності. 

Характеристика структурних компонентів системи висвітлена у працях       

В. Беха, В. М Садовського, Г. К. Мельникова. Численні дослідження 

компонентів системи навчання іноземної мови знайшли теоретичне 

обґрунтування у працях таких учених, як І. Л. Бім, А. С. Гембарук,                         

Г. Д. Климентенко,  С. А. Москаленко, С. П., Каричковської,  О. І Крата,              

В.М. Плахотника, Ю. В. Халаджи та С.О. Єрмакової,  І. І.Шостак та ін.  

Мета статті – охарактеризувати структурні компоненти системи 

навчання іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України. 

Навчання іноземних мов у  ВНЗ визначається як система, функціонування 

якої обумовлюється багатьма чинниками. Головними з них є: характер 

соціального замовлення на сучасному етапі розвитку суспільства, цілі навчання 

та виховання, принципи і зміст навчання іноземної мови та інші. 

Широко поширений у мовознавстві термін «система» уживається в 

лінгвістичних дослідженнях, щонайменше, в трьох значеннях. Під системою 

перш за все розуміють сукупність тих або інших засобів мови, наприклад, 

звуків у фонетиці, морфологічних і синтаксичних засобів в граматиці, слів і 

виразів в лексиці.  

Під системою в другому значенні цього терміну розуміють явище 

внутрішнє, таке, що є системою стосунків і зв'язків, що існують між її 

елементами. 

Система в третьому розумінні є засобом тієї або іншої мовної сфери, коли 

система розглядається як діалектична єдність двох сторін одного і того ж 

явища, як єдність закономірно розташованих і діючих у взаємозв'язку частин.  

Саме таке розуміння системи (системності, системного характеру) дозволяє, 

вважають А. В. Щерба і В. С. Виноградов, наблизитися до виявлення тих 

складних зв'язків і стосунків, в яких знаходяться слова будь-якої мови, 

складаючи  цілісну лексико-семантичну систему [3, с.5]. 
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Кожна система має властиву тільки їй будову, структуру, яка є 

сукупністю елементів і зв’язків між ними, що визначаються на основі розподілу 

функцій і цілей, поставлених перед системою [5]. 

Для того щоб приступити до вивчення структури системи навчання 

іноземної мови, треба розчленувати її на складові частини, компоненти, 

причому під останнім розуміється дещо просторово локалізоване. Точно так 

повинні бути ізольовані, подані у речовинному вигляді її особливі складові – ті, 

що відіграють роль зв’язків у середині системи, забезпечують її цілісність [2]. 

Поняття компоненту, зазвичай, уявляється інтуїтивно ясним; під ним 

розуміється мінімальна частка системи або максимальна межа її розчленування. 

При цьому йому притаманна внутрішня активність. Тому ми можемо говорити 

не просто про компонент, а про діючий елемент. Це означає, що компоненти 

повинні у системі обслуговувати одне одного і тому їх відбір має відбуватись 

на основі функціональних залежностей [2, c. 202–203]. 

В. Бех доходить висновку, що цілісність є найважливішою ознакою, що 

свідчить про наявність саме системи. Це пояснюється тим, що система не є 

простою сумою компонентів, а переважає над кожним із них, як деяке якісно 

нове, цілісне утворення [2, с. 309]. 

У педагогічних науках система навчання розглядається як відповідний 

метод. Система визначається, зокрема, як сукупність засобів і способів 

організації навчальної діяльності тих, хто навчається відповідно до 

закономірностей процесу засвоєння студентами (учнями) заданого змісту 

освіти. В результаті активного впровадження системних методів і принципів у 

теорію і практику вивчення іноземної мови, утворився особливий напрям, який 

називається системною лінгвістикою, яка розглядає систему як «впорядковану і 

організовану сукупність взаємозв'язаних, взаємозалежних і взаємодіючих 

елементів (підсистем) і їх ознак та властивостей, втілених у певну субстанцію і 

функціонуючих у середовищі як цілісне структурне утворення», так писали 

учені М. В. Арапов П. П. Мельников [12, с.185]. 
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Система навчання – сукупність основних компонентів навчального 

процесу, що визначають відбір навчального матеріалу для занять, форми і 

способи його подачі на уроці, методи і засоби спілкування. З позиції 

системного підходу в методиці викладання мови прийнято виділяти наступні 

компоненти системи навчання: підходи до навчання, цілі і завдання, зміст, 

процес, принципи, методи, засоби, організаційні форми навчання. 

