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УДК 371. 378 

Н. В. Василенко, 

доктор педагогічних наук, доцент 

(Комунальний вищий навчальний заклад "Вінницька академія неперервної освіти") 
 nadezhdavasilenko@yandex.ua 

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Статтю присвячено організаційно-педагогічним і дидактичним аспектам управління розвитком 

творчої активності педагогів в умовах післядипломної освіти. Окреслено можливі шляхи системи 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Звернено увагу на динамічний пошук оптимальних 

управлінських рішень у творчій діяльності особистості. Обґрунтовано педагогічні умови розвитку 

механізмів першочерговості розв’язання проблеми в умовах хмарних технологій. 

Ключові слова: особистість, післядипломна освіта, творча активність, хмарні технології. 

Вступ. Глибокі цивілізаційні трансформації зумовили зміни ціннісних орієнтацій в усіх сферах 

життєдіяльності людства, в тому числі й в освіті. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року підкреслюється необхідність створення умов для творчої самореалізації кожного 

громадянина, створення життєздатної системи неперервного навчання і здобуття якісної освіти впродовж 

життя. У вирішенні цих завдань важлива роль належить системі підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, де створюються умови для їхнього особистісного та професійного зростання відповідно до 

індивідуальних потреб і запитів. Серед нагальних питань, що вимагають першочерговості розв’язання, є 

проблема щодо розвитку творчої активності особистості, в якій виявляється прагнення до постійного 

самовдосконалення та самоактуалізації діяльності, спрямованій на динамічний пошук оптимальних 

управлінських рішень [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання творчої активності особистості досліджували 

багато вчених, які пов’язують із вивченням сутності поняття "творчість". Проблему творчої активності 

вивчали: Г. С. Батищев, І. А. Зязюн, А. Г. Спіркін та ін. У психології означене поняття розглядається в 

особистісному (Д. Б. Богоявленська, Н. Ф. Вишнякова, Н. В. Дружинін, В. В. Клименко, В. В. Рибалка та 

ін.) та процесуальному (А. В. Брушлинський, В. О. Моляко, Я. О. Пономарьов, В. А. Роменець та ін.) 

аспектах. У педагогічній науці творча активність учителя є складовою педагогіки творчості 

(Ю. К. Бабанський, В. А. Кан-Калик, Н. В. Кичук, М. Д. Никандров, М. М. Поташник, С. О. Сисоєва та 

ін.); музично-психологічний аспект проблеми досліджували (Л. С. Виготський, О. Г. Костюк, 

А. А. Мелік-Пашаєв, Б. М. Теплов, П. П. Якобсон, С. І. Науменко, В. І. Петрушин, Т. Ф. Цигульська та 

ін.); теоретико-методичні аспекти вивчення означеної проблеми розкрито у працях, присвячених 

професійній підготовці майбутніх учителів музики засобами ІКТ у системі вищої освіти (Е. Б. Брилін, 

А. І. Ковальов, Л. М. Масол, О. М. Олексюк, Г. М. Падалка та ін.). Але в цих роботах дослідники 

недостатньо розглядають питання, які пов’язані з впровадженням сучасних ІКТ в системі післядипломної 

освіти щодо розвитку творчої активності педагогів [2]. 

Актуальність і важливість окресленої проблеми, її суспільно-педагогічне значення й недостатня 

теоретична та методична розробленість зумовили вибір теми статті "Розвиток творчої активності 

особистості: пошук оптимальних управлінських рішень". 

Мета та завдання статті полягають у розкритті педагогічних умов розвитку творчої активності 

педагогів у системі післядипломної освіти.  

Виклад основного матеріалу статті. Концептуальною ідеєю щодо розкриття теми є те, що творча 

активність педагогів є здатністю, розвиток якої потребує створення спеціальних умов у системі 

післядипломної освіти (ПО), завдяки яким у процесі продуктивної творчої активності відбуваються 

особистісний та професійний розвиток й значно підвищується рівень їх педагогічної діяльності.  

Водночас практика довела, що творча активність педагогів у процесі підвищення кваліфікації (ПК) 

значно зросте за таких спеціальних умов навчання, як: постійна самоосвітня їхня діяльність; 

використання ефективних форм і методів щодо розвитку творчих здібностей у процесі ПК; поєднання 

проблемного, активного, інтерактивного, ситуативного та спеціального їх навчання у процесі 

післядипломної освіти; самостійного виконання творчих завдань підвищеного рівня складності; 

впровадження гнучкого науково-методичного супроводу процесу навчання фахівців у системі 

підвищення кваліфікації відповідно до їх творчих потреб та запитів [2; 3]. 

Практика підтвердила, що творча активність є здатністю особистості, розвиток якої потребує 

створення спеціальних умов у системі ПО. У процесі продуктивної творчої активності відбуваються 

особистісний та професійний розвиток учителів й значно підвищується рівень їх педагогічної діяльності. 

Інтегральним компонентом творчої активності вчителів є професійність, в якій виявляється специфіка 

фахової діяльності педагога [2-4]. 
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Дослідники розглядають поняття "творчість" і "активність" як два визначення діяльності, наголошують 

на їх взаємозв’язку й виділяють такі основні ознаки – принципову новизну, оригінальність, цінність 

створеного та прогресивний характер творчого продукту як для суспільства, так і окремої особистості.  

Варіативність тлумачення поняття "творча активність" ґрунтується на основі теорії діяльності в 

контексті психолого-педагогічної науки й розглядається дослідниками в особистісному та 

процесуальному аспектах. У понятті "творча активність" розкривається вищий якісний рівень, зміст та 

сутнісна якість діяльності, що здійснюється на вищому рівні активності людини. Творча активність 

учителя є складовою педагогічної творчості (як розвиваючої взаємодії), його педагогічної майстерності, а 

також важливою професійною рисою та якістю. Термін "творча активність" пояснюється дослідниками 

як активність суб’єкта у творчій діяльності, а не як рівень його активності взагалі [2; 3]. 

Осмислюючи різні наукові підходи до визначення сутності поняття, ми розуміємо творчу активність 

особистості як її здатність до індивідуально-неповторного особистісного та професійного самовираження, 

що має продуктивний пошуково-перетворювальний характер з усіма характерними ознаками творчого 

процесу, детермінованого внутрішньо-емоційним спонтанним саморухом до якісних змін.  

Специфіка творчої активності пов’язана із визначенням її особистісної структури. Основою для цього 

стали праці та висновки дослідників І. А. Зязюна, В. В. Клименка, С. І. Науменко, С. О. Сисоєвої, 

Т. Ф. Цигульської щодо природи, ознак, закономірностей та внутрішніх умов творчості вчителя. У структурі 

творчої активності вчителя ми виділяємо такі її цілісні компоненти: психолого-педагогічний та професійний. 

Психолого-педагогічний компонент розкриває додаткові мотиви, характерологічні особливості, 

творчі якості особистості, механізм творчості, педагогічні здібності, динамізм особистості. Зазначимо, 

що цей компонент є характерним для творчої активності вчителя будь-якого фаху. 

Професійний інтегральний компонент розкриває специфіку праці педагога й включає: творчу уяву, чуття 

цілого, емоційність; здібності; творчі вміння, зокрема пошуково-дослідницькі, проблемно-ситуативні. 

Для післядипломної освіти педагогів визначальними є наступні принципи навчання та виховання, що 

максимально сприяють залученню особистості до пошукової і дослідницько-експериментальної 

роботи: науковість (тісний зв’язок і взаємодія навчального курсу з наукою); активність (активна роль 

особистості в ході навчання); індивідуальний підхід (оптимальні умови для ефективного навчання і 

практичної творчої діяльності); синтез інтелектуальної і практичної діяльності (здобуті теоретичні 

знання трансформуються у внутрішні стимули); єдність свідомості та поведінки (формування свідомості 

особистості у процесі її практичної діяльності); суб’єкт-суб’єктна взаємодія (рівноправне партнерство, 

співробітництво та співтворчість між учасниками освітнього процесу у процесі навчальної діяльності); 

оптимальний вибір змісту форм, методів та засобів навчання відповідно до освітніх запитів, інтересів і 

можливостей особистості тощо [3: 42]. 

У дослідженні розкрито зміст педагогічного процесу особистості в системі ПО та розроблено 

методику розвитку її творчої активності. Під методикою розвитку творчої активності особистості в 

процесі ПК ми розуміємо сукупність методів (прийомів), етапів навчання, спрямованих на реалізацію 

змісту педагогічного процесу в різних формах взаємодії між тими, хто навчається, й тими, хто навчає. 

Складовими цієї методики є комплекс методів проблемного, активного, інтерактивного, ситуаційного та 

спеціального навчання в їх поєднанні із традиційними, які використовуються комплексно [2; 3].  

Обґрунтовано, що оновлення системи освіти в Україні значною мірою пов’язане з розробкою та 

впровадженням у педагогічну практику ефективних технологій розвитку інтелектуальних і творчих 

здібностей особистості, формування її пізнавальної та творчої активності. Особливо актуальною є 

проблема реорганізації форм та методів роботи зі старшокласниками, оскільки саме старший шкільний 

вік характеризується активним розвитком пізнавальних і творчих здібностей, становленням наукового 

світогляду, особистісним самовизначенням дитини. 

Досвід управління художньо-естетичним навчально-виховним комплексом показав, що дієвою 

формою розвитку творчої активності особистості є освітні мистецькі проекти, в яких беруть участь 

педагоги, учні старших класів основної школи та науково-педагогічні працівники інших навчальних 

закладів, – надійний спосіб пізнання кожної особистості своїх творчих можливостей, розвитку 

інтелектуальних здібностей, формування індивідуального стилю пізнавальної діяльності, а досить часто 

– і професійного самовизначення. Тому основним змістом педагогічного процесу є комплекс науково-

методичних, організаційних, заохочувальних заходів, які стимулюють активне залучення педагогів до 

здійснення дітьми старшого шкільного віку пошукової та дослідницької діяльності, сприяє розширенню 

мережі учнівських мистецьких товариств та клубів за інтересами, координує їхню співпрацю з іншими 

навчальними закладами [5: 56]. 

Разом із загальноосвітніми навчальними закладами, гімназіями та ліцеями, пошуковою та 

мистецькою діяльністю учнів активно опікуються позашкільні навчальні заклади, що є справжніми 

творчими лабораторіями для дітей та учнівської молоді. Гуртки, творчі об’єднання дослідницько-

експериментального, гуманітарного, художньо-естетичного та інших напрямів позашкільної освіти 

http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/2gavrulyuk/pruncupu_vuhovannya.htm
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створюють оптимальні організаційно-педагогічні та дидактичні умови для наукових досліджень творчо 

обдарованих і талановитих дітей [2; 5]. 

Ми прийшли до висновку, що діяльність педагога повинна характеризуватися елементами пошукової 

та дослідницької роботи, які стимулюють вчителів до її активного використання з метою поглибленого 

вивчення програмного матеріалу та урізноманітнення навчальної діяльності учнів [5: 69]. 

Вибір форм і методів організації діяльності творчих об’єднань у навчальних закладів досить великий і 

завжди залишає альтернативу учасникам навчального процесу (як педагогам, так і дітям), враховуючи 

специфіку навчального курсу, особисті уподобання, інтереси та здібності. Поряд з основними формами 

розвитком творчої активності є залучення учнів до навчання у комплексних і профільних позашкільних 

навчальних закладів, визначальними є художньо-естетичні товариства учнів або їх філії, що є дієвими 

осередками особистостей, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального, художньо-естетичного, 

культурного рівня, що бажають поглибити свої знання, уміння та навички як з окремих навчальних 

мистецьких дисциплін, так і в галузі сучасних наукових знань загалом. Вони також здійснюють 

координацію пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності учнів інших гуртків та творчих 

об’єднань закладу, надають їм науково-методичну допомогу, технічну та лабораторну базу. 

Це співробітництво є корисне: практична творча діяльність, яку здійснює особистість у гуртку, 

творчому об'єднанні позашкільного навчального закладу, стимулює її пізнавальну та творчу активність і 

вимагає наявності теоретичних знань, здобутих під час навчання у школі; загальноосвітня школа 

зацікавлена у найширшому використанні теоретичних знань у практичній діяльності, на основі якої діти 

переконуються у їх істинності, і що сприяє їх інтелектуальним та творчим здобуткам. Для розв’язання 

визначених завдань перевірки гіпотези та досягнення мети в роботі дослідження показало, що у творчій 

активності педагога виявляється його потреба у формуванні творчої особистості учнів різними 

технологіями, зокрема й ІКТ. Серед них визнана хмарна технологія як сучасний засіб розвитку творчої 

активності особистості. Термін "хмарні" (від англ. "cloud technology") – не зовсім влучний. Дійсно, 

дослівний переклад слова "cloud"–"хмара" (звідси "хмарні технології"), однак це ж слово перекладається як 

"розсіяний, розподілений". Також хмарні технології є "розподіленими технологіями", тобто опрацювання 

даних відбувається з використанням не одного стаціонарного комп'ютера, а розподіляється по комп'ютерах, 

підключених до Internet. Хмарні технології – це програма, яка постійно зберігає для користувача 

інформацію на інтернет-серверах і лише тимчасово зберігається на стороні користувача [6; 7]. 

 По суті, на сьогоднішній день хмарні технології – це одна велика концепція, що включає в себе 

багато різних понять: це програмне забезпечення, інфраструктура, платформа, дані, робоче місце тощо. 

Найголовнішою функцією хмарних технологій є задоволення потреб користувачів, що потребують 

віддаленої обробки даних. Звісно, для пересічного користувача домашнього ПК хмарні технології не є 

чимось таким, без чого неможливо обійтися. Однак для освіти хмарні технології мають суттєве значення, 

адже способів їхнього застосування можна знайти безліч!  

 Розглянемо найбільш вагомі переваги застосування хмарних технологій у навчальному процесі. 

Мабуть, основною перевагою є можливість економити на дорогому програмному забезпеченні. Не 

потрібно на кожен ПК установлювати дорогі офісні пакети та спеціалізовані програми обробки даних. 

Серед іншого, хмарні технології можуть забезпечити можливість усім педагогам та учням навчального 

закладу користуватися лише однією операційною системою, при цьому доступ до їхніх робочих місць 

відбуватиметься за допомогою значно дешевших терміналів.  

Незважаючи на очевидні переваги, концепція хмарних технологій піддається значній критиці. Основні 

претензії пов'язані з безпекою інформації, адже не кожному користувачу зберігання особистих даних на 

віддаленому сервері видається надійним. Незважаючи на всі сумніви, схоже, що хмарні технології мають 

значні перспективи. Доказом цього є те, що це не тимчасове захоплення, а новий шлях розвитку високих 

технологій. Практика засвідчила, що впродовж декілька років у навчальних закладах відбуваються:  

– тренінги "Інтегроване заняття в умовах хмарних технологій". Учасники тренінгу мають 

можливість обговорити проблеми організації та проведення інтегрованих занять, познайомитися з 

методикою створення інтелект-карт;  

– семінари-практикуми для педагогів "Використання хмаро-орієнтованого навчального середовища 

у формуванні творчої активності особистості". Вчителі навчальних дисциплін та методисти, науково-

педагогічні працівники, які вже призвичаїлися до "хмари", переконані: і для них, і для учнів – це новинка 

і цікава, і корисна. Використання в управлінні, навчанні й вихованні сучасних технологій позитивно 

впливає на мотивацію, покращує успішність (це підтверджують показники учнів експериментальних 

класів порівняно з контрольними), дає можливість самооцінювання "я на тлі інших" (на противагу 

оцінюванню вчителем) і сприяє особистісно-орієнтованому підходу. До того ж кожний школяр матиме 

власний простір – електронний щоденник, сховище, де зберігатимуться всі завдання, виконані ним за 

роки навчання. А для тих, хто довго не відвідує навчальний заклад, гурток, факультатив через хворобу 

або по іншим причинам, "хмара" дає можливість створити спеціальний "віртуальний клас" для 

індивідуального навчання.  
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У "хмарі" міститься чимало корисних сервісів, які за словами IT-фахівців, рано чи пізно мали бути 

зібрані разом. Електронна пошта, адресна книга, календар, сховище файлів SkyDrive, доступне для всіх 

користувачів, система відеоконференцій, керування групами користувачів (учні, співробітники, батьки) –

"хмара над навчальним закладом" здатна замінити локальну мережу, не потребуючи сервера.  

Для педагогів "хмара" виступає основним інструментом управлінської діяльності щодо формування 

творчої активності особистості. Коли все під рукою будь-де і будь-коли, то і робота робиться швидше. 

Практика показала, що головна перевага використання хмарних освітніх технологій у навчальній та 

позакласній роботі полягає в тому, що вони є інструментом створення інформаційного середовища 

взаємодії учасників освітнього процесу [7].  

Узагальнивши основні положення нашого дослідження, можемо зробити висновок, що в процесі 

систематичного залучення педагогів у системі післядипломної освіти до впровадження ІКТ обов’язково 

відбувається розвиток їхніх творчих здібностей та творчої активності. Сьогодні, як ніколи раніше, важко 

уявити собі цей процес управління, навчання й виховання без використання сучасних технологій. І 

передусім, мова йде про застосування в навчальному процесі комп'ютерних технологій.  

Це дозволяє зробити підсумок, що сучасна технологія використання "хмарних сервісів" пропонує 

інноваційну альтернативу традиційній у післядипломній та шкільній освіті, як засіб створення 

педагогічних можливостей для персонального навчання, інтерактивних занять, колективної творчої праці 

в розвитку активності всіх учасників навчального процесу. 
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Василенко Н. В. Развитие творческой активности личности:  

поиск оптимальных управленческих решений. 

Статья посвящена организационно-педагогическим и дидактическим аспектам управления развитием 

творческой активности педагогов в условиях последипломного образования. Определены возможные 

пути системы повышения квалификации педагогических работников. Обращено внимание на 

динамический поиск оптимальных управленческих решений в творческой деятельности личности. 

Обоснованы педагогические условия развития механизмов первоочередности решения проблемы в 

условиях облачных технологий. 

Ключевые слова: личность, последипломное образование, творческая активность,  

облачные технологии. 

Vasilenko N. V. The Personality's Creative Activity Development: the Search for Optimal and Management 

Decisions. 

The article is devoted to organizational, pedagogical and didactic aspects of the teachers’ creative activity 

development in terms of the postgraduate education. It deals with the conceptual idea of the topic, the principles 

of which is that the creative activity is the teachers' ability, the development of which requires the creation of 

special conditions in the system of the postgraduate education in the process of which productive creative 

activity has its personal and professional development and significantly increases the level of educational 

activities. It is proved that the teachers' creative activity in the training process increases under such special 

conditions: the constant self-educational activity; the use of effective forms and methods for the development of 

creative abilities; independent exercise of creative tasks increasing the difficulty level according to creative 

needs and requests. The attention is paid to the dynamic search for optimum administrative decisions in the 

individual creativity development in terms of cloud technologies. 

Key words: personality, postgraduate education, creative activity, cloud technology. 
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ВИПУСКНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ТА БАКАЛАВРАТУ В 

СИСТЕМІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  

У статті розглянуто специфіку науково-дослідної підготовки магістрів і бакалаврів соціальної 
педагогіки в класичному університеті. Представлено методи і форми організації науково-дослідної 

роботи студентів магістратури і бакалаврату; обґрунтовано систему завдань для самостійної 
науково-дослідної діяльності майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення курсу методології 

соціально-педагогічних досліджень. На підставі контент-аналізу проаналізовано тематику випускних 
кваліфікаційних робіт як результату самостійної науково-дослідної діяльності майбутніх соціальних 

педагогів на випускових кафедрах університету. Сформульовано висновки щодо динаміки пріоритетних 
тем випускних кваліфікаційних робіт у зв’язку зі зміною соціальної ситуації в Україні. 

Ключові слова: науково-дослідна робота, бакалавр, магістр, випускна кваліфікаційна робота, 
методологія досліджень. 

Постановка проблеми. Підготовка соціальних педагогів в Україні є відносно молодою науково-
теоретичною галуззю, проте в цій галузі вже представлено достатньо наукових розробок представників 
психолого-педагогічної, соціологічної, соціально-педагогічної науки (О. Безпалько [1], Л. Боднар [2], 
Р. Вайнола [3], С. Вітвицька [4], І. Звєрєва [5], І. Зимня [6], А. Капська [7], В. Коваль [8], Н. Ничкало [9], 
З. Фалинська [10] та ін.). Проте питання науково-дослідної підготовки майбутніх фахівців соціальних 
галузей діяльності залишаються досі недостатньо представленими у науковій літературі, зокрема: 
проблеми самостійної наукової роботи студентів під час навчання в магістратурі; роль випускової 
кафедри у формулюванні тематики наукових досліджень майбутніх соціальних педагогів під час їх 
навчання в магістратурі; наступність у здійсненні різних форм і методів науково-дослідної підготовки 
майбутніх фахівців соціально-педагогічної діяльності та ін.  

Окремим питанням у межах проблеми викладання окремих навчальних дисциплін, спрямованих на 
формування професійної майстерності соціальних педагогів, є питання їх науково-дослідної підготовки й 
викладання спеціальних курсів, що забезпечують розвиток науково-дослідних знань, умінь та мотивації до 
здійснення науково-дослідної діяльності старшокурсників – майбутніх соціальних педагогів. На рівень 
науково-дослідної підготовки магістрів соціальної педагогіки впливає не лише зміст відповідних навчальних 
дисциплін ("Основи соціально-педагогічних досліджень" на 1 чи 2 курсі; "Організація дослідницької 
діяльності соціального педагога" на 5 курсі; вивчення окремих тем у курсі соціальної педагогіки чи методики 
роботи соціального педагога), але й їх насиченість різними видами самостійної науково-дослідної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, самостійна робота студентів визнана одним iз 
найважливіших компонентів змісту їх професійної підготовки. Різноманітні аспекти студентської 
науково-дослідної роботи в системі ступеневої освіти розглядали Р. Вайнола [2], С. Вітвицька [4], 
О. Крушельницька [11], І. П’ятницька-Позднякова [12], В. Шейко, Н. Кушнаренко [13], О. Микитюк [14], 
Н. Пузирьова [15], О. Семеног [16], М. Князян [17] та ін.  

Метою статті є обґрунтування місця і ролі випускних кваліфікаційних робіт із соціальної педагогіки 
у загальній системі науково-дослідної підготовки випускників спеціальності "Соціальна педагогіка" на 
прикладі їх підготовки у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. 

Виклад основного матеріалу. Особливості організації та здійснення науково-дослідної роботи майбутніх 
магістрів соціальної педагогіки визначаються основними завданнями НДР студентів в університеті, а саме: 
оволодіння ними методологією соціально-педагогічних досліджень та методами їх проведення; формування 
здатності студентів застосовувати набуті теоретичні знання в галузі наукової практики; розвиток креативності 
магістрів соціальної педагогіки, формування їх індивідуального наукового стилю; формування у магістрів 
стійких навичок самостійної науково-дослідної діяльності; поповнення викладацького складу соціально-
педагогічних кафедр молодими науковцями достатнього рівня кваліфікації. 

Традиційно студентська науково-дослідна робота проводиться як у навчальній формі (організовується 
випусковою кафедрою), так і в позанавчальній (виконується під опікою студентських наукових товариств чи 
самостійно студентами). Починаючи з перших самостійних реферативних робіт на 1-2 курсах і завершуючи 
захистом магістерської роботи під час державних іспитів, науково-дослідна робота майбутніх соціальних 
педагогів проводиться з метою поглиблення їх соціально-педагогічних знань, умінь та навичок, а також 
вироблення особистісних якостей фахівця-дослідника. Водночас вже з першого курсу виявляють себе основні 
проблеми в організації та здійсненні студентської наукової роботи, а саме: 

- низький рівень зацікавленості в науковій роботі значної кількості студентів; 
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- прагнення частини студентів користуватися виключно "запозиченими" текстами, що відображає 
глобальну проблему "покоління COPY" в сучасних вітчизняних університетах; 

- нестача актуальної соціально-педагогічної проблематики на соціально-педагогічних кафедрах у 
зв’язку з недостатнім рівнем науково-дослідницької кваліфікації частини викладачів; 

- низький рівень володіння переважною більшістю студентів іноземними мовами, що викликає 
обмеженість наукових джерел та ідей, використаних студентами під час здійснення наукових досліджень; 

- недостатній рівень методологічної культури як частини викладачів, так і студентів магістратури. 
Щодо останнього зауваження, то, на нашу думку, важливе значення має вивчення магістрами курсу 

"Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень", який викладається на 5 курсі (для 
спеціалістів / магістрів); його загальний обсяг складає 2 модулі й передбачає значну кількість годин для 
самостійної роботи студентів. Проектуючи різноманітні методи й прийоми викладання курсу 
"Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень", ми виходимо з таких основних положень:  

- базовим принципом побудови змісту й методики викладання цього курсу є опора на самостійну 
науково-дослідну роботу студентів;  

- одним із найбільш значущих методів, застосованих у процесі викладання курсу, є метод проектів;  
- переважна більшість спроектованих нами завдань для вирішення під час практичних занять та в 

ході самостійної роботи студентів повинні мати ознаки інноваційності – за змістом, формою чи способом 
реалізації;  

- фактично всі завдання для самостійного розв’язання в цьому курсі орієнтовані на те, щоб 
результати самостійної роботи були використані студентами для підготовки випускної кваліфікаційної 
роботи (дипломної роботи, магістерської дисертації).  

Проектуючи зміст навчального курсу "Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень", ми 
виходили з необхідності систематизувати вже наявні знання майбутніх соціальних педагогів щодо 
організації і проведення соціально-педагогічних досліджень; з іншого боку, вважали за необхідне 
сформувати в майбутніх соціальних педагогів стійку потребу проводити науково-дослідну діяльність і 
використовувати результати соціально-педагогічних досліджень у практиці підготовки наукових робіт, 
прикладом чого є підготовка випускної кваліфікаційної роботи. Таким чином, протягом викладання 
цього курсу реалізується цілісний проект самостійної науково-дослідної діяльності з метою 
використання її результатів у дипломному дослідженні на завчасно задану тему.  

У процесі вивчення курсу методології соціально-педагогічних досліджень студенти виконують низку 
спеціально спроектованих завдань, які покликані підвищувати їх методологічну культуру і формувати 
навички самостійного ведення наукових досліджень. До таких завдань ми віднесли, наприклад: 

- проаналізувати реалізацію головних діалектичних законів і закономірностей у соціально-
педагогічних ситуаціях (ситуації обираються з банку соціально-педагогічних завдань і ситуацій, 
створених кафедрою соціальної педагогіки і педагогічної майстерності Житомирського державного 
університету імені Івана Франка); 

- змоделювати діяльність соціального закладу чи установи та подати їх у графічному вигляді 
(приклади соціальних установ обираються з переліку баз практик соціальних педагогів); 

- виявити категоріальні зв’язки між соціальною педагогікою та іншими науками; 
- спроектувати науковий апарат дослідження за заданою темою (теми обираються з бази даних тем 

дипломних робіт минулих років); 
- добрати нормативно-правові документи до вирішення окремої соціально-педагогічної ситуації чи 

до розкриття теми дослідження; добирати періодичні видання для контент-аналізу та заповнювати 
відповідні класифікатори; 

- добрати список наукових джерел для написання статті за заданою темою; 
- провести діагностичні методики (у вигляді інтерактивної гри) для вирішення поставлених перед 

окремими темами досліджень завдань [18].  
На заняттях з методології соціально-педагогічних досліджень студенти мають можливість ознайомитися з 

практикою виконання наукових робіт минулих років, насамперед, це стосується магістерських і 
бакалаврських кваліфікаційних наукових робіт. Ми провели аналіз тематики кваліфікаційних студентських 
робіт у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за останні чотири роки з метою 
виявлення динаміки ключових слів, присутніх у назвах тем означених робіт. Для цього ми скористалися 
контент-аналізом тем магістерських та бакалаврських робіт, виходячи з двох основних критеріїв: 

1) критерію інституційності, тобто наявності / відсутності в назвах тем окремих соціальних 
інституцій – сім’ї, навчального закладу, засобів масової інформації, етнічної чи релігійної належності, 
держави тощо, а також присутності в назвах тем агентів чи провідників соціалізації на різних вікових 
етапах розвитку особистості; 

2) критерію технологічності, тобто присутності в назвах дипломних робіт технологій / методик 
соціально-педагогічної діяльності. 

Для аналізу було обрано 195 тем дипломних робіт студентів 4-5 курсів соціально-психологічного 
факультету спеціальності "Соціальна педагогіка". Використовувалася суцільна вибірка.  

За критерієм інституційності маємо такі результати, як це подано в таблиці 1 та на рис. 1. 
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Таблиця 1. 
Тематика дипломних робіт студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" за результатами 

контент-аналізу (в кількості виборів) за критерієм інституційності 
 

Соціальні інститути 
Агенти, провідники, 

чинники соціалізації 
Інше 

   

Сім’я – 14 Навчальні 
заклади – 76 

Інші соціальні 
інститути та 

інституції – 37 

Загалом – 42 Загалом – 26 

     

14

76

37

42

26

сімя навчальні заклади інші соціальні інститути агенти і провідники інше 
 

Рис. 1. Тематика дипломних робіт студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" за результатами 
контент-аналізу (в кількості виборів) за критерієм інституційності. 

 

Якщо прокоментувати таблицю 1 та рис.1., то можна дійти висновку, що несподівано низький рівень 
зацікавленості студентів викликають соціальні проблеми сім’ї, на нашу думку, як достатньо вивченого в 
соціальній педагогіці соціального інституту і мікрочинника соціалізації особистості. Ключовими 
словами в темах дипломних робіт ставали: прийомні сім’ї (2), багатодітні сім’ї (2), неповні сім’ї (2). По 
одному вибору отримали сім’ї військовослужбовців, дисфункціональні сім’ї та деякі інші. Не викликає 
застережень традиційне використання в темах дипломних робіт різноманітних типів навчальних закладів 
– загальноосвітніх шкіл (39 виборів), шкіл-інтернатів (2 вибори), вищих навчальних закладів (21 вибір), 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів (7 виборів). На жаль, лише 2 вибори стосувалися 
коледжів як соціальних інституцій соціалізації особистості, та лише в одній дипломній роботі йдеться 
про професійно-технічний заклад освіти. На нашу думку, це пов’язано з місцями виробничих практик 
студентів, що традиційно зосереджуються в сфері загальної середньої освіти. 

Щодо інших соціальних інститутів та інституцій соціалізації особистості, то в темах дипломних 
зустрічаються соціальний інститут права (7 виборів), політики (1 вибір), гендеру (3 вибори), культури (1 
вибір), а також заклади охорони здоров’я (3 вибори), реабілітаційні центри та центри підтримки різних 
категорій дітей та молоді (5 виборів), молодіжні та інші недержавні організації (3 вибори) тощо. Серед 
найбільш популярних у темах дипломних робіт агентів та провідників соціалізації студенти обирають 
Інтернет-ресурси (6 виборів), сферу дозвілля і творчості (15 виборів), сферу спілкування (3 вибори), 
аксіологічну сферу (4 вибори) та деякі інші. 

Результати контент-аналізу тематики студентських дипломних робіт за критерієм технологічності 
представлено нами в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. 
Тематика дипломних робіт студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" за результатами 

контент-аналізу (в кількості виборів) за критерієм технологічності 

Технології соціально-
педагогічної 
діяльності 

Зазначені в темах 
дипломних робіт методики 

соціально-педагогічної 
діяльності 

Зазначені в темах 
дипломних робіт окремі 

форми і методи соціально-
педагогічної діяльності 

Інше 

54 10 9 73 
 

Як засвідчив аналіз тематики дипломних робіт за технологічним критерієм, студентами активно 

використовуються різноманітні види, типи і напрями реалізації соціально-педагогічних технологій, як-от: 

технологій соціально-педагогічного супроводу (6 виборів), соціально-педагогічної підтримки (5 виборів), 

соціально-педагогічної профілактики (7 виборів), соціально-педагогічної корекції (4 вибори), взаємодії та 

партнерства (7 виборів), технологій консультування (4 вибори) та ін. Окремо варто назвати використані в 

тематиці дипломних робіт соціально-педагогічні технології тренінгової діяльності, здоров’язберігаючі 

технології, технології експертної оцінки, інтерактивні технології тощо. Проте, враховуючи кількість виборів у 
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стовпці "Інше", можемо дійти висновку про те, що технології соціально-педагогічної діяльності не є 

домінуючими ключовими словами у тематиці випускних кваліфікаційних робіт. Щодо названих у темах 

дипломних робіт методик, форм і методів соціально-педагогічної діяльності, то вони, як правило, отримали по 

одному вибору, і серед них варто назвати методику планування кар’єри, методику діяльності мобільних 

консультаційних центрів, методику реалізації соціальної реклами, відео методику, методику використання 

ігрових методів у соціально-педагогічній діяльності та ін.  

Крім здійсненого нами контент-аналізу тематики дипломних робіт за обраними двома критеріями, 

зазначимо, що частина тем кваліфікаційних робіт студентів не могла бути вкладена в жодну з груп за 

означеними критеріями, наприклад, роботи з професійної педагогіки, що стосуються підготовки 

соціальних педагогів у ВНЗ ("Динаміка розвитку комунікативної компетентності майбутніх соціальних 

педагогів", "Компаративний аналіз профільної підготовки соціальних педагогів в освітніх системах країн 

СНД"), роботи соціального педагога ЗНЗ зі специфічними феноменами ("Творчий розвиток учнів як 

об’єкт діяльності соціального педагога", "Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованості дітей 

молодшого шкільного віку", "Система забезпечення якості соціально-педагогічної діяльності ЗНЗ", 

"Соціальне здоров’я учня як об’єкт діяльності соціального педагога", "Емпатія як фактор ефективності 

соціально-педагогічного спілкування") тощо. Крім того, до цієї групи ввійшли роботи, які мають яскраво 

виражений міждисциплінарний характер, наприклад, "Соціально-педагогічний аналіз україномовного 

студентського сленгу", "Життєве самовизначення випускників інтернатних закладів" тощо. 

Тематика дипломних робіт магістрантів та бакалаврів соціальної педагогіки Житомирського державного 

університету імені Івана Франка охоплює велике коло соціальних проблем, характерних для сучасного 

українського соціуму. Так, наприклад, у 2013 році дипломниками було обрано для дослідження різні типи 

конфліктів (2 теми), інвалідність (3 теми), сирітство (2 теми), емоційного вигорання (2 теми), а також 

проблеми агресії, важковиховуваності, наркотичної залежності, педагогічної занедбаності, затримки 

психічного розвитку учнів (по одній темі) та ін. У 2014 році студенти обирали для дослідження схожі 

соціальні проблеми: інвалідності (2 теми), ігрової залежності (2 теми), конфліктності (2 теми), а також 

важковиховуваності, бездоглядності, гіперактивності, алкоголезалежності, віктимної поведінки учнів (по 

одному вибору) та ін. Натомість теми дипломних робіт 2015 року виявили зростання рівня зацікавленості з 

боку студентів кризовими подіями, що відбуваються в Україні. Так, студенти обрали для дослідження 

соціальні проблеми війни та бойових дій (4 теми), тематику пов’язаних з бойовими діями проблем 

сирітства, злочинності, міжособистісних конфліктів (5 тем), вимушеного переселення, безробіття, 

акцентуацій характеру, правопорушень (по одному вибору). На нашу думку, це свідчить про прагнення 

майбутніх соціальних педагогів досліджувати актуальні для соціальної педагогіки проблеми та ризики 

кризового українського соціуму. Найбільш цікавими з точки зору діагностичних методик та 

сформульованих наукових висновків, на нашу думку, виявилися теми "Організація соціальним педагогом 

комунікаційних кампаній в інтересах дітей", "Соціально-педагогічна підтримка вимушених переселенців", 

"Соціально-педагогічна підтримка дітей учасників бойових дій в умовах ЗНЗ", "Фандрайзинг у соціально-

педагогічній сфері", "Методика застосування публічних дискурсів у соціально-педагогічній діяльності", 

"Трансформація соціально-педагогічних характеристик толерантності користувачів Інтернет в умовах 

військової агресії" та деякі інші. 

Висновок. Таким чином, нами розглянуто специфіку науково-дослідної підготовки магістрів і 

бакалаврів соціальної педагогіки в класичному університеті. Представлено методи і форми організації 

науково-дослідної роботи студентів магістратури і бакалаврату; обґрунтовано систему завдань для 

самостійної науково-дослідної діяльності майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення курсу 

методології соціально-педагогічних досліджень. На підставі контент-аналізу проаналізовано тематику 

випускних кваліфікаційних робіт як результату самостійної науково-дослідної діяльності майбутніх 

соціальних педагогів на випускових кафедрах університету. 

Перспектива подальших досліджень пов’язується нами з розробкою банку даних завдань 

дослідницького характеру для студентів магістратури за спеціальністю "Соціальна педагогіка". 
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Зюлковский П., Сейко Н. А. Выпускные квалификационные работы студентов магистратуры и 

бакалаврата в системе научно-исследовательской подготовки будущих социальных педагогов. 

В статье рассмотрена специфика научно-исследовательской подготовки магистров и бакалавров 

социальной педагогики в классическом университете. Представлены методы и формы организации 

научно-исследовательской работы студентов магистратуры и бакалаврата, обоснована система 

заданий для самостоятельной научно-исследовательской деятельности будущих социальных педагогов в 

процессе изучения курса методологии социально-педагогических исследований. На основе контент-

анализа проанализирована тематика выпускных квалификационных работ как результат научно-

исследовательской деятельности будущих социальных педагогов на выпускающих кафедрах 

университета. Сформулированы выводы относительно динамики приоритетных тем выпускных 

квалификационных работ в связи с изменением социальной ситуации в Украине. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, бакалавр, магистр, выпускная квалификационная 

работа, методология исследований. 

Ziulkovsky P., Seiko N. A. The Masters’ and Bachelors’ Graduation Theses in the System of the Research 

Training of Prospective Social Teachers. 

The article deals with the specific character of the research training of masters’ and bachelors’ of social 

pedagogics in the classical university. The organizing methods and forms of masters’ and bachelors’ research 

activities are presented; the system of tasks for independent research activities of prospective social teachers in 

the course of methodology of social and educational research studying is justified. Based on the content 

analysis, the subject matter of the graduation theses as a result of research activities of prospective social 

teachers in the administering sub-departments is analyzed. Conclusions on the dynamics of the themes priority 

of graduation theses are drawn taking the changes in the social situation in Ukraine into consideration. 

Key words: research work, bachelor, master, graduation thesis, scientific research metodology.
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ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ 

''ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ'' ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОВІЗОРІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ 

МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ 

У статті проаналізовано досвід упровадження концепції реформування системи фармацевтичної 

освіти при підготовці майбутніх провізорів на прикладі викладання фармацевтичної хімії. Розглянуто 

принципи викладання та оцінювання поточних та кінцевих занять з даного предмету. Наведено 

структурування навчальної дисципліни на модулі та сучасні підходи до виконання студентами 

самостійної роботи. 

Ключові слова: кредитно-модульна система, фармацевтична хімія, робоча навчальна програма, 

самостійна робота студентів. 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку вищої фармацевтичної освіти в Україні 

актуальними є проведення заходів, спрямованих на формування якісно нового освітнього простору, 

адаптація національної системи освіти відповідно до європейських принципів, норм і стандартів. 

Першочерговим заходом у напрямі освітньої євроінтеграції є запровадження у вищих медичних та 

фармацевтичних закладах кредитно-модульної системи навчання, спрямованої на підвищення якості 

підготовки майбутніх провізорів. Це сприятиме уніфікації контролю засвоєння знань студентами, 

виробленню порівняльних та оціночних критеріїв і методик на рівні вищих навчальних закладів Європи, 

визнанню країнами-учасницями українських дипломів про вищу освіту, мобільності студентів, пошуку 

ефективніших способів засвоєння ними теоретичних знань і практичних навичок. Відповідно до 

Болонської декларації, МОЗ України розроблено Концепцію реформування системи підготовки лікарів та 

провізорів в Україні. Нова модель трансформації освіти об’єднує інноваційні модульні технології, які 

полягають у впровадженні структурованого в кредитах навчального плану, модульної системи 

викладання, рейтингової системи оцінювання за багатобальною шкалою системи ECTS. Це означає 

перехід від пасивних форм навчання до активних, виділення значно більше, ніж раніше, часу для 

самостійної роботи студентів – до 40 % від загального обсягу [1]. 

Фармацевтична хімія посідає провідне місце у комплексі фармацевтичних наук, адже вона готує 

спеціаліста до вирішення таких найважливіших питань, як створення нових лікарських засобів та 

забезпечення контролю якості ліків. Одночасно фармацевтична хімія є необхідною базою для вивчення 

інших фармацевтичних дисциплін: технології ліків, фармакогнозії, токсикологічної хімії. 

Мета роботи – проаналізувати досвід упровадження концепції реформування системи 

фармацевтичної освіти в циклі професійної підготовки фахівців за спеціальністю ''Фармація'' в 

Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. 

Виклад основного матеріалу. Організація навчального процесу на фармацевтичному факультеті в 

Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця здійснюється за кредитно-модульною 

системою з вересня 2009 року. Вивчення фармацевтичної хімії в умовах кредитно-модульної системи 

організації навчання здійснюється на кафедрі фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії на 3-

му та 4-му курсах навчання (V-VIII семестрах). Дисципліна структурована на 5 модулів, які, в свою 

чергу, поділяються на 8 змістових модулів. Робоча навчальна програма з дисципліни розроблена 

співробітниками кафедри відповідно до типової програми з дисципліни [2]. 

Перший підсумковий модуль, який має назву ''Лікарські засоби неорганічної будови'', включає в себе 

2 змістових модулі. При вивченні змістового модуля № 1 студенти освоюють хімічні методи аналізу 

лікарських речовин, загальні реакції ідентифікації, а також методи аналізу, які використовуються для 

характеристики якості лікарських речовин (зовнішній вигляд, розчинність, реакція середовища) та аналіз 

лікарських речовин, похідних елементів VII, VI, V груп періодичної системи Д. І. Менделєєва. 

Найважливішою частиною цього модуля є проведення випробувань на чистоту та припустимі межі 

домішок у лікарських засобах та засвоєння практичних навичок, які лежать в основі компетенції 

майбутнього провізора. 
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Змістовий модуль № 2 передбачає вивчення лікарських засобів, похідних ІV, ІІІ, ІІ, I та VIІІ груп 

періодичної системи Д. І. Менделєєва, а також особливості їх стандартизації та зберігання 

радіофармацевтичних препаратів. 

Оцінювання – це один із головних етапів навчальної діяльності студента та визначення успішності 

навчання. Оскільки процедура та методика оцінювання впливає на остаточні результати та на 

статистичну достовірність оцінок, тому перевага надавалась стандартизованим методам – тестуванню, 

письмовим роботам. 

При засвоєнні кожної теми студенту виставляється оцінка за традиційною системою та конвертується 

у відповідну кількість балів залежно від кількості тем у модулі. Максимальна кількість балів за поточну 

діяльність під час вивчення модуля, яку може набрати студент, вираховується шляхом множення 

кількості балів, що відповідають оцінці ''5'', на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальне 

завдання студента. Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх 

виконанні та захисті. 

 

Кількість балів, що отримують студенти під час поточного контролю успішності 

 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість балів 

Індивідуальна 

робота 
Модуль № 1 66 110 10 
Модуль № 2 68 110,5 9,5 
Модуль № 3 67,5 112,5 7,5 
Модуль № 4 67,5 112,5 7,5 

Виконання індивідуальної роботи майбутнього провізора можливе при наявності серйозної мотивації. 

Мотивація студентів зумовлює формування короткострокових та довгострокових цілей. Вагомим 

мотивуючим чинником є підготовка до успішної професійної діяльності. На кафедрі заплановані такі 

види індивідуальної роботи, які вчать логічно мислити, аргументувати та допомагають виявити творчий 

потенціал студента, дозволяють перевести студента із пасивного отримувача знань в активного їх творця, 

який вміє формулювати проблему, аналізувати шляхи її вирішення та знайти правильний результат. 

Студентам пропонується підготовка окремих тем дисципліни у вигляді мультимедійної презентації. 

Підсумковий модуль № 2 ''Лікарські засоби органічної будови'' також включає 2 змістових модулі та 

передбачає вивчення лікарських засобів органічної природи, похідних спиртів, альдегідів, карбонових 

кислот, фенолів, арилалкіламінів, амідів сульфанілової кислоти, вуглеводів, терпенів та стероїдів. 

Студенти набувають вміння проводити фармакопейний аналіз лікарських засобів. 

Особлива увага при вивченні лікарських засобів органічної будови приділяється функціональному 

аналізу як уніфікованому підходу в методах контролю якості органічних лікарських засобів. Для кращого 

засвоєння модулю фахівцями кафедри підготовлений навчальний посібник [3]. Посібник 

характеризується поєднанням теоретичних обґрунтувань з конкретними методиками контролю якості 

лікарських речовин, тому може бути використаний фахівцями під час розробки методик аналізу 

лікарських форм при їх уніфікації та стандартизації у процесі реєстрації лікарських засобів. Посібник 

складається з розділів відповідно до класифікації функціональних груп. Кожний із розділів починається з 

описової частини, яка стисло характеризує функціональні групи, їх основні реакції, що найчастіше 

використовують в аналітичній нормативній документації на лікарський засіб. Кожний розділ містить 

конкретні приклади використання методик аналізу лікарських засобів за участю функціональної групи. 

Фармацевтичну хімію студенти продовжують вивчати на четвертому курсі. Матеріал курсу 

структурований на два модулі. Модуль 3 має назву ''Аналіз лікарських форм. Використання фізико-

хімічних методів аналізу для контролю якості лікарських засобів'. Лікарські засоби гетероциклічної 

будови – похідні п'ятичленних гетероциклів''. Четвертий модуль має назву ''Лікарські засоби 

гетероциклічної будови – похідні шестичленних гетероциклів. Дослідження лікарських засобів 

природного походження: алкалоїди, вітаміни, антибіотики'', які присвячені вивченню основних 

представників зазначених хімічних класів. 

Академічне навантаження третього модулю становить 14 годин лекцій, 55 годин практичних занять та 

35 годин самостійної роботи студентів. Кількість практичних занять становить 16, на 7 з яких студенти 

опановують експрес-аналіз лікарських засобів внутрішньоаптечного виробництва, на двох заняттях 

вивчають фізико-хімічні методи аналізу лікарських засобів та їх використання в практичній фармації. 

Шість занять присвячено фармацевтичному аналізу лікарських засобів гетероциклічної будови – похідні 

п'ятичленних гетероциклів. На останньому занятті тривалістю дві академічні години студенти складають 

підсумковий модульний контроль. Четвертий модуль складається з 16 годин лекцій, 58 годин аудиторних 

занять та 54 годин самостійної роботи студентів. В свою чергу, практичні заняття розподіляються таким 

чином – 6 занять вивчаються похідні шестичленних гетероциклів (піридину, піримідину, піперидину, 

алкіл- та ацилфенотіазину), а 8 занять – лікарські засоби природного походження (алкалоїди, вітаміни, 
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антибіотики). Так само, як і в третьому модулі, на останньому занятті студенти складають підсумковий 

модульний контроль. Кожний із підсумкових модулей розділений на два змістових модуля, які 

завершуються контролем засвоєння останніх. 

На практичних заняттях по внутрішньоаптечному контролю студентам пропонуються такі лікарські 

форми: рідкі (концентровані розчини, очні краплі, мікстури, розчини для ін'єкцій) і тверді та м'які 

(порошки, лікарські засоби для зовнішнього застосування). Студенти проводять якісний та кількісний 

аналіз згідно запропонованих методик, розраховують норму припустимих відхилень та роблять висновок 

стосовно якості виготовлення препарату. На лабораторних заняттях студенти закріплюють теоретичні 

знання і набувають практичні навички і уміння по контролю якості лікарських засобів, включаючи 

ідентифікацію, встановлення доброякісності і кількісний аналіз з використанням хімічних і фізичних 

методів в умовах аптеки, а також вивчають особливості аналізу лікарських речовин у багатокомпонентних 

лікарських засобах. Фахівцями кафедри розроблена та видана відповідна методична література. 

В розділах, які стосуються вивчення лікарських засобів, похідних п'яти- та шестичленних 

гетероциклів препарати згруповано за хімічною ознакою, а в розділі препаратів природного походження 

– за фармакологічною групою та походженням. Всередині кожної групи природних лікарських речовин 

зберігається їх розподіл за хімічною структурою. 

При оцінюванні поточної навчальної діяльності вага теми в балах визначається діленням 120 балів (за 

поточний контроль) на кількість тем навчальних занять в модулі; остання тема (підсумковий модульний 

контроль) не враховується. Наприклад, максимальна кількість балів, яку студент може набрати за 

поточний контроль – 108 (кількість тем у модулі 18), а за виконання різних видів індивідуальних завдань 

– 12 балів. Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні 

та захисті. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.  

Тривалість практичних занять становить 3,5 академічні години. Під час виконання лабораторно-

практичної роботи студенти оформлюють сертифікати якості лікарського засобу, в яких відображують 

результати досліджень. 

Модуль 5 – це курсова робота, яку студенти виконують протягом другого семестру четвертого курсу. На 

початку семестру студентам пропонується перелік тем, за якими вони можуть виконувати курсову роботу. 

Одним із напрямків, що пропонується студентам для виконання є аналіз багатокомпонентних лікарських 

форм аптечного виробництва комбінованими методами. Студенти отримують складний пропис, який 

складається із трьох або чотирьох компонентів. У курсовій роботі вони мають висвітлити таки аспекти: 

• обґрунтування раціональності пропису, хімічної і біологічної сумісності, застосування в медичній 

практиці, його місце в рецептурі аптек; 

• особливості приготування лікарської форми, якщо вони можуть впливати на її склад і якість; 

• теоретичне обґрунтування якісного і кількісного визначення можливими варіантами з 

використанням різних методів аналізу, в тому числі й інструментальних; 

• оптимальний варіант аналізу з приведення розрахунків наважок і кількісного вмісту, а по 

можливості, і результати аналізу. 
Наприкінці семестру відбувається захист курсових робіт, який проходить у вигляді усної доповіді з 

обов'язковою презентацією. Курсова робота з фармацевтичної хімії є логічним завершенням вивчення 

предмету, яка вимагає від студентів всебічного оволодіння знаннями як із основної, так із суміжних 

дисциплін. 

Загальною тенденцією Болонської системи освіти є збільшення самостійної роботи студентів, роль 

якої суттєво зростає [4; 5]. Запровадження КМСОНП в систему підготовки провізорів потребує 

перебудови системи викладання, а саме перенесення акценту на самостійну роботу студентів, де 

головним завданням викладача ''навчити навчатися''. Самостійна робота студентів, яка передбачена 

темою заняття поряд із аудиторною, оцінюються під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 

модульного контролю. Згідно з положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній 

системі, самостійна робота студентів охоплює різни види робіт [6]: 

- підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних тощо);  

- виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни протягом семестру; робота над 

окремими темами навчальних дисциплін відповідно до навчально-тематичних планів; 

- підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до курсових, модульних і 

комплексних контрольних робіт;  

- роботу в студентських наукових гуртках, семінарах; участь у роботі факультативів, спецсемінарів; 

участь у науковій і науково-методичній роботі кафедр, факультетів; участь у наукових і науково-

практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах. 
Згідно нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ''спеціаліст'' 

кваліфікації ''провізор'' у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 7.120201013 
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''Фармація'' кількість годин самостійної роботи з фармацевтичної хімії складає 165 годин, що складає 38 

% від загальної кількості годин з дисципліни (435 годин).  

Висновки. Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з 

дисципліни фармацевтичної хімії на кафедрі фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії 

показує, що самостійна робота студента при вивченні дисципліни стає основною (пріоритетною) формою 

навчального процесу, що відповідає сучасним формам і методам Болонської освітньої системи та 

потребує додаткової роботи педагогічного колективу кафедри над створенням і удосконаленням 

освітнього Порталу, навчального відео матеріалу, консультативної допомоги в режимі on-line. 
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В статье проанализирован опыт внедрения концепции реформирования системы фармацевтического 

образования при подготовке будущих провизоров на примере изучения фармацевтической химии. 

Рассмотрены принципы преподавания и оценивания поточных и конечных знаний по данному предмету. 

Приведено структурирование учебной дисциплины на модули и современные подходы к выполнению 

студентами самостоятельной работы. 
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Nizhenkovska I. V., Glushachenko О. О., Afanasenko O. V., Golovchenko O. I. The Credit-Modular System 

Introduction for the Discipline ''Pharmaceutical Chemistry'' during the Pharmacists' Training in Bogomolets 

National Medical University. 

The primary measure towards the European integration is the introduction of the credit-modular educational 

system in higher medical and pharmaceutical institutions, designed to improve the future pharmacists' training 

quality. The aim of the work was to analyze the experience of introducing the concept of reforming the 

pharmaceutical educational system in the cycle of the professionals' training in the specialty "Pharmacy" at the 

National Medical University Named after O. O. Bogomolets. Pharmaceutical Chemistry is being taught in the 

credit-modular study system at the Department of pharmaceutical, biological and toxicological chemistry at the 

3rd and 4th courses of study (V-VIII semesters). The course is divided into five modules, which on their own are 

divided into 8 thematic modules. The department in accordance with the typical academic discipline program 

develops the course syllabus. Because the procedure and the evaluation method affect the final results, the 

preference was given to standardized methods – testing, written work. For better learning, qualified specialists 

of the department have prepared a study manual. At the end of the semester a course work defense is done, 

which takes place in the form of the speech with the mandatory presentation. The pharmaceutical chemistry 

course work is the logical conclusion of the subject study, which requires the knowledge mastery from the 

students as in the main discipline, as in the related ones. 

Key words: credit-modular system, pharmaceutical chemistry, work program, students' independent work. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ  

БАКАЛАВРІВ МАТЕМАТИКИ 

У статті досліджено зміст поняття ''мобільне навчання''. Визначено особливості мобільного 

навчання. Автор вказує в статті дидактичні функції та принципи мобільного навчання у підготовці 

бакалаврів математики. Зазначено переваги використання мобільного навчання у підготовці 

бакалаврів математики та невикористані ресурси мобільного навчання. Досліджено основні завдання 

мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики, способи застосування мобільних пристроїв 

для реалізації освітніх цілей. 

Ключові слова: мобільне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, підготовка бакалавра 

математики, принципи навчання. 

Актуальність дослідження. Загальносвітовою тенденцією розвитку суспільства є його 

трансформація у напрямку інформаційного суспільства. Мобільність – це одна з характерних рис 

сучасного суспільства. Одночасно з розвитком технологій вдосконалюється система освіти. Навчання 

студентів ХХІ століття має містити в основі сучасні технології. До таких технологій належить мобільне 

навчання. Тенденція до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес є 

актуальною, особливо у вищих навчальних закладах. Одним із перспективних напрямів досліджень у 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій є впровадження мобільного навчання в освітній процес. 

Розвиток мобільних технологій спонукає до дослідження особливостей використання цих пристроїв у 

процесі підготовки бакалаврів математики. 

Постановка проблеми. Серед основних тенденцій розвитку сучасного навчання варто виокремити 

надзвичайно швидке оновлення технологій. Надзвичайно поширеним стає мобільне навчання. Мобільне 

навчання знаходиться на стадії розвитку. Освітні системи, принципи, методи, форми і технології 

навчання досліджено досить ґрунтовно. Проте, особливості використання мобільного навчання у 

підготовці бакалаврів математики потребують детального вивчення. Для вирішення цього питання мають 

бути задіяні взаємні зусилля керівників освіти, розробників програмного забезпечення, методистів, 

педагогів-практиків конкретних дисциплін. Все це в комплексі може забезпечити ефективність 

мобільного навчання, зокрема у підготовці бакалаврів математики. 

Аналіз останніх публікацій з теми дослідження. Розвиток мобільного навчання в Україні 

пов'язаний із дослідженнями таких учених, як С. Д. Петрович, К. Л. Бугайчук, Ю. М. Коровайченко. 

Теоретико-методичні засади використання мобільного навчання досліджували М. Ю. Колесник, 

О. Е. Коневщинська, С. О. Семеріков. Особливості навчання в умовах мобільного навчання досліджує 

І. В. Карполенкова, зокрема використання персональних мобільних пристроїв у навчанні. Проте, 

вивчення наукових джерел дозволяє стверджувати, що питання мобільного навчання розглянуто 

недостатньо. Аналіз останніх досліджень показав, що сьогодні науковці розглядають мобільне навчання 

як один із можливих напрямків змішаного навчання, яке нині активно впроваджується у навчальний 

процес. Високий розвиток мультимедійних послуг, мобільного Інтернету, мобільного зв’язку дає 

можливість впровадження мобільного навчання у вищі навчальні заклади. 

Метою статті є визначення особливостей мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики. 

У зв’язку з цим, завданнями статті є визначити поняття ''мобільне навчання'', охарактеризувати 

принципи мобільного навчання, визначити функції мобільного навчання, обґрунтувати переваги 

мобільного навчання, визначити особливості мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики, 

способи реалізації мобільних принципів у підготовці бакалаврів математики, виокремити невикористані 

можливості мобільного навчання. 

Виклад основного матеріалу. Мобільне навчання здійснюється на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних і телекомунікаційних технологій та дозволяє створити відкрите інформаційне 

середовище. Це сприяє впровадженню освіти упродовж усього життя. Розвиток системи мобільного 

навчання варто розглядати у контексті єдиного національного освітньо-наукового інформаційного 

простору, що дозволить приєднатися Україні до Європейських освітньо-наукових комп’ютерних мереж 

та інформаційних ресурсів. 

Термін ''мобільне навчання'' відноситься до використання мобільних пристроїв, таких як мобільні 

телефони, ноутбуки, планшети тощо. Існує декілька визначень терміну ''мобільне навчання'': 

- це передача знань на мобільний пристрій із використанням мобільних технологій, тобто головним 

є можливість виходу в Інтернет [1]; 

mailto:samoylenkoan@outlook.com
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-  це технології, які дозволяють організувати процес навчання за допомогою пристроїв мобільного 

зв’язку, наприклад мобільними телефонами, тобто вихід в Інтернет не є ключовим [2]; 

-  це процес навчання, який є різновидом дистанційного навчання, для реалізації якого знання 

передаються на персональні пристрої студентів [3]; 

-  це нова освітня парадигма, на основі якої виникає нове навчальне середовище, де студенти 

можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та будь-де, що робить сам процес 

навчання всеосяжним і мотивує студентів математичних спеціальностей до навчання протягом життя [4]. 
Проаналізувавши зазначені визначення, під поняттям мобільного навчання будемо розуміти сучасний 

напрям розвитку дистанційного навчання із застосуванням мобільних пристроїв для доступу майбутніх 

бакалаврів математики до освітніх ресурсів. 

Мобільне навчання має низку критеріїв, дотримання яких забезпечує ефективність даної технології. 

Серед педагогічних критеріїв мобільного навчання можна виокремити: елементи мобільності; 

властивості технічної підтримки мобільних пристроїв. До технічних критеріїв мобільного навчання 

належать: простота використання; типи мобільної взаємодії; інструментарій навчання. 

Вчені С. Д. Петрович [5] та С. О. Семеріков [6] досліджували дидактичні функції мобільного 

навчання, серед яких у підготовці бакалаврів математики особливого значення набувають наступні: 

- пізнавальна функція, тобто задоволення інтелектуальних, професійних, інформаційних потреб 

студентів математичних спеціальностей; 

- діагностична, тобто визначення прогалин у знаннях майбутніх бакалаврів математики, виявлення 

рівня підготовленості до майбутньої професійної діяльності; 

- адаптаційна, тобто розвиток інформаційної культури, умінь проектувати індивідуальну траєкторію 

навчання та пристосовуватись до постійного виконання математичних розрахунків та задач; 

- пропедевтична, здійснення педагогічної підтримки в освітньому процесі, урахування 

індивідуальних можливостей майбутніх бакалаврів математики, попередження основних помилок при 

виконанні математичних операцій за допомогою мобільних пристроїв; 

- орієнтаційна, формування у студентів математичних спеціальностей внутрішньої готовності до 

усвідомленої і самостійної побудови професійних перспектив свого розвитку, практична підготовка до 

професійної діяльності, вміння орієнтуватись в математичних дослідженнях та наукових розробках з 

математики; 

- функція управління навчальною діяльністю, здійснення гнучкості й обліку пізнавальних 

можливостей майбутніх бакалаврів математики; 

- контроль, тобто виявлення прогалин у математичних знаннях майбутніх бакалаврів математики, 

виконання педагогічних тестів готовності до майбутньої професійної діяльності; 

- прогностична, тобто прогнозування потенційних можливостей студентів математичних 

спеціальностей у засвоєнні нового навчального матеріалу.  
У вищих навчальних закладах України для активізації навчального процесу використовують новітні 

методики, які ґрунтуються на інформаційно-комунікаційних технологіях. Це зумовлює зміни в усіх 

сферах навчального процесу у процесі підготовки бакалаврів математики:  

- модернізація методів роботи, зокрема роботи в групі, індивідуальних методів у підготовці 

бакалаврів математики;  

- введення нових способів читання математичних лекцій, практичних занять з математичних дисциплін;  

- зміна у сфері підбору, презентації та способів поширення навчального матеріалу для ефективної 

підготовки майбутніх бакалаврів математики;  

- зміна методів та організації роботи викладачів і студентів математичних спеціальностей;  

- зміна організації та розрахунку робочих годин для підготовки бакалаврів математики;  

- персоналізація профілю вивчення, тобто пристосування до потреб студентів математичних 

спеціальностей;  

- зміна способу оцінювання знань майбутніх бакалаврів математики; 

- зміна способу індивідуальної допомоги студентам з математики. 
Потреба введення таких змін з’явилася в результаті розвитку методики навчання, яку стимулюють новітні 

технології. Вони зумовлюють основні завдання мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики:  

- адаптація ідей Європейської кредитно-трансферної системи до системи вищої освіти; 

- забезпечення освіти відповідно до сучасних вимог щодо математичних знань студентів 

математичних спеціальностей; 

- стимулювання майбутніх бакалаврів математики до системної якісної самостійної роботи та 

досягнення високих показників у навчанні.  
Підготовка бакалаврів математики потребує використання специфічних особливостей, оскільки 

студенти математичних спеціальностей мають бути готові до участі у навчальному процесі з 

використанням новітніх технологій.  
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Навчання майбутніх математиків відбувається з використанням портативних технологій незалежно 

від місця їх знаходження. Мобільне навчання реалізує принципи відкритої освіти: гнучкість, 

модульність, незалежність від місця і часу, використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. У мобільному навчанні на перше місце виходять такі дидактичні принципи, як 

мультимедійність, інтерактивність, доступність. 

Проаналізувавши дослідження вчених щодо впровадження мобільного навчання, можна запропонувати 

способи застосування мобільних пристроїв у підготовці бакалаврів математики, серед яких: 

- мобільні телефони в якості фото- чи відеокамери для фотографування навчальних матеріалів, 

записів лекцій із математики на відео, диктофон для запису лекцій з математики, алгоритмів та способів 

розв’язування математичних завдань; 

- sms-розсилка як швидкий та простий спосіб повідомлення про термінові зміни, наприклад щодо 

домашнього завдання чи заміни, спосіб підказок формул для математичних розрахунків; 

- доступ до Інтернету через веб-браузер для перегляду відеопояснень рішень задач на YouTube; 

- використання електронної пошти для спілкування й обміну інформацією у математичній області з 

напрямку рішення математичних завдань; 

- Skype, чат-конференції як спосіб соціальної інтеграції та взаємодії між викладачем та студентами 

математичних спеціальностей; 

- прикладні програми для виконання математичних розрахунків [4; 6]. 
Проаналізувавши дослідження вчених, зокрема М. Ю. Колесника [2], С. Д. Петровича [5], 

Ю. М. Коровайченка [7] можна виділити основні переваги мобільного навчання у підготовці бакалаврів 

математики: 

1) студент математичних спеціальностей має можливість завантажити необхідний теоретичний 

навчальний матеріал у зручний для нього час; 

2) у період адаптації першокурсників математичних спеціальностей мобільне навчання допомагає 

адаптуватись до навчання в інформаційному просторі; 

3) мобільне навчання надає можливість швидкого доступу до створення схем, таблиць, вирахування 

формул;  

4) навчальні матеріали стають доступними для майбутніх бакалаврів математики за допомогою 

мобільних додатків для вирішення математичних задач, електронних книг з математики; 

5) переосмислення методів навчання і створення кращого зворотного зв'язку з бакалаврами 

математики. 

Беззаперечно мобільне навчання має багато переваг, але на ряду з перевагами є невикористані 

можливості мобільного навчання, які серед інших учених досліджували М. Ю. Колесник [3] та 

С. О. Семеріков [6]. Окреслимо їх для підготовки бакалаврів математики:  

1) розмір екрану, що не завжди зручний для передачі рішення складних рівнянь, математичних функцій; 

2) термін дії батареї мобільного пристрою обмежений, але є необхідність тривалого періоду часу для 

виконання математичного завдання; 

3) відстеження результатів і правильної послідовності виконання математичних операцій; 

4) недостатня технічна та методична підтримка навчання математики; 

5) витрати на встановлення спеціалізованих математичних додатків з розширеними можливостями 

виконання математичних розрахунків, тощо.  
Визначимо особливості використання мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики: 

- адаптивність мобільних пристроїв до виконання математичних завдань різного рівня складності; 

- індивідуалізація процесу навчання завдяки різнорівневим математичним завданням та взаємодія 

викладача зі студентами математичних спеціальностей; 

- доступність навчального матеріалу, незалежно від рівня підготовки майбутніх бакалаврів 

математики і наявність алгоритмів розв’язань складних завдань;  

 - управління часом, тобто чітка регламентація на виконання завдань та привчання студентів 

математичних спеціальностей до швидкого виконання математичних операцій; 

- зручність використання мобільних технологій для математичних розрахунків та використання формул; 

- самоосвіта та здатність до оновлення програм на мобільних пристроях як один із визначальних 

принципів становлення майбутніх бакалаврів математики. 
Мобільне навчання дозволяє покращити ефективність підготовки бакалаврів математики. Завдяки 

подачі інформації у мультимедійному форматі мобільне навчання сприяє кращому засвоєнню і 

запам’ятовуванню матеріалу. Воно дозволяє підвищити інтерес до виконання одноманітних 

розрахункових дій та полегшує обчислення. 

Висновки. Дослідивши особливості мобільного навчання можна зробити висновок, що мобільне 

навчання стає невід’ємною частиною сьогодення. Воно є раціональним, якісним, поєднує в собі риси 

традиційного та інноваційного навчання. Мобільне навчання дозволяє розширити кордони навчального 

процесу за межі університету. Впровадження мобільного навчання в підготовку бакалаврів математики 
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дозволить студентам математичних спеціальностей саморозвиватись. Мобільне навчання полегшує доступ 

майбутніх бакалаврів математики до систематизованих навчальних матеріалів, забезпечує їх якість. 

Перспективи подальших досліджень. Потребують детального вивчення та вдосконалення низка 

питань, серед яких дефіцит якісного освітнього змісту для мобільних пристроїв, розробка методик 

підтримки й оцінювання результатів мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики, 

конфіденційність і безпека навчальної інформації. 
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Самойленко А. Н. Особенности использования мобильного обучения в подготовке бакалавров 

математики. 

В статье исследовано содержание понятия ''мобильное обучение'' и предложено собственное 

объяснение данного термина. Проанализированы особенности мобильного обучения, определены его 

дидактические функции и принципы. Определены педагогические и технические критерии мобильного 

обучения. Указаны преимущества использования мобильного обучения в подготовке бакалавров 

математики и неиспользованные ресурсы мобильного обучения. Исследованы основные задачи 

мобильного обучения в подготовке бакалавров математики, способы использования мобильных 

устройств в образовательных целях. 

Ключевые слова: мобильное обучение, информационно-коммуникационные технологии, подготовка 

бакалавра математики, принципы обучения. 
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Samoylenko O. N. Features of Using the Mobile Learning in Mathematics Bachelors' Training. 

The research deals with the investigation of the main concepts of mobile learning. Among the main trends of the 

modern education we should distinguish the rapid modernization. Mobile learning becomes widespread. 

Educational systems, principles, methods, forms and learning technologies are investigated fundamentally. 

However the characteristics of mobile learning in Mathematics Bachelors' training require the profound study. 

To solve the issue mutual efforts of educational managers, software developers, trainers, educators in specific 

disciplines should be involved. This combination can ensure the mobile learning effectiveness, particularly in 

Mathematics Bachelors' training. The material of the research defines the characteristics of mobile learning in 

Mathematics Bachelors' training: adaptability of mobile devices to perform mathematical tasks on different 

levels; individualization of the learning process through multi-level math problems and teacher's interaction 

with students of the mathematical specialty; educational material availability regardless of the level of future 

Mathematics Bachelors' training and availability of algorithms solution; time management is a clear regulation 

of time that teaches students of mathematical specialty to perform mathematical operations quickly; easy use of 

mobile technologies for mathematical calculations and formulas; self-education and ability to update 

applications on mobile devices as one of the key professional principles of future Mathematics Bachelors. 

Mobile learning improves the efficiency for Mathematics Bachelors' training. Through presenting of information 

in the multimedia format promotes better learning and memorization of the material. It allows increasing the 

interest in Mathematics and simplifies the calculation. The analysis of theoretical sources made it possible to 

compile and organize the information about the research issue and perspectives for further research. The study 

used the following methods: analysis and synthesis of the scientific literature on the research theme. It is 

concluded that mobile learning is an integral part of the modern education. It is rational, qualitative, combines 

the features of the traditional and innovative teaching. Mobile learning can extend the boundaries of the 

educational process outside the university. The introduction of mobile learning in Mathematics Bachelors' 

training stimulates the students' self-development. Mobile learning facilitates the access to systematic 

educational materials, ensures their quality for future Mathematics Bachelors. 

Key words: mobile learning, informational communicational technologies, Mathematics Bachelors' training, 

teaching principles.
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ПЕДАГОГІЧНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ МОВНИХ СИСТЕМ ІСПАНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ ЯК 

ЛІНГВІСТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ НАВЧАННЯ У ВИШІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ 

ІНОЗЕМНОЇ НА ОСНОВІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

У статті розглянуто можливості створення оптимальних умов для викладання у виші другої іноземної 

мови (іспанської) через зіставлення з першою відомою студентам іноземною мовою (англійською), яка 

грає головну роль для засвоєння нової мовної системи. Надано результати педагогічного порівняння двох 

мовних систем на рівнях фонетики, граматики та лексики з точки зору можливостей позитивного та 

негативного мовного переносу в навчальному процесі. 

Ключові слова: перша іноземна мова (англійська), друга іноземна мова (іспанська),  

навчання другої іноземної мови у виші, педагогічне зіставлення двох мовних систем,  

позитивний та негативний мовний перенос. 

Постановка проблеми. У зв'язку з євроінтеграційним прагненням нашої країни вивчення других 

іноземних мов набуває все більшої популярності у вишах України – не лише мовних, де воно завжди 

було обов'язковим, але й немовних, у яких друга іноземна мова здебільшого вивчається факультативно. 

При цьому зростає популярність вивчення іспанської мови як другої іноземної, найчастіше засвоюваної 

після англійської як першої іноземної. Причина підвищення інтересу до іспанської мови пов'язана з тим, 

що, після англійської, яка є планетарною або глобальною мовою міжнародної комунікації [1], іспанська 

мова є чи не другою за поширеністю в загальносвітовому спілкуванні [2]. 

Варто врахувати, що іспанська мова найчастіше вивчається у ВНЗ України (передусім, в мовних ВНЗ) 

після англійської. При цьому вона набагато ближча до англійської, ніж до рідної мови тих, хто 

навчається, – української чи російської. Беручи до уваги, що будь-яка наступна мова завжди засвоюється 

людиною при свідомій і підсвідомій опорі на раніше відому їй мову (мовний перенос [3]), раціональною 

опорою при вивченні іспанської мови більшою мірою є англійська, а не рідна українська або російська. 

Подібне опертя, яке стимулюється викладачем шляхом свідомого зіставлення іспанської та англійської 

мовних систем в навчальному процесі, означає "каналізацію" мовного переносу студентів у бік 

лінгвістично більш близької першої іноземної мови. Це розширює можливості для позитивного мовного 

переносу з ближчої мови, коли родинні мовні явища з англійської переносяться у другу іноземну мову – 

іспанську, істотно полегшуючи засвоєння останньої. 

Виклад основного матеріалу. Однак мовний перенос буває не тільки позитивним, але й негативним 

[4], коли переносяться мовні явища, зовні близькі або навіть ідентичні за формою, але зовсім різні за 

значенням. Якщо позитивний перенос потрібно всіляко заохочувати і стимулювати, то негативне варто 

попереджати, бо воно ускладнює прогрес в адекватному оволодінні новою іноземною мовою. Але, щоб 

ефективно використовувати можливості позитивного переносу з першої іноземної мови в другу і 

блокувати можливості негативного переносу, викладачеві другої іноземної мови потрібно точно знати, де 

саме в двох мовних системах виникають такі можливості. А для цього варто провести педагогічне 

зіставлення двох мовних систем. У відношенні до іспанської мови як другої іноземної, яка може і 

повинна вивчатися на основі англійської мови як першої іноземної, таке зіставлення раніше не 

проводилося. Його проведення для оптимізації викладання іспанської мови як другої іноземної у вишах 

України є метою цієї роботи, а відсутність подібного зіставлення у проведених раніше дослідженнях 

обумовлює її актуальність. 

У нашому дослідженні окремо зіставлялися й інтерпретувалися різні підсистеми іспанської та 

англійської мов: фонологічна, граматична і лексична. 

Фонетика. 

При навчанні вимови іспанської мови важливо враховувати той факт, що існує різниця з англійською 

мовою в артикуляції звуків. 

В англійській мові 6 букв позначають голосні звуки (a, e, i, o, u, y). Буква Y позначає як приголосний, 

так і голосний звук; 20 букв позначають приголосні звуки (b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z). В 

іспанській мові 5 букв відносять до голосних звуків (a, e, i, o, u); 22 букви позначають приголосні звуки (b, 

c, d, f, g, h, k, l, m, n, ñ, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z). Крім того, існують диграфи (двозначні літери) – ch, ll, rr. 
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У двох порівнюваних мовах 15 приголосних звуків вимовляються ідентично, і це є основою для 

позитивного переносу, в той час як 9 звуків є типовими тільки для англійської мови і 5 звуків, характерні 

виключно для іспанської мови. Ці відмінності необхідно враховувати в навчанні, щоб уникнути 

негативного переносу. Наприклад: 

• фонеми "ch", "sh" вимовляються як [tch] і [sh] в англійській мові, в той час як в іспанській функцію 

звуку "sh" виконує фонема "s"; 

• фонеми "v", "b" в англійській мові є різними звуками на відміну від іспанської мови, де обидва звуки 

вимовляються як [b]; 

• фонема "z" в іспанській мові відповідає англійської фонемі ''th'' і вимовляється як міжзубний звук [θ]; 

• фонема "g" читається як [dʒ] в англійській, якщо після неї стоять "і", "е", а в іспанській мові як [h]. 

Однак, якщо після даної фонеми стоять "a", "o", "u", вона в обох мовах вимовляється як однаковий звук [g]; 

• схоже правило поширюється на фонему "c" і в англійській, і в іспанській мовах: перед "і", "е" – звук 

[s] (тільки в іспанській даний звук відповідає міжзубному [θ]), а перед "a", "o", "u" – звук [k] 

• фонема "h" в іспанській мові не вимовляється ні на початку, ні в середині слова; 

• фонема "ñ" не існує в англійській мові, а в іспанській мові вона вимовляється як м'який звук [n']; 

• фонема "y" позначає як приголосний, так і голосні звуки в англійській мові, а в іспанській мові вона 

є тільки приголосним звуком і вимовляється як [j]; 

• фонема "j" на відміну від англійської мови завжди вимовлятися як гортанний звук [h]; 

• диграфи "ll" в іспанській мові звучать як [j] (й). 

Отже, абсолютна відповідність приголосних англійської та іспанської мов характерна тільки для 

фонем: c, d, f, k, l, m, n, p, t, v, x, w, і відносно цих фонем цілком можна розраховувати на позитивний 

мовний перенос. Навпаки, найбільші відмінності у вимові іспанських і англійських звуків пов'язані з 

системою голосних, і саме такі відмінності варто враховувати, передусім, щоб уникнути негативного 

переносу з англійської мови при вимові. Так, незважаючи на той факт, що в англійській мові усього 6 

голосних (a, e, i, o, u, y), їх вимова налічує більше 30 варіацій. Дане явище обумовлене тим, що в 

фонетичній системі англійської мови існують такі поняття, як ''відкритий і закритий склад '', ''дифтонги і 

трифтонги''. На відміну від цього, в іспанській мові 5 голосних (a, e, i, o, u), і їх вимова відповідає назві 

букв. Голосні діляться на закриті (i, u), середні (e, o), відкриті (a) і часто утворюють дифтонги. Варто 

зазначити, що в іспанській мові дифтонги складаються з слабких (i, u, o) і сильних (a, e, o) голосних, тому 

наголос у слові припадає на сильну голосну. Що стосується трифтонгів, то поєднання трьох голосних 

(сильний + слабкий + сильний) утворює один склад і наголос також припадає на сильну голосну. 

При вивченні фонетичних особливостей мовних систем необхідно також враховувати склад, 

словесний наголос та інтонацію. В англійській мові тривалість звучання складу залежить від словесного 

наголосу, тобто склад під наголосом звучить довше. В іспанській мові тривалість кожного складу 

абсолютно однакова, незалежно від наголосу. Принцип позначення наголосу в англійській мові залежить 

від частини мови, суфіксів і префіксів. У довгих словах може бути два наголоси. Важливо пам'ятати 

основний наголос, і необхідно розуміти, що він може змінюватися навіть в однокореневих словах 

(наприклад: photograph, photographer, photographic). В англійській мові, на відміну від іспанської, існує 

безліч слів, що складаються з двох складів, у яких, залежно від наголосу, змінюються значення і 

категорія. Наприклад, слово present може бути іменником, прикметником і дієсловом, залежно від 

наголосу, при цьому змінюється також і значення слова. 

На відміну від досить складної системи наголосів в англійській мові, принцип їх позначення в 

іспанській мові не залежить від частини мови. Як правило, наголос припадає на передостанній склад, але 

якщо слово закінчується на приголосну (крім приголосних -n, -s), тоді наголос переноситься на останній 

склад. В іспанській мові також присутній графічний наголос, наявність якого впливає на значення того 

чи іншого слова. Наприклад: "camino – я йду", "caminó – він йшов"; "Sí – так", "si – якщо". 

Таким чином, хоча в фонетичній системі іспанської та англійської мов є деякі риси подібності, 

відмінностей набагато більше, і їх треба враховувати у викладанні, щоб запобігти негативному переносу. 

Граматика. 

Зіставляючи англійську та іспанську граматику, доцільно розглянути еквівалентність тих чи інших 

граматичних категорій у двох мовах. 

У плані схожості іменників, в англійській та іспанській мовах важливим є те, що показником 

множини в обох мовах є закінчення -s. Інша схожість полягає у використанні артиклів перед іменниками 

(на відміну від рідної мови учнів – української чи російської). На ці подібності можна спиратися при 

викладанні другої іноземної мови. Правда в тому, що стосується артиклів, потрібно обов'язково звернути 

увагу студентів на відсутність у них роду і числа в англійській мові, на відміну від іспанської мови, де 

вони узгоджуються з іменником у роді і числі. З іншого боку, в іспанській мові немає нічого схожого на 

присвійний відмінок англійських іменників (Kevin's hat), а відносини приналежності встановлюються 

тільки за допомогою прийменника "de" (el coche de Juan). Однак у цьому випадку можна провести 

паралель з англійським приводом "of" (income of the company), що допоможе засвоєнню. 
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Певним джерелом негативного мовного переносу може бути те, що рід іменників в англійській мові 

ділиться на чоловічий, жіночий (люди) і середній (предмети, тварини), на відміну від іменників 

іспанської мови, які мають тільки чоловічий чи жіночий рід. Отже, рід іспанських іменників потребує 

особливої уваги. 

Що стосується прикметників, то тут можливий негативний перенос, позаяк у іспанській мові 

прикметник стоїть після іменника, на відміну від англійської мови, і узгоджується з іменником у роді і 

числі. Також, на відміну від англійської мови, деякі прикметники іспанської мови можуть мати усічену, 

коротку форму, яка ставиться перед іменником. Загалом крім того спільного, що можна знайти в 

підсистемах прикметників у всіх європейських мовах (включаючи рідну мову тих, хто навчаються), 

наприклад, ступені порівняння, – між прикметниками англійської та іспанської мов мало співпадаючих 

рис, на які можна було б спиратися в навчальному процесі. Більше уваги варто приділяти відмінностям, 

які можуть спричинити негативний перенос. 

Практично те ж саме може бути сказано про займенники у двох зіставлюваних мовах. Наприклад, на 

відміну від англійських займенників, характерною особливістю іспанської мови є наявність ввічливої форми 

звернення Usted, Ustedes, а також опущення підмета в реченні, вираженого особовим займенником 

(наприклад: Es muy interesante). Це неприпустимо для англійської мови (наприклад: It's interesting). 

Є чимало відмінностей від англійської мови також і у підсистемі іспанських дієслів. Так, дієслова 

англійської мови діляться на прості і складні, особові та безособові, правильні і неправильні. В 

іспанській мові є тільки особові та безособові форми дієслів, а виходячи з морфологічних особливостей 

дієслівного відмінювання, виділяють 3 групи: дієслова звичайного відмінювання, дієслова з 

відхиленнями у відмінюванні, дієслова індивідуального відмінювання. За синтаксичними особливостями, 

дієслова поділяються на такі групи: знаменні (correr – бігати, ir – йти); допоміжні (haber, estar, ser); 

особові (hablo – кажу, escribo – пишу); безособові (llover – йти (про дощ), anochecer – темніти); перехідні 

(poner un libro – покласти книгу, tomar la taza – брати чашку); неперехідні (arder – горіти, hablar – 

говорити). На відміну від англійських дієслів, особові форми дієслова в іспанській мові при відмінюванні 

змінюють свої закінчення і за допомогою цих змін висловлюють ряд граматичних категорій, а саме: 

особу, число, спосіб, стан. 

З іншого боку, підсистеми часів англійських та іспанських дієслів мають чимало рис подібності і на 

них обов'язково потрібно спиратися, навчаючи часовим дієслівним формам у другій іноземній мові. 

Наприклад, багато в чому аналогічним є простий час, який в англійській мові відомий як Present 

Simple, а в іспанській – як Presente de Indicativo. Він вживається для позначення звичайних, регулярно 

повторюваних або постійних дій, наприклад, коли ми говоримо про звички, режим дня, розклад. 

Наприклад: 

– I usually get up at 8 a.m. 

– De costumbre me levanto a las ocho de la mañana. – Зазвичай, я встаю о восьмій годині ранку. 
Але зіставляючи в навчальному процесі цей час як аналогічний в англійській та іспанській мовах, 

потрібно зазначити, що для іспанської мови, на відміну від англійської, характерне відмінювання дієслів, 

коли залежно від особи і числа змінюється закінчення, наприклад: 

  Особа 
1 дієвідміна cantar 

(співати) 

2 дієвідміна comer 

(їсти) 

3 дієвідміна recibir 

(отримувати) 

Однина 

1 canto como recibo 

2 cantas comes recibes 

3 canta come recibe 

Множина 

1 cantamos comemos recibimos 

2 cantáis coméis recibís 

3 cantan comen reciben 

 

Аналогічний підхід застосовується при введенні і відпрацьовуванні минулого недоконаного й 

доконаного часу, майбутнього недоконаного й доконаного часу, давноминулого часу. 

Значні подібності та аналогії між часовими підсистемами дієслів у англійській та іспанській мовах 

можуть надати дуже велику допомогу студентам, які вивчають іспанську мову як другу іноземну при 

англійській мові як першій іноземній. Опора на схожість з відомою часовою підсистемою англійського 

дієслова серйозно полегшить засвоєння аналогічної часової підсистеми іспанського дієслова, в 

звичайних умовах (без звернення до першої іноземної мови) досить складної для студентів через 

несхожість з часової підсистемою дієслова в рідній мові. 
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Лексика. 

Саме в області лексики англійська мова як перша іноземна може надати найбільшу допомогу при 

вивченні іспанської мови як другої іноземної. 

По-перше, це пов'язано з подібністю словотворчих моделей двох мов, так що деякі іспанські 

словотворчі моделі впізнавані тими, для кого англійська мова – перша іноземна (особливо якщо 

збігається корінь слова з двох зіставлених мовних систем). Наприклад, в англійській мові ми можемо 

перетворити іменник в прикметник, додавши відповідний суфікс чи закінчення. Така ж модель з 

аналогічними (порівнянними) суфіксами і закінченнями діє і в іспанській мові, наприклад: ous -oso: 

curious – curioso; ance –ancia: ambulance – ambulancia; ic –ico: basic – básico і багато інших. 

По-друге, в іспанській та англійській мовах величезна кількість досить близьких за формою й 

ідентичних за значенням слів. Ми нарахували значно більше трьох тисяч таких лексичних одиниць типу: 

accompany-acompañar, bottle-botella, cannon-cañón, define-definir, pavement-pavimento та ін. При майже 

повному збігу основних значень зіставлених слів в англійській та іспанській мовах і при великій 

близькості їх форм, для людини, що володіє такими словами англійської мови як першої іноземної, 

засвоєння іспаномовних варіантів подібних лексичних одиниць у процесі вивчення іспанської мови не 

завдає значних зусиль, особливо при наявності добре знайомих фонетичних, морфологічних і 

словотворчих моделей, характерних для іспанської лексики. А це означає, що у величезній мірі 

полегшується одна з основних труднощів оволодіння другою іноземною мовою, яка пов’язана з 

накопиченням великого словникового запасу для спілкування. 

Можна було б аналізувати ще багато інших складових й аспектів системи іспанської мови як другої 

іноземної у зіставленні і протиставленні системи англійської мови як першої іноземної для виділення 

подібностей і відмінностей з метою врахування цих подібностей і відмінностей в навчальному процесі з 

іспанської мови. Важливо і потрібно врахувати всі подібні морфологічні, синтаксичні, стилістичні, 

пунктуаційні та інші подібності та відмінності двох мовних систем, оскільки такий облік створив би 

основу для максимального забезпечення можливостей позитивного переносу з першої іноземної мови і 

максимального запобігання негативного переносу з неї. Однак проведений у даній статті порівняльний 

педагогічний аналіз двох мовних систем, незважаючи на його лінгвістичну неповноту, дозволяє зробити 

деякі висновки: 

1. системи англійської та іспанської мов мають вельми багато подібних рис у своїх фонетичних, 

граматичних і лексичних підсистемах (особливо в лексиці), які можуть дуже істотно полегшити і 

допомогти в оволодінні іспанською мовою як другою іноземною тому студентові, який на хорошому 

рівні володіє англійською мовою як першою іноземною; 

2. подібні риси можуть і повинні максимально широко використовуватися при викладанні іспанської 

мови як другої іноземної на основі англійської мови як першої іноземної. Це значною мірою оптимізує й 

інтенсифікує процес оволодіння іспанською мовою, прискорюючи освоєння його системи; 

3. між двома мовними системами є й чимало відмінностей, які також повинні бути враховані в 

навчанні для запобігання негативного мовного переносу з першої іноземної мови, здатного погіршити 

якість засвоєння і уповільнити оволодіння другою іноземною мовою. 

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку є розробка оптимальної методики 

використання отриманих даних порівняння двох мовних систем безпосередньо в навчальному процесі з 

другої іноземної мови – іспанської. 
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Тарнопольский О. Б., Кухаренко А. А. Педагогическое сопоставление языковых систем испанского и 

английского языков для создания лингвистической основы обучения в вузе испанскому языку как 

второму иностранному на базе английского как первого иностранного. 

В статье рассмотрены возможности создания оптимальных условий для преподавания в вузе второго 

иностранного языка (испанского) через сопоставление с первым известным студентам иностранным 

языком (английским), который играет роль опоры для освоения новой языковой системы. Представлены 

результаты педагогического сопоставления двух языковых систем на уровнях фонетики, грамматики и 

лексики с точки зрения возможностей положительного и отрицательного языкового переноса в 

учебном процессе. 

Ключевые слова: первый иностранный язык (английский), второй иностранный язык (испанский), 

обучение второму иностранному языку в вузе, педагогическое сопоставление двух языковых систем, 

положительный и отрицательный языковой перенос. 

Tarnopolskiy O. B., Kukharenko A. A. Pedagogical Comparison of Spanish and English Language Systems 

as the Linguistic Foundation for Teaching at Universities of Spanish as the Second Foreign Language on the 

Basis of English as the First Foreign Language. 

The article deals with opportunities of teaching at universities of the second foreign language (Spanish) by the 

means of comparing it with the first foreign language known to students (English) that supports the acquisition 

of the new language system. The results of the pedagogical comparison of two language systems on the levels of 

phonetics, grammar and vocabulary are discussed from the point of view of opportunities for both positive and 

negative language transfer in the teaching/learning process. It is demonstrated that the systems of Spanish and 

English languages have a number of common features. Those features are especially prominent in the tense 

systems of Spanish and English verbs that are quite compatible. The similarities are also quite great in the 

Spanish and English vocabularies: both in what concerns the word-formation patterns and the identical roots in 

thousands of English and Spanish lexical units. This makes English as the first foreign language already known 

to students as the very good, sound, and effective basis for learning Spanish by means of using that basis for 

comparing the two language systems with the aim of facilitating the acquisition of the second system through the 

positive language transfer from the first one. On the other hand, there are a number of dissimilarities between 

English and Spanish on which the students’ attention should be focused to avoid the negative transfer. The 

article shows that English as the first foreign language makes a much better basis for acquiring the second 

foreign language (Spanish) by students of Ukrainian universities than their native language (Ukrainian). 

Key words: first foreign language (English), second foreign language (Spanish),  

teaching the second foreign language at universities, pedagogical comparison of two language systems, 

positive and negative language transfer.
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СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

У статті розглянуто підходи до дослідження змісту професійної підготовки фахівців з точки зору 

можливості моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного 

профілю як методологічну, теоретичну та методичну науково-педагогічну проблему. Виявлено, що 

аналіз наукових праць засвідчує відсутність цілісного, системного, ґрунтовного дослідження проблеми 

моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю. 

Ключові слова: професійна підготовка, зміст професійної підготовки, моделювання. 

Постановка проблеми. Різноманітність сучасних підприємств обумовлює потребу в таких 

кваліфікованих робітниках, які компетентні в обраній сфері професійної діяльності. Сучасне 

машинобудування країни являє собою розвинуту інфраструктуру, що налічує понад 1000 підприємств 

різної форми власності та секторальної приналежності, продукція якої має забезпечувати ефективне 

функціонування вітчизняної економіки та гідно представляти її на світовому ринку. На даний час, на 

жаль, у динаміці розвитку галузі превалюють негативні тенденції, які мають як об’єктивний, так і 

суб’єктивний характер. Одна з них – нестача кваліфікованих робітничих кадрів для машинобудівних 

підприємств, про що свідчать дані Державної служби зайнятості України та Державної служби 

статистики України. Професійно-технічна освіта і є тим ключовим елементом у підготовці робітничих 

кадрів, який зобов'язаний своєчасно та повною мірою вирішувати поставлені часом завдання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Починаючи з 2004 року по 2014 рік в Україні за 

спеціальністю 13.00.04. – ''Теорія та методика професійної освіти'' захищено понад 108 дисертаційних 

робіт, в описі яких присутні ключові слова: ''зміст професійної підготовки'', з них 19 докторських робіт, з 

яких різним аспектам підготовки педагогів присвячено 12 робіт, фахівцям інших спеціальностей – 7 

робіт, серед яких, з точки зору даного дослідження, варто виділити дослідження В. К. Федорченко 

(підготовка фахівців для сфери туризму), А. П. Конох (професійна підготовка майбутніх фахівців із 

спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах), М. М. Козяр (професійна підготовка 

особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій), О. В. Матвієнко (підготовка спеціалістів з 

інформаційного забезпечення системи управління невиробничою сферою), В. Г. Моторіної (професійна 

підготовка майбутніх учителів математики). Така ситуація цілком зрозуміла, оскільки майбутній 

фахівець як результат функціонування педагогічної системи залежить від педагогів. Зазначимо також 

роботу Н. М. Собчак, присвячену дослідженню змісту та формі професійної підготовки соціальних 

працівників у системі неперервної освіти США та дослідження та Н. В. Козак (дидактичні основи 

професійної підготовки майбутніх учителів у ФРН (друга половина XVIII – кінець XX ст.). 

Мета даної роботи – розглянути підходи до дослідження змісту професійної підготовки фахівців із 

точки зору можливості моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників 

машинобудівного профілю. 

Виклад основного матеріалу. Педагогіка трактує професійну освіту як процес безперервного 

професійного розвитку майбутнього фахівця, мета якого – становлення професійно компетентної 

особистості, здатної до саморозвитку та самоосвіти, розуміючою сутність власної діяльності, яка 

усвідомлює її сенс і духовно-моральні основи (М. Ф. Басов, Є. Ф. Зеєр, Є. О. Клімов, Є. М. Коротков, 

М. О. Кононець, Л. М. Мітіна, Г. В. Мухаметзянова та ін). Проблемам професійної підготовки 

присвячена значна низка досліджень з різних аспектів даного процесу (М. О. Алексєєв, В. І. Андрєєв, 

М. П. Анісімова, С. Я. Батишев, А. П. Бєляєва, В. П. Беспалько, В. О. Бодров, Б. С. Гершунський, 

В. І. Загвязінський, Є. Ф. Зеєр, І. О. Зимня, О. І. Каптерєв, М. В. Кларін, Є. О. Клімов, В. О. Машин, 

О. М. Новіков, О. Г. Оберемко, Ж. В. Перепелкіна, П. І. Підкасистий, Ю. Л. Поваренко, К. С. Романова, 

В. В. Сєріков, В. А. Сластьонін, В. В. Збереглися, Н. Ф. Тализіна, О. Л. Турчинов та ін.); особлива увага 

дослідників звернена на питання формування професійної компетентності та умов її формування 

(В. І. Байденко, Ю. В. Варданян, Є. Ф. Зеєр, І. О. Зимня, Д. В. Ліфінцев, О. К. Маркова, Р. П. Мільруд, 

О. М. Новіков, Л. А. Петровська, В. В. Серікова, Є. В. Сідоренко, Ю. Г. Татур та ін); питаннями 

модернізації змісту освіти, заснованої на компетентнісному підході, займалися російські дослідники 

В. І. Байденко, В. В. Сєріков, Ю. Г. Татур, Ю. В. Фролов, В. Д. Шадріков та ін.; дидактичні основи 

побудови навчального предмета та методичної системи навчання навчального предмету представлені у 

дослідженнях І. Я. Лернера, В. В. Краєвського, І. К. Журавльова, О. М. Пономарьової та ін. 
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Проблемі професійної підготовки присвячено низку досліджень, які визначають сутність і 

характеристики даного процесу (М. П. Анісімова, В. О. Бодров, Д. О. Григор'єв, О. К. Маркова, 

В. О. Машин, Ю. Л. Поваренко, К. С. Романова, В. О. Сластьонін, О. Л. Турчинов, В. Д. Шадриков та ін). 

У психолого-педагогічних дослідженнях широко використовується термін ''професійне становлення 

особистості'', яке розглядається як багатоаспектне явище (О. О. Бодальов, Л. І. Божович, Є. О. Клімов, 

О. К. Маркова, Л. М. Мітіна, Ю. П. Поваренко, М. С. Пряжніков, Н. Ф. Тализіна та ін.). Професійне 

становлення особистості розглядається у двох аспектах. Особистісне становлення – безперервний 

цілеспрямований процес прогресивної зміни особистості (Є. Ф. Зеєр); формування основних відносин зі 

світом і суспільством (Д. М. Завалішина). Професійне становлення – це становлення суб'єкта праці 

(Б. Г. Ананьєв); процес поетапного вирішення протиріч між професійними вимогами, що пред'являються 

до людини, і її бажаннями і можливостями (Ю. П. Поварьонков); формування професійної мотивації, 

компетентності, професійно важливих якостей (С. Б. Серякова). 

У роботах зарубіжних авторів склалася низка теорій професійного становлення як процесу 

оволодіння професією, як процесу оволодіння сукупністю способів і засобів діяльності, де проходження 

їх один за одним має цільову детермінацію (B. Bernstein, A. Riedl, A. Schelten, G. Reinmann-Rothmeier, 

H. Mandl, S. Schollweck та ін.). У російських дослідженнях під професійним становленням найчастіше 

розуміється формування професійної компетентності як процесу оволодіння засобами і методами 

вирішення професійних завдань (О. І. Міщенко, Л. Ф. Спірін та ін.). 

Провідними поняттями для оцінки людини як професіонала стають ''рефлексія'' і ''діяльнісний спосіб 

існування'' (М. Г. Алексєєв, В. В. Давидов, С. Л. Рубінштейн, В. І. Слободчиков). До факторів, що 

впливають на становлення професіонала і досягнення ним успіху, відносяться: високий рівень мотивації, 

потреба в досягненнях; високі особистісні стандарти; прагнення до самореалізації (О. О. Деркач, 

Н. В. Кузьміна); престиж професійної майстерності (В. Д. Шадриков); зрілість особистості 

(А.Г. Портнова, Є. Л. Холодцева). 

У педагогічній науці досліджуються різні аспекти компетентнісного підходу в освіті: розуміння 

поняття ''професійна компетентність'' як складного багатовимірного феномену (О. М. Дахін, 

Д. Б. Ельконін, Дж. Равен, П. І. Третьяков, С. О. Шишов та ін.); розкриття змісту цього поняття 

(А. К. Маркова, В. І. Свистун, В. В. Ягупов та ін.); моделювання процесу формування 

(В. М. Введенський, В. О. Болотов, В. В. Серіков та ін.); визначення основних видів професійної 

компетентності (І. О. Зимня, Г. К. Селевко, П. І. Третьяков, Т. І. Шамова, В. В. Ягупов та ін.); 

формування її різних видів у майбутніх фахівців, а також педагогів системи ПТО (В. В. Баркасі, 

С. О. Демченко, О. А. Дубасенюк, Г. В. Єльникова, О. І. Мармаза, Т. М. Мацевко, І. Б. Міщенко, 

М. Р. Мруга, Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, В. І. Свистун, В. А. Семиченко, Л. О. Троєльнікова, 

Л. Л. Хоружа, Л. І. Шевчук, І. М. Чемерис, В. С. Федина, О. О. Юртаєва тощо) і вдосконалення системи 

професійної освіти шляхом застосування компетентнісного підходу (В. П. Бєздухов, В. O. Болотов, 

Т. В. Добутько, Д. Б. Ельконін, І. О. Зимня, А. К. Маркова, О. В. Овчарук, В. В. Серіков тощо). 

Розглянемо деякі проведені дослідження з точки зору питань моделювання змісту професійної 

підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю. 

В. К. Федорченко виконав наступні основні дослідницькі завдання: 

1) Результати теоретичного аналізу проблеми дослідження показують, що в науці і практиці значна 

увага традиційно приділялася вивченню методологічних, економічних, географічних, валеологічних 

аспектів туризму. Доведено, що у педагогічній науці та практиці проблеми розвитку туризму та 

підготовки фахівців для цієї сфери не дістали систематичного й аргументованого висвітлення. Ефективне 

функціонування вітчизняної неперервної туристської освіти можливе за умов проведення 

цілеспрямованої організаційної, науково-методичної діяльності педагогічних колективів, трансформації 

існуючих форм і методів навчально-виховної роботи. Аналіз практичної діяльності навчальних закладів, 

що здійснюють підготовку фахівців для сфери туризму, дав змогу виокремити типові труднощі в 

організації діяльності навчальних закладів: відсутність стандартів туристської освіти; нерозробленість 

технологій проектування навчальних планів і програм; невідповідність сучасним вимогам науково-

методичного забезпечення підготовки фахівців для сфери туризму.  

2) Виявлено та охарактеризовано основні особливості різних історичних періодів становлення і 

розвитку системи професійної підготовки фахівців для сфери туризму. 

3) Вивчений зарубіжний досвід на матеріалі низки країн дав змогу виявити прогресивні ідеї і 

особливості підготовки фахівців для сфери туризму. Їх можна визначити, як гнучкість і мобільність у 

врахуванні потреб ринку, багатотипність навчальних закладів (коледжі, інститути, університети), їх 

ступеневість, інформаційна відкритість, динамічність в оновленні змісту освіти, широке застосування 

новітніх технологій, навчання в умовах реального виробництва. 

4) Теоретично обґрунтовано й розроблено модель ступеневої туристської освіти, що включає п’ять 

взаємопов’язаних компонентів: цільовий, процесуальний, науково-методичний, управлінський, 

результативний. 
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5) В основу підготовки фахівців для сфери туризму покладено освітні галузеві стандарти, зміст яких 

дидактично обґрунтовано та експериментально перевірено. Розроблено галузеві стандарти, визначено 

спеціалізації фахівців зі спеціальностей: ''Туризм'', ''Готельне господарство'', ''Організація обслуговування 

в готелях і туристичних комплексах''. 

6) Особливостями організації навчально-виховного процесу в навчально-науково-виробничому 

комплексі є: нормативне забезпечення проектування змісту туристської освіти; цілісний підхід до змісту 

освіти й професійного навчання, врахування органічної єдності загальноосвітньої і професійної 

підготовки, міцного зв’язку теорії й практики; забезпечення партнерських відносин між сферою освіти і 

сферою праці в туризмі; реалізація принципу наступності в змісті й організаційних формах професійної 

підготовки фахівців для сфери туризму на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях; кадрове забезпечення; 

впровадження педагогічних технологій особистісно орієнтованої професійної підготовки фахівців для 

сфери туризму; регулярне коригування процесу проектування змісту туристської освіти [1]. 

М. М. Козяром відповідно до об’єкта, предмета, мети, концепції та гіпотези були сформульовані та 

досягнуті основні завдання дослідження: 

1) Встановлено, що професійній діяльності у надзвичайних ситуаціях (НС) властиве постійне високе 

робоче екстремальне навантаження на фахівця (фізичне, розумове, психофізіологічне і психічне). В 

цьому робочому екстремальному навантаженні виділяють змістові, інформаційні, організаційні та 

оперативно-дієві елементи, які є стресогенними чинниками для фахівців з НС й можуть спричинити 

сильні психологічні реакції, що впливають на зміну поведінки та алгоритм діяльності 

2) Доведено, що у педагогічному вимірі професійна підготовка до діяльності в екстремальних умовах 

становить професійно-екстремальний педагогічний процес, який інтегрує навчання, виховання, розвиток 

і формування. Водночас професійна підготовка до діяльності в екстремальних умовах розглядається як 

цілісна педагогічна система, що охоплює низку взаємопов’язаних підсистем за: цілями, завданнями та 

змістом. За цілями професійно-екстремальну підготовку фахівців з НС поділяють на базову професійно-

екстремальну, контекстно-екстремальну і пост-екстремальну підготовку; за завданнями – на загальну 

професійно-екстремальну, спеціально-екстремальну та оперативно-екстремальну; за змістом – на 

спеціально психологічну, морально-етичну, фізичну, медичну, технічну, техногенну, екологічну, 

екстремально-дійову (індивідуальну та групову) тощо. 

3) Доведено, що організація професійної підготовки до діяльності в екстремальних умовах особового 

складу підрозділів з НС базується на сукупності методологічних підходів, а саме: історико-

філософському, системному, структурному, діяльнісному, особистісному, проблемному, 

прогностичному, синергетичному, генетичному та інтегративному. 

4) Теоретично обґрунтовано й розроблено методичну систему професійної підготовки до діяльності в 

екстремальних умовах. Вона становить взаємозумовлене і взаємозалежне послідовно-паралельне 

поєднання за цілями, завданнями і змістом як окремих видів підготовки, так і належної підготовки 

фахівців з НС, умов, організаційних форм, методів, прийомів, педагогічних технологій і засобів з метою 

формування у них професійно-екстремальної підготовленості до діяльності у надзвичайних ситуаціях. У 

структурному плані методичну систему підготовки фахівців з НС утворюють кілька комплексів: 

сукупність цілей; сукупність елементів; зміст; сукупність методик; сукупність зв’язків. Виявлено, що в цій 

методичній системі сукупність зв’язків виступає як своєрідне синтезоване утворення, завдяки якому ціле 

постає як поєднання самостійних його частин. Вони забезпечують реалізацію зв’язків різних рівнів. До 

зв’язків одного типу належать: по-перше, зв’язки між видами підготовки (базовою професійно-

екстремальною, контекстно-екстремальною і пост-екстремальною); по-друге, міжпредметні; по-третє, між 

навчанням, вихованням, розвитком і формуванням; по-четверте, між методами, організаційними формами, 

педагогічними технологіями і методиками. До зв’язків іншого типу належать функціональні, генетичні, 

процесуальні, дидактичні, управлінські та інші, кожному з яких відповідає особливий тип системної 

організації. Доведено, що методична система професійної підготовки до діяльності в екстремальних 

умовах особового складу підрозділів з НС у системному вимірі реалізується на основі методик базової 

професійно-екстремальної, контекстно-екстремальної і пост-екстремальної підготовки [2]. 

