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ставлення до збереження здоров’я (аксіологічний компонент), що є 
показниками сформованості культури здоров’я, а також умінь і 
навичок на практиці підтримувати здоровий спосіб життя, 
виявляючи певний рівень культури здоров’язбереження 
(діяльнісний компонент), що в сукупності можна визначити за 
певними параметрами (оцінювальний компонент). 

Отже, феномен «культура здоров’язбереження» слід розглядати 
як важливий компонент загальної культури людини, обумовлений 
матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, 
що знаходить вираз у системі цінностей, знань, потреб, умінь і 
навичок формування, збереження та зміцнення її здоров’я. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 
  

 Зростаючі потреби суспільства у перекладачах-професіоналах, 
фахова підготовка котрих відзначається високою кваліфікацією, 
конкурентноздатністю, належним рівнем інтелектуального 
розвитку, передбачає спрямованість освіти на формування у них 
професійної компетентності. Створення і реалізація сприятливих 
педагогічних умов для саморозвитку майбутніх перекладачів 
ґрунтується на використання педагогічних інновацій, у яких 
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пріоритетами є процесуальність, полілогічність і діалогічність 
міжособистісної взаємодії, миследіяльність, можливості 
самореалізації завдяки створенню комплексу. Адже освіта є такою 
галуззю соціальної сфери, де стійкий розвиток інноваційної 
діяльності має розглядатися як процес відтворення людського 
капіталу на розширеній та інноваційній основі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що феномен 
інновацій розглядається науковцями як «ідеї та пропозиції (що в 
багатьох випадках ґрунтуються на результатах відповідних 
спеціальних наукових досліджень, соціополітичних і технічних 
розробок), які можуть стати основою для створення нових видів 
суспільного буття, продукції чи значно поліпшити характеристики 
(технічні, моральні, правові, економічні тощо) існуючої реальності, 
створення нових процесів, послуг, усього того, що може покращити 
«якість життя» людства» [4, с. 97-98].  

Реалізація інноваційних підходів у вищій школі вважається 
процесом творення, запровадження та поширення в освітній 
практиці ВНЗ нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських 
технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) 
досягнень структурних компонентів вищої освіти, відбувається 
перехід системи підготовки майбутніх фахівців до якісно нового 
стану. Комплексне значення терміну «інновація» полягає в тому, що 
це поняття складається з власне ідеї та процесу її практичної 
реалізації [2, с. 338]. 

Інновації в освіті умовно можна поділити на такі категорії 
залежно від їх спрямування:  

1) інновації теоретичного характеру, до яких увійшли теорії, 
ідеї, концепції, які ще потребують розробки, доведення до 
практичного рівня (наприклад, теорія неперервної освіти, 
синергетичний підхід в освіті, гуманізація освіти, гуманітаризація 
вищої освіти тощо); 

2) інновації практичного характеру – це нові педагогічні 
технології, які використовуються у навчальному процесі (наприклад 
інтерактивне навчання, дистанційне навчання, технологія 
мультимедійного навчання, технологія проектного навчання, 
тренінгові технології навчання тощо); 

3) інновації інтеграційного характеру: а) це ті інновації, які мали 
теоретичний характер і отримали подальший розвиток на практиці 
(наприклад, розвивальне навчання, діяльнісний, особистісно-
орієнтований підхід, контекстне навчання (технології моделювання 
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ситуацій) тощо; б) інновації, які спочатку з’явилися на практиці, а 
далі обґрунтовувались в теоретичному аспекті (наприклад, 
технології активного навчання) [1, с. 56]. 

Обґрунтовуючи важливість та актуальність інноваційних 
педагогічних технологій, зазначимо, що їх мета не тільки 
удосконалити попередні уміння та навички, а й сформувати нові, й у 
майбутньому генерувати ідеї, використовувати міждисциплінарний 
підхід на основі міжпредметних зв’язків.  

Найбільш сучасною і продуктивною є інтерактивна модель 
навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що 
має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови 
навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність.  

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 
процес будується на умовах постійної, активної взаємодії всіх 
студентів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, 
навчання у співпраці), де студент і викладач є рівноправними, 
рівнозначними суб’єктами навчання, що сприяє створенню 
атмосфери співпраці, взаємодії у студентському колективі, 
формуванню цінностей, навичок і вмінь [3]. 

Дидактичною метою використання інтерактивних технологій у 
процесі формування особистості майбутнього перекладача є 
розвиток його творчого потенціалу; здатності до самосвідомості і 
самоуправління; уміння раціонально організовувати свою 
діяльність; оперувати інформацією; розвивати професійну 
компетентність.  

Інноваційні інтерактивні методи навчання іноземних мов, які 
базуються на гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і 
самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних 
можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для 
ефективного поліпшення навчального процесу у вищих навчальних 
закладах. Використання інтерактивних методів надає можливість 
вирішити комунікативно-пізнавальні задачі засобами іншомовного 
спілкування. Таким чином, новітні методи навчання іноземних мов 
сприяють вирішенню проблем комунікативного, пізнавального та 
виховного характеру: розвивати уміння і навички спілкування, 
встановити емоційний контакт із студентами, навчити їх працювати 
в команді, зважати на думки і висловлювання інших. 

Сучасна комунікативна методика пропонує широке 
впровадження в навчальний процес активних нестандартних методів 
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і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. На 
практиці виявили досить високу ефективність такі форми підготовки 
майбутніх перекладачів, як індивідуальна, парна, групова і робота в 
команді. Найбільш відомі форми парної і групової роботи: 
внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles); мозковий штурм 
(brain storm); читання зигзагом (jigsaw reading); обмін думками 
(think-pair-share); парні інтерв’ю (pair-interviews); рольові та ділові 
ігри (role-playing and business games) та ін. 

Корисним видом діяльності є створення дискусій англійською 
мовою на різноманітну тематику. Доцільно створювати професійно-
орієнтовані дискусії. За основу таких обговорень можна брати 
інформацію з прочитаних текстів та статей. Викладач бере на себе 
роль організатора спілкування, формулює питання, звертає увагу на 
оригінальні думки учасників, суперечливі питання, допомагає у 
розв’язанні напружених моментів, що виникають під час дискусії. 

Використання інтерактивних технологій у процесі професійної 
підготовки майбутніх перекладачів спрямоване на формування 
особистості, яка володіє креативним та аксіологічним потенціалом, 
технологіями творчого саморозвитку, самовдосконалення, 
самоактуалізації. Інтерактивне навчання майбутніх перекладачів 
створює сукупний ефект, який виявляється в тому, що на фоні 
програмного засвоєння знань з іноземних мов формуються вміння 
співпрацювати на основі стратегії взаємодії; формується 
комунікативна компетентність, що визначається зміною стилю 
спілкування, усвідомленням бар’єрів спілкування та вирішенням 
комунікативних завдань; виявляється толерантність, яка 
характеризується сприйняттям інших людей і забезпечує повноту й 
адекватність іншомовного спілкування в різних ситуаціях. 
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