Перераховані компоненти є системними утвореннями, оскільки:  

а)  направлені на досягнення єдиної мети – навчання мові; 

 б) тісно між собою пов'язані і виявляються в кожній конкретній адії 

навчальної діяльності;  

в) формуються під впливом середовища, яке диктує вимоги, чому і як 

треба навчати у зв'язку з потребами суспільства;  

г) об'єднуються один з одним через посередництво навчання як 

системоутворюючого компонента системи. 

Всі компоненти системи навчання знаходяться між собою у певній 

ієрархічній залежності, проте домінуюча роль усередині системи належить 

цілям навчання, які формуються під впливом середовища і роблять вплив на 

вибір підходів до навчання, методів, принципів, засобів і організаційних форм 

навчання. Завдяки перерахованим компонентам система навчання функціонує у 

вигляді навчального процесу, організаційно-структурною одиницею якого під 

час практики мови є практичне заняття, а функціональною – система мовних 

дій і операцій, що об'єднуються в цикли навчальної діяльності. 

 Підхід до навчання є основним компонентом системи навчання іноземної 

мови, виступає в якості загальної лінгводидактичної основи опанування мовою 

і дає уявлення про вибрану стратегію знань, яка служить основою для вибору 

методів і прийомів навчання.  

«Підхід до навчання» – це реалізація ведучої, домінуючої ідеї навчання на 

практиці у вигляді певної стратегії і за допомогою того або іншого методу 

навчання» [10]. 
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 Підхід у навчанні спирається: а) на відповідну теорію мови (лінгвістичні 

основи навчання) і б) теорію навчання (дидактичні основи навчання) [1]. 

Домінуючим компонентом в системі навчання є ціль навчання, яка 

формуються під впливом середовища і є відповіддю викладачів і методистів на 

соціальне замовлення суспільства, – чому і як навчати на заняттях іноземної 

мови,  робить вплив на вибір підходів до навчання, методів, принципів, засобів 

і організаційних форм навчання.  

У методиці традиційно прийнято виділяти наступні цілі навчання: 

практичну, загальноосвітню, виховну, розвиваючу. У літературі останніх років 

йдеться ще про одну ціль навчання – стратегічну (глобальну), яка є 

віддзеркаленням соціального замовлення суспільства по відношенню до тих, 

хто навчається. 

Цілі навчання тісно пов'язані зі змістом навчання. 

 Зміст навчання іноземної мови є також компонентом системи, що 

складається з певним чином організованого навчального матеріалу й 

формується та реалізується в процесі навчання з урахуванням цілей і завдань 

освіти на певному етапі розвитку суспільства [2]. 

Зміст навчання іноземної мови у вищій школі визначається навчальними 

планами, державними навчальними програмами і підручниками з цього 

предмета. Зміст окремих занять конкретизується викладачем з урахуванням  

визначених завдань, необхідності відображення специфіки предмета, рівня 

підготовленості та інтересів студентів [6]. Отже, зміст навчання іноземної мови 

має забезпечити досягнення головної мети – навчити спілкуватися іноземною 

мовою в межах засвоєного програмного матеріалу. Крім того, він спрямований 

на формування здатності самостійно здобувати знання, аналізувати, 

порівнювати, класифікувати та систематизувати отриману інформацію [1]. 

Дослідницею С. П. Каричковською встановлено, що послідовність 

засвоєння компонентів змісту навчання іноземних мов реалізується таким 

чином: мовні знання → мовні навички → мовленнєві вміння [7, с. 174]. 
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Домінанта того чи іншого компонента в процесі навчання залежить від 

етапу, що визначається за провідним видом навчальної діяльності. Першим 

етапом навчання іноземної мови є набуття лексичних і граматичних знань, 

формування та розвиток відповідних лексико-граматичних навичок і вмінь. 

Наступним кроком є перехід до розвитку мовленнєвих умінь відповідно до 

запрограмованої тематики, коли відбір навчального матеріалу залежить від 

прагнення найбільш повно і якісно розкрити зміст пропонованої теми. Набутий 

на попередніх етапах лексико-граматичний запас і забезпечена можливість його 

активного вживання передбачає поступове зміщення акценту навчання з 

мовного тренування на реально-мовленнєву комунікацію, у процесі якої 

засвоюються додаткові мовні одиниці, пов’язані зі змістом предмета, що 

вивчається [11]. 

Спираючись на погляди з цього питання різних авторів, Гембарук А. С. 

визначає такі компоненти змісту навчання іноземної мови: 

1. Позамовний компонент, елементами якого є сфери спілкування, а 

також теми та ситуації, що визначаються сферами спілкування. 

2. Комунікативний компонент, який включає в себе мовний, мовленнєвий 

та соціокультурний навчальний матеріал (зміст навчального матеріалу). 

3. Процесуальний компонент, тобто процес навчання, в якому і 

реалізується зміст. 

Слід зауважити, що відбір позамовного компонента здійснювався таким 

чином, щоб забезпечити готовність студентів до використання мови як засобу 

міжкультурного спілкування, як джерела розвитку їхньої індивідуальності. 

Слід відзначити, що основними компонентами змісту навчання іноземної 

мови виступають: 

– комунікативний компонент, який включає в себе мовний, мовленнєвий 

та соціокультурний навчальний матеріал (зміст навчального матеріалу); – 

позамовний компонент, елементами якого є сфери спілкування, а також теми та 

ситуації, що визначаються цими сферами;  
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– процесуальний компонент, тобто процес навчання, у якому і 

реалізується його зміст [4, с. 53]. 

Халаджи Ю. В., Єрмакова С.О. розглядають наступні основні компоненти 

змісту навчання в якості основних: 

1)  система знань; 

 2) пізнавальні і мовні дії, що розглядаються як досвід способів 

діяльності, а також досвід творчої діяльності;  

3) система стосунків і якостей особистості, яку розглядають як емоційно-

ціннісний досвід. 

Першим компонентом змісту взаємозв'язаного навчання іноземній мові і 

відповідній культурі є система знань, в ході засвоєння якої формується ІКК 

студентів (усі її складові: лінгвістична, стратегічна, учбова і соціокультурна 

компетенції). 

Другим компонентом змісту взаємозв'язаного навчання іноземній мові і 

відповідній культурі є пізнавальні і мовні дії студентів на іноземній мові, які 

являють собою діяльність що сприяє здобути знання і сприяє розвитку 

полікультурної мовної особистості студентів і формуванню їх соціокультурної 

компетенції. 

Не менш важливим компонентом є система стосунків особи до себе як до 

суб'єкта професійної і мовної діяльності, позитивне відношення до світу, до 

партнерів в міжособистісному і професійному спілкуванні, професійних 

мотивів і інтересів до вивчення іноземної мови і відповідної культури, а також 

сукупність особистих якостей студента(інтелектуальних, морально-вольових, 

ділових). 

Слід відзначити, що важливе значення відіграє взаємозв’язок змісту 

навчання із соціальним замовленням суспільства. У зв’язку зі зміною потреб,  

фахівці іноземних мов зробили акцент на оволодінні мовленням, що зумовило 

зосередження основної уваги на формуванні іншомовної комунікативної 

компетенції [13 с. 96–101]. 
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  На думку дослідників О. Б. Тарнопольського та З. М. Корнєвої, 

професійна іншомовна комунікативна компетенція складається з шести 

компонентів:  

– лінгвістичної компетенції (здатність комуніканта продукувати та 

розуміти усне та письмове мовлення відповідно до норм системи мови);  

– соціолінгвістичної компетенції (здатність комуніканта продукувати та 

розуміти усне та письмове мовлення відповідно до тих культурних норм, які 

існують у певній мовній та культурній спільноті);  

– прагматичної компетенції (здатність комуніканта продукувати та 

розуміти усне та письмове мовлення відповідно до власних цілей і намірів, 

взаємовідносин з іншими комунікантами, конкретної комунікативної ситуації);  

– формально-логічної компетенції (здатність продукувати логічно 

побудовані та зв’язні усні та письмові висловлювання і вміння передавати цю 

зв’язність та логічність через спеціальні формальні мовні засоби, а також 

здатність комуніканта розуміти логіку та взаємозв’язок усних та письмових 

висловлювань, що ним сприймаються, у тому числі орієнтуючись на формальні 

мовні засоби зв’язку;  

– психологічної компетенції (вміння доводити свою точку зору, 

переконувати партнерів по усній або письмовій комунікації, вміння знайти 

правильний підхід до них та багато інших суто психологічних вмінь);  

– предметної компетенції (обізнаність у предметному змісті спілкування)  

Ці шість складників ІКК формуються у студентів у межах чотирьох 

окремих навчальних аспектів (лінгвістичного, соціолінгвістичного, 

психологічного та предметного), які відповідають основним складовим 

загальної професійної іншомовної (англомовної) комунікативної компетенції 

[14, с. 144]. 

Отже, комунікативна компетенція – це здатність здійснювати мовленнєву 

діяльність на рівні фонологічних, лексико-граматичних і країнознавчих знань і 

навичок та мовленнєвих умінь відповідно до різних завдань і ситуацій 

спілкування [8]. 
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Організація процесу навчання, спрямованого на формування у студентів 

соціокультурної компетенції, будується на реалізації ряду принципів і методів 

навчання. На основі принципів навчання культурі і принципів навчання 

іноземним мовам ми вважаємо, що основними принципами навчання іноземній 

мові у рамках сучасних комунікативного і культурно-орієнтованогопідходів є: 

принцип діалогу/полілогу культур, принцип культуровідповідності, принцип 

домінування проблемних культурознавчих завдань, принцип білінгвального 

вчення, принцип зіставлення і принцип соціо-диференційованого підходу до 

розгляду явищ культури, принцип обліку рівня розвитку полікультурної мовної 

особистості студентів. І якщо спробувати збудувати лінійно всі компоненти 

змісту навчання, то в рамках цієї концепції можна говорити про мовний 

матеріал, тексти, тему, вправи, знання, навички і вміння. 

Принципи організації навчання іноземної мови на базі професійно 

спрямованої технології сприяють не тільки швидкому та ефективному 

оволодінню мовними навичками й уміннями, але й характерними здібностями: 

– виявляти особливості форми, значення та вживання мовних одиниць; 

– зіставляти явища іноземної мови з їх еквівалентами в рідній мові; 

– аналізувати лексичні та граматичні явища мови, що вивчається; 

– вибирати відповідні мовні засоби для спілкування; 

– практично використовувати всі сучасні технічні засоби навчання у 

формуванні навичок іншомовного спілкування. 

Поняття "метод" означає шлях до поставленої мети. В сучасній методиці 

навчання іноземних мов метод трактується у широкому і вузькому смислі. В 

широкому смислі метод означає систему навчання. В методиці відома ціла 

низка методів: прямий метод, комунікативний метод, аудіо-лінгвальний метод 

та інші. У вузькому смислі метод означає спосіб упорядкованої діяльності 

вчителя та учня на шляху до поставлених цілей навчання. В цьому смислі метод  

–  це спосіб, що забезпечує взаємодію учня і вчителя. 

Засоби навчання є важливим невід'ємним компонентом системи навчання 

іноземної мови у ВНЗ. Отже засобами навчання можуть бути різноманітні 
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матеріальні предмети, які допомагають організувати ефективне навчання 

іноземної мови. 

В методиці навчання іноземних мов до засобів навчання висуваються 

певні вимоги. 

Так, засоби навчання повинні: 

а) виступати в матеріальній формі і виконувати свою основну функцію. а 

саме – бути таким засобом праці, який забезпечує реалізацію діяльності вчителя 

і діяльності учня у навчальному процесі з іноземної мови;  

б) бути орієнтованими на цілі навчання, тобто сприяти досягненню цілей 

у процесі навчання іноземної мови; 

в) бути інструментами реалізації методів і прийомів, що застосовуються у 

навчальному процесі, і забезпечувати управління діяльністю вчителя і 

діяльністю учня; 

г) відповідати сучасним досягненням методики навчання іноземних мов і 

забезпечувати реалізацію новітніх технологій навчання іноземної мови. 

Однією з основних засад оновлення системи навчання іноземної мови 

сьогодні є також формування соціокультурної компетенції як невід’ємної 

складової професійно-комунікативної компетенції майбутнього вчителя 

іноземної мови, що виражається в гармонії країнознавчої, лінгвокраїнознавчої 

та соціолінгвістичної компетенцій і дає змогу індивідові орієнтуватись у 

традиціях, реаліях, звичаях, духовних цінностях народу, мова якого вивчається, 

та спілкуватись іноземною мовою в сучасному світі, оперуючи культурними 

поняттями й реаліями різних народів [9]. 

Висновки. Отже за допомогою перерахованих структурних компонентів 

система навчання іноземної мови реалізується у вигляді навчального процесу, 

основними компонентами якого є підходи до навчання, ціль, зміст, засоби, 

принципи, методи і організаційні форми роботи, об'єднаних в цикли навчальної 

діяльності. 
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КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Студенти виявляють найбільшу зацікавленість, коли матеріал побудовано на основі 
обраної ними спеціальності, що стимулює вивчення іноземної мови, підвищуючи і розши-
рюючи їхні професійні знання. У центрі навчального процесу знаходиться особистість сту-
дента, його потреби та можливості розвитку. Роль викладача при цьому полягає у створенні 
сприятливих дидактичних умов для освоєння навчально-професійного матеріалу, мотивації 
та стимулювання інтелектуального розвитку та креативності студентів.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иноязычная культура как цель обучения состоит из лингвострановедческого, 
социального, педагогического и психологического содержания иноязычной культуры.  

 Иноязычная культура как цель обучения включает четыре аспекта. 
 
1. Учебный аспект (собственно социальное содержание цели). 
 Он предполагает овладение всеми формами общения и всеми речевыми функциями 

для того, чтобы владение иноязычной культурой было средством: межличностного общения, 
обогащения духовного мира, отстаивания своих убеждений, пропаганды отечественной 
культуры, дружбы между народами, экономического и социального прогресса и т. п. 

 
 Конкретными целями в каждом виде речевой деятельности являются: 
 
 1) в говорении — умение сообщить (доложить, известить, объявить, информировать, 

рассказать и т. п.), объяснить (охарактеризовать, уточнить, показать и т. п.), одобрить 
(рекомендовать, посоветовать, подчеркнуть, поддержать, похвалить, поблагодарить), 
осудить, (покритиковать, возразить, отрицать, обвинить, оспорить), убедить (доказать, 
обосновать, уверить, уговорить, настоять и т. п.); 

 2) в письме — умение достаточно быстро фиксировать свои высказывания и 
высказывания других, выписывать из прочитанного, трансформируя материал, записывать 
план или тезисы выступления; 
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 3) в чтении — умение быстро читать про себя статью в газете или журнале 
(политического, общественного и научно-популярного характера) и оригинальное 
художественное произведение средней сложности для удовлетворения всех функций чтения 
как средства общения; 

 4) в аудировании — умение понимать аутентичную речь в нормальном темпе при 
живом общении и общий смысл (содержание) радиопередач и фонозаписей; 

 5) в переводе — умение выступить в качестве переводчика в бытовой ситуации. 
 
 Целями в обучении общению (социальное содержание) в целом является овладение 

им в следующих функциях: 
 — удовлетворение взаимного или одностороннего интереса людей друг к другу или к 

объектам действительности. В этом случае функционируют такие формы общения, как 
установление отношений и «интервью»; 

 — необходимость совершения совместных действий или действий одного из 
общающихся. В этом случае имеют место такие формы общения, как планирование 
совместных действий и одно-или обоюдостороннее воздействие — побуждение; 

 — обсуждение того воздействия, которое оказали объекты действительности на 
участников общения (на одного из них). 