О. В. Матвієнко стверджує, що реалізація мети дослідження, необхідність підтвердження висунутої 

гіпотези зумовили потребу виконання таких завдань: 

1) Сучасний стан освіти в галузі інформаційної діяльності є результатом прояву загальних 

закономірностей її становлення та існування у конкретних соціально-економічних умовах в Україні, 

пов’язаний із підготовкою спеціалістів для традиційно сформованих організаційно-інформаційних 

систем державної інформаційної інфраструктури (бібліотечної системи, архівних установ, 

бібліографічних служб). 

2) розроблено концепцію підготовки фахівця, яка включає освітньо-кваліфікаційні характеристики 

(модель діяльності) та освітньо-професійну програму (модель підготовки). Основні дидактичні 

закономірності й принципи підготовки спеціаліста з інформаційного забезпечення управління 

поєднуються й взаємоузгоджуються на основі таких концептів у структурі цілей, змісту, форм і методів 
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навчально-виховного процесу, як роль інформації у суспільному розвитку, інформаційні системи як засіб 

створення автоматизованої інформаційної інфраструктури суспільства, функціональний підхід теорії 

управління і гуманістичні моделі управління працею, інформаційна культура фахівця. Модель висвітлює 

структуру професійних знань спеціаліста, яка включає теоретичний, методологічний, управлінський, 

технологічний рівні підготовки до професійної діяльності. Освітньо-професійна програма, зміст 

професійно-орієнтованих дисциплін спеціаліста з інформаційного забезпечення управління 

невиробничою сферою побудовано, виходячи з рівнів рефлексії професійної діяльності: об’єктно-

орієнтованого (документно-інформаційні ресурси, інформаційна система), суб’єктно-орієнтованого 

(кінцеві користувачі інформації) і продукто-орієнтованого (технології створення інформаційних 

продуктів: баз даних, мультимедійних і гіпертекстових продуктів, пошук у мережі Інтернет). Зміст освіти 

фахівця з інформаційної діяльності орієнтований на професійну мобільність і попит на ринку праці та 

освітніх послуг, відповідає структурі й характеру сучасної професійної діяльності, що зумовило 

поєднання інформаційно-аналітичної, інформаційно-управлінської та інформаційно-технологічної 

складової у змісті підготовки спеціаліста з інформаційної діяльності. 

3) Доведено, що зміст професійної діяльності інформаційного спеціаліста в сучасних умовах 

характеризується поліструктурністю, посиленням інформаційно-аналітичної складової, 

урізноманітненням інформаційних потреб споживачів у системі управління і широким використанням 

комп’ютерних і телекомунікаційних систем і мереж. 

4) Експериментально доведено педагогічну ефективність розроблених підходів і виявлено рівень 

готовності спеціаліста та його відповідність сформульованим освітньо-кваліфікаційним вимогам. 

5) За результатами дослідження розроблено навчальні плани підготовки спеціалістів з інформаційного 

забезпечення управління з переліком відповідних професійно-орієнтованих дисциплін, а також програму 

наскрізної виробничої практики студентів як засіб професійної адаптації майбутніх спеціалістів. 

6) Перспективи диверсифікації поля професійної діяльності зі створення інформаційного середовища 

й інформаційного забезпечення споживачів свідчать, що розвиток системи підготовки буде відбуватись з 

розвитком комп’ютерно-інформаційних систем і мереж у напрямі диференціації спеціалізацій 

спеціальностей, ґрунтуючись на соціальному замовленні щодо підготовки спеціалістів відповідної 

кваліфікації. Розвиток телекомунікаційних засобів, інформаційного середовища, інформаційного ринку, 

потреба в інформаційному забезпеченні окремих соціальних, професійних, вікових, дозвіллєвих груп 

дозволяє прогнозувати потребу в спеціалістах у галузі інформаційного посередництва, інформаційного 

бізнесу, інформаційного консультування та ін. [3]. 

В останні десятиліття доволі часто почав застосовуватись у педагогічних дослідженнях метод 

моделювання. На важливість низки питань, що мають концептуальне значення для досліджень у 

гуманістичних системах, звертали увагу математики і фізики (В. І. Добреньков, О. А. Самарський, 

О. П. Михайлов, М. М. Мойсеєв, Р. Пайєрлс), статисти (Д. О. Новіков, П. О. Сорокін, О. І. Орлов та інші), 

соціологи (Г. C. Батигін, С. Л. Блюмін, І. А. Шуйкова, Ю. М. Плотинський, В. В. Семенова, Ю. М. Толстова) 

та інші фахівці, яким доводилося вивчати різні аспекти моделювання в соціокультурному просторі 

(В. В. Артюхін, О. М. Горбань, Р. Г. Хлібопрос, О. І. Ларичев, М. І. Лазарєв). Дослідженням особливостей 

моделювання об’єктів в освітньому просторі присвячені як роботи загального характеру (М. І. Грабарь, 

К. О. Краснянська, І. В. Гребеньов, Є. В. Чупрунов, Л. Б. Ітельсон, С. М. Маркова, В. І. Михеєв, 

А. О. Остапенко, В. В. Щіпанов), так і роботи, в яких пропонуються моделі змісту навчання (А. С. Гембарук, 

О. В. Каткова, Л. Ю. Новицька, С. П. Шкуріна), педагогічних і освітніх систем (М. І. Запрудський, 

М. С. Ігнатенко, Д. Г. Левитес, О. П. Мещанінов, А. О. Нестеренко, Є. М. Павлютенков), освітніх середовищ 

(Є. В. Лапочкін, В. М. Мантиков, В. А. Ясвін), а також окремих процесів (Н. П. Вінайкіна, В. А. Семиченко) і 

технологій (О. М. Спірін, О. Л. Харчевніковa та інші). Різні аспекти моделювання компетентностей і 

компетенцій розглядаються в роботах Дж. Равена, С. Уіддетта, С. Холліфорд, А. В. Дабагян, М. Ш. Магомед-

Емінова, І. О. Зимньої, Е. А. Лодатко, О. П. Денисової, В. В. Ягупова, О. М. Яригіна та інших. У педагогічній 

літературі підкреслюється важливість застосування моделювання в навчальному процесі (А. О. Вербицький, 

Л. Г. Семушина, O. М. Дахін, В. І. Загвязінський та ін.). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вивчення вимог до змісту професійної 

підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю у сучасних умовах і методів 

оцінювання ефективності результатів її формування, методів дослідження педагогічного явища (об’єкта і 

процесу), досягнень застосування моделювання взагалі та математичного моделювання, зокрема в 

педагогіці та інших предметних областях, дало змогу виявити низку суперечностей між: 

– переходом від індустріальних технологій до науково-інформаційного виробництва, бурхливим 

розвитком інформатизації усіх сфер життєдіяльності суспільства, зокрема впровадженням новітніх 

технологій виробництва у машинобудуванні та потребою відповідних змін щодо компетентності 

кваліфікованих робітників машинобудівного профілю; 
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– можливостями моделювання та масштабами й результатами його застосування до дослідження 

педагогічних явищ взагалі та результатами його застосування до моделювання змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців та кваліфікованих робітників машинобудівного профілю зокрема; 

– різноманіттям підходів до моделювання професійної компетентності фахівців як результату 

професійної підготовки та необхідністю використання універсальної методології їх моделювання;  

– широким розповсюдженням компетентнісного підходу в системі професійної освіти і відсутністю теорії 

моделей професійної компетентності майбутнього фахівця та відповідного їм змісту професійної підготовки; 

– нечіткістю, розпливчатістю педагогічних понять та необхідністю застосування механізмів 

кількісних вимірів педагогічних об’єктів та процесів; 

– існуючими системами тестування окремих якостей, що зводять складне явище професійної освіти 

до сукупності показників, і необхідністю оцінювання їх, по усій повноті властивостей, з точки зору 

ефективності функціонування системи професійно-технічної освіти як складового елементу суспільства;  

– динамічним, багатогранним, біопсихосоціальним характером об’єктів науково-педагогічних 

досліджень та статичним характером її дослідження; 

– описовим характером досліджень об’єктів науково-педагогічних досліджень та необхідністю 

застосування кількісних методів оцінювання з використанням тих чи інших засобів статистичного 

аналізу, виявлення причинно-наслідкових залежностей та особливостей досліджуваного педагогічного 

явища, наявністю критеріїв і засобів, які б дозволяли визначати ''рівень'' досягнення поставлених цілей, 

виміряти результати реалізації процесів, визначати кількісні оцінки педагогічних феноменів, 

особистісних здобутків суб’єктів педагогічного процесу.  

Таким чином, аналіз наукових праць засвідчує відсутність цілісного, системного, ґрунтовного 

дослідження проблеми моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників 

машинобудівного профілю. 
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Айстраханов Д. Д. Состояние исследований содержания профессиональной подготовки  

будущих специалистов. 

В работе рассматриваются подходы к исследованию содержания профессиональной подготовки 

специалистов с точки зрения возможности моделирования содержания профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих машиностроительного профиля как методологическая, 

теоретическая и методическая научно-педагогическая проблема. Выявлено, что анализ научных 

работ свидетельствует об отсутствии целостного, системного, тщательного исследования 

проблемы моделирования содержания профессиональной подготовки квалифицированных работников 

машиностроительного профиля. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, содержание профессиональной подготовки, 

моделирование. 

Aystrakhanov D. D. The Current State of the Future Specialists' Training Content. 

The paper deals with approaches to the study of the professional training content from the perspective of 

modeling the content of the qualified workers' training for engineering, namely as a methodological, theoretical 

and methodical scientific and pedagogical problem. The study of requirements to the contents of the qualified 

workers' professional preparation in the field of engineering in modern terms and methods of evaluating the 

efficiency of results of its formation, research methods of the pedagogical phenomena (the object and process), 

achievements of applying the modeling in general and mathematical modeling in particular in pedagogy and 

other subject areas gave the opportunity to evaluate the range of contradictions between: 1. the transition from 

industrial technologies to the scientific informative production, the information support rapid development of all 

spheres of the society's life, including the introduction of new production technologies in engineering and the 

need of corresponding changes regarding the competence of qualified workers of engineering profile; 2. 

modeling capabilities, scopes and applicative results to the study of educational phenomena in general and to 

modeling the content of training of future professionals and skilled workers in engineering; 3. the variety of 

approaches to the modeling of the specialists' professional competence as the result of training and the need to 

use the universal methodology of their modeling; 4. the widespread occurrence of the competence approach in 

the vocational education system and the lack of the theoretical models regarding the future specialist's 

professional competence and the corresponding professional preparation content; 5. unclear, vague 

pedagogical concepts and the need to use mechanisms of quantitative measurements of educational objects and 

processes; 6. existing systems of testing certain qualities that reduce the complex phenomenon of the 

professional education to a set of indicators and the need of their evaluation according to the integrity of their 

qualities from the perspective of the effectiveness of the vocational education system functioning as the 

important society's element; 6. the dynamic, multifaceted, biopsychosocial nature of objects of the scientific-

pedagogical research and static nature of its research; 7. the descriptive character of researches regarding the 

objects of the scientific-pedagogical research and the need of applying quantitative evaluative methods using 

certain tools of the statistical analysis, identifying cause-effect relationships and characteristics of the studied 

pedagogical phenomenon, the presence of criteria and tools that would allow to determine the "level" of the 

achievement of set goals, measure results of implementing processes, determine quantitative evaluations of 

pedagogical phenomena, personal achievements of subjects of the pedagogical process. 

Key words: training, content training, professional preparation content, modeling.
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ПРОБЛЕМА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ  

ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Стаття має на меті проаналізувати сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідження в галузі інклюзивного 

навчання. Автор здійснює огляд наукових досліджень щодо освіти дітей з особливими освітніми 

потребами, які проводилися в Україні на початку ХХІ століття. Особливу увагу приділено зарубіжному 

досвіду, а саме інклюзивному навчанню у скандинавських країнах. Автор класифікує науково-теоретичну 

базу, присвячену проблемі інклюзивної освіти в скандинавських країнах за інституційним критерієм і 

виділяє три основні групи наукових праць. 

Ключові слова: інклюзивне навчання, освіта скандинавських країн, сучасні вітчизняні  

та зарубіжні дослідження. 

Постановка проблеми. В умовах входження України в європейський освітній простір особливо гостро 

постає питання рівного доступу до освітніх ресурсів особистості незалежно від її станового, майнового, 

релігійного, етнічного статусу або ж стану здоров’я. Рівне право усіх українців на отримання освіти бажаного 

ступеня закріплено конституцією України (ст. 53), а також низкою освітніх нормативних документів. Проте 

реалії української освітньої сфери засвідчують, що діти з певними відхиленнями від фізичної норми 

найчастіше залишаються поза межами загальноосвітніх навчальних закладів та системи вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема інклюзивної освіти в Україні та за кордоном 

представлена в науковому доробку багатьох учених: філософів (В. Андрущенко, Л. Вітгенштайн, С. Гессен, 

Б. Гершунський, В. Кремень, В. Огнев'юк, Н. Софій, В. Левкулич, С. Боднар, Н. Бокало, Н. Бердяєв, 

Н. Тарусина, А. Лушніков), соціологів (Г. Бурова, О. Фудорова, Л. Сокурянська, Д. Зайцев, І. Кантемірова, 

Н. Малафєєв, П. Романов, О. Дікова-Фаворська, О. Ярська-Смірнова), істориків (Т. Букшина, М. Захарчук, 

В. Бондар, С Корнєв, А. Ільченко, Т. Єжова, В. Золотоверх), психологів (С. Грабовська, Д. Єрмолаєв, 

Є. Клєпцова, Є. Кулакова), педагогів (А. Колупаєва, А. Сбруєва, К. Косова, Ю. Остроушко, І. Андрусєва, 

С. Здрагат, Д. Депплер, О. Таранченко, З. Шевців, О. Богословська, А. Валицька), дефектологів 

(І. Константінова, М. Назарова, Ю. Пінчук, А. Анісімова, Р. Аслаєва, Т. Дегтяренко) та корекційних 

педагогів (А. Гонєєв, Л. Коров’якова, Н. Малофєєв, П. Таланчук, В. Кащенко, Є. Мастюкова, Є. Бондар). 

Метою статті є аналіз сучасних вітчизняних та зарубіжних досліджень в галузі освіти дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Виклад основного матеріалу. Україна робить певні кроки в розробці основ інклюзивної освіти. 

Проте, реально в країні функціонують одиничні інклюзивні загальноосвітні навчальні заклади – як 

державні (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, зокрема дошкільний навчальний заклад 

№ 3 "Перлинка" у Вінниці, школа-дитячий садок "Паросток", дошкільний навчальний заклад № 607, 792 

у Києві, дошкільний навчальний заклад № 45 у Полтаві, НВК початкова школа-дитячий садок "Мрія" у 

Дніпропетровську, ЗОШ № 626, 286 у Києві, ЗОШ № 30 у Житомирі, ЗОШ № 95, 59 82, 99, 75 у Львові та 

ін.), так і недержавні (Київська приватна гімназія "Грейс", школи "Всесвіт" і "Сяйво" у м. Житомирