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PROFESSIONAL TRAINING OF WOULD-BE TEACHERS OF ENGLISH
Врабель Т.Т.,
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доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу
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У статті розглядаються методи модернізації професійної підготовки викладачів 
англійської мови. Виділено чотири основні групи навичок: конструктивні, організаційні, 
комунікативні й гностичні. Автор доходить висновку, що головною вимогою щодо ви-

бору методів є організація навчального процесу як серії досліджень, у яких студент на-

буває знань і навичок самостійної роботи, цим самим посилюючи емоційне сприйняття 
для самовираження і творчої діяльності майбутніх викладачів англійської мови.

Ключові слова: професійна підготовка, конструктивні навички, організацій-

ні навички, комунікативні навички, гностичні навички, інформаційна діяльність, 
комп’ютерно-комунікаційні технології.

By analyzing language determinants of modern education a Polish researcher A. 
Gofron shows the influence of the linguistic factor on the change of the educational 
models [4: 227-236]. In the industrial civilization language education was mainly a 
translator of knowledge and traditions of culture; in the informational civilization, how-
ever, it ought to become a mediator in acquiring knowledge, i.e. it should not only give 
ready knowledge, but also teach how to obtain, find and apply it in practice.

To start training would-be teachers of English for a modern world we are to integrate 
up-to-date computer and communication technologies as well as practice into the syllabus on 
all the levels of professional training of teachers, especially in higher educational institutions.

The need to develop professional computer competence of would-be teachers of English 
is accounted for by the need to: 1) perform social control stipulated by computerization of the 
modern society: train future teachers of English in the sphere of information science, computer 
and communication technologies; apply pedagogical and information technologies to train stu-
dents for individual cognitive activity; 2) develop the personality of the would-be teachers of 
English, train them for individual productive foreign language and cross-cultural activity in the 
information society: develop constructive, algorithmic rationalization due to the interaction with 
computer and communication technologies; cultivate creative thinking by means of reducing 
reproductive activity; promote communicative capacity in the course of participation in joint pro-
jects with students from English-speaking countries; form the skills to make optimal decisions in 
difficult situations (in role plays, language games, educational software); stimulate philological 
research skills; 3) intensify all the levels of the educational process: increase the effectiveness and 
quality of education by means of using computer and communication technologies; reveal and 
apply stimuli that activate the students’ cognitive activity; extend interdisciplinary connections 
as a result of applying modern means of data processing to perform tasks in different subjects 
(information modeling, local and network databases, etc.) [5: 11-12].

By studying the activity of professional educators we can single out some elements of infor-
mation-related activity in each component of their professional competence. Information activity 
is regarded as the activity of processing some intelligent information and the decisions made on its 
basis, i.e. as forming new information. The term “information” is understood in its wider sense as 
the data unknown before they are obtained and used for storing, communicating and processing.

Having analyzed the professional activity of the teacher of English and based on the clas-
sification of the kinds of the lecturer’s information activity suggested by Robert I.V., we have 
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investigated the following kinds of information activity of the American teacher of English: 
1) search and collection of authentic materials in text, graphic, sound and video formats by 
means of using different kinds of computer technologies: databases, instrumental software, 
Internet resources, etc.; 2) processing authentic materials with the help of word processors, 
software for creating and processing audio and video files, databases, multimedia presenta-
tions, etc.; 3) using authentic and secondary information that presupposes long-term planning 
of the teaching and educational process as well as realizing the potential of the computer and 
communication technology to automate the processes of supplying information and elabo-
rating methodology. Thus, the teacher is expected to be able to elaborate teaching models 
according to psychological, pedagogical, and methodical requirements.

Sharing G. Dudeney’s view [6] we have come to the conclusion that to perform infor-
mation activity a would-be teacher of English has to form and develop four main groups 
of skills: constructive, organization, communicative and gnostic. Constructive group in-
cludes the skills to choose software and rational methods to process authentic information 
for teaching in different formats, to plan the teaching and educational process by means of 
using computer and communication technology taking into account the individual peculi-
arities of students as well as the specific character of teaching various aspects of language 
with the help of computers. Organization skills involve the ability to work with knowledge 
and databases (electronic dictionaries, reference books, encyclopaedias), apply different 
means of recording authentic material using computers, organize individual, paired, and 
group activity by means of computer technology to study English, rearrange one’s own 
pedagogical activity. Communicative skills are the ability to conduct interactive commu-
nication, choose the means of network cooperation (synchronic, asynchronic), analyse the 
level of difficulty of the authentic teaching material for students. Gnostic group includes 
the skills to foresee the effectiveness of applying software and organizational forms of 
activity of the teacher and the students with the computer in the process of studying Eng-
lish and network cooperation; the ability to analyse the lesson conducted with the help of 
computer technology; the skills to estimate readiness to pedagogical activity with the help 
of computer and communication technology.

On the basis of analysing American educational standards in the field of teaching and study-
ing English we have revealed some normative, organizational, psychological and pedagogical 
conditions for the successful development of the English teacher’s computer competence.

Normative conditions include the elaboration of requirements and educational 
standards for the level of computer competence of a would-be teacher ofEnglish; intro-
duction into the curriculum of a basic course on the application of computer and com-
munication technology in the process of teaching English.

Organization conditions focus the educators’ attention on supplying the process of 
developing computer competence with adequate material and technical basis; organ-
izing permanent and continuous control and management of developing the would-be 
English teacher’s computer competence on all the levels of the teaching process.

Psychological conditions concentrate on forming positive motivation to overcome the 
psychological barrier by applying computer technology in the professional activity of the 
future teacher of English.

Pedagogical conditions presuppose: matching the results of computer training of 
would-be teachers with the requirements of the specialist’s information activity; compar-
ing the content of disciplines aimed at developing the future English teacher’s computer 
competence with the major tendencies of computerization of the education system; in-
tensifying cognitive processes by means of applying special methodson different stages 
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of professional training; optimal combination of various forms of organizing the teach-
ing process, creating the conditions for the organization of students’ individual work.

Increasing the quality of teacher training is the main idea behind modernizing peda-
gogical education in present-day America. American pedagogues K. Brownell, E. Eisner, B. 
Collis, D. Parker claim that modernizing the teacher training system will not be efficient if it 
deals with the structure and content of pedagogical education only, ignoring the moderniza-
tion of teacher training methods, changes in the process of teacher vs. student interaction [3: 
95].Thus, one of the most significant strategic ways to modernize professional and pedagogi-
cal training of teachers of English under the conditions of computerization is improving the 
methods that determine the character of teacher-student interaction. 

The aim of elaborating and applying new methods and technologies is seen not 
in the novelty and original character, but in improving the quality of professional and 
pedagogical training of would-be teachers [1: 84].The general tendencies of improving 
the methods and technology of teaching in American pedagogical institutions include: 
intensification of problem teaching, individualization, personalization of teaching de-
pending on the students’ level, modular approach, educational consulting, cooperative 
teaching; promotion of “independent teaching” with no direct contact between the 
teacher and the student, using computer technology to provide for two-way indirect 
communication between the teacher and the student with the possibility to hold pur-
pose-oriented consultations; comprehensive use of modern computer technology ca-
pacity in the field of pedagogics, psychology of teaching, sociology, theory of informa-
tion; preference to the teacher’s choice and creativity in the process of teaching English.

Therefore, the main requirement in the choice of methods in the USA is organizing the 
teaching process as a series of researches where the student acquires knowledge and the skills 
to work individually. The students’ internal relevance as the decisive principle of choosing 
teaching methods focuses on the methods based on the students’ personal emotional percep-
tion that provides for self-expression and creative activity of future teachers of English.
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