 Другими словами, это та польза, которую личность, благодаря владению иноязычной 
культурой, сможет принести себе и в конечном счете обществу. 

 
 Чрезвычайно важным в учебном аспекте следует считать еще один компонент цели 

— приобретение навыков самостоятельной работы. Процесс обучения предполагает закладку 
основ деятельности для дальнейшего совершенствования уровня владения иноязычной 
культурой. Это означает, что нужно научить ученика способам деятельности, научить его 
учиться. 

 
^ 2. Познавательный аспект (лингвострановедческое содержание цели). 
 Он заключается в том, что обучение иноязычной культуре используется как средство 

обогащения духовного мира личности, т. е. 
 
 1) как средство приобретения знаний о культуре страны изучаемого языка: 

литературе, музыке, архитектуре, живописи, истории и т. п.; 
 2) как средство приобретения знаний о строе языка, его системе, характере, 

особенностях, сходстве и различии с родным языком; 
 3) как средство удовлетворения личных познавательных интересов в любой из сфер 

своей деятельности, от профессиональной до хобби. 
 
 Важно заметить, что познавательный аспект реализуется, как правило, на основе 

рецептивных видов деятельности — аудирования и чтения. 
 
^ 3. Воспитательный аспект (педагогическое содержание цели). 
 Данный аспект заключается в том, что обучение иноязычной культуре используется 

как средство нравственного воспитания. 
 Воспитание нельзя разделить на этическое, эстетическое, трудовое, экологическое, 

интернациональное и т. п. В конечном счете всякое воспитание есть воспитание в человеке 
нравственности. Homo moralis в любой сфере жизни поступит должным образом. 

 Для реализации нравственного воспитания в коммуникативном общении есть все 
возможности: и содержательные — наличие всевозможных проблем, и организационные — 
обсуждение этих проблем и их трактовка. При обучении иноязычной культуре эти 
возможности практически безграничны. Неразумно упускать их. Кстати сказать, ни один 
другой учебный предмет не имеет таких возможностей. В их реализации заключена огромная 
социальная сила и значимость процесса овладения иноязычной культурой. Нужно лишь не 
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ограничиваться добрыми намерениями и правильными тезисами, а выявить конкретные 
возможности иноязычной культуры в этом плане и заложить их в систему обучения. При 
этом следует согласовать обе подсистемы обучения — урочную и внеурочную. 

 
^ 4. Развивающий аспект (психологическое содержание цели). 
 Компонентами данного аспекта цели являются: 
 1) развитие речевых способностей (фонематический слух, чувство языка, 

способности к догадке, к различению, к имитации, к логическому изложению и др.); 
 2) развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (речевое 

мышление, память во всех ее видах, внимание, воображение, восприятие и др.); 
 3) развитие умения общаться; 34 
 4) развитие таких черт характера, как трудолюбие, воля, целеустремленность, 

активность и др.; 
 5) развитие умения учиться; 
 6) развитие определенного уровня мотивации к дальнейшему овладению иноязычной 

культурой (приобретение опыта положительного эмоционального отношения к 
иностранному языку, опыта, ориентированного на систему ценностей личности учащегося, а 
также понимание значимости владения и овладения иностранным языком). 

 Как уже говорилось в начале параграфа, каждый из указанных компонентов всех 
четырех аспектов цели конкретизируется в объектах обучения, в результате чего можно: 
получить их полную номенклатуру, выделить тот круг объектов, которым можно реально 
овладеть за отведенную сетку часов, установить оптимальное соотношение объектов, 
входящих в учебный, познавательный, воспитательный и развивающий аспекты. 

 Таким образом, становится ясным, что уровень овладения иноязычной культурой не 
находится в прямой пропорциональной зависимости от уровня «практического» владения 
языком, хотя и предполагает его. 

 
 
Кожна система має свою структуру. Кожний елемент, що входить до цієї 
структури, розглядається як підсистема. Ієрархічна залежність підсистем 
визначається супідрядністю їх функцій: функціонування кожної з них і всіх 
разом спрямоване на досягнення однієї мети. 

 

 

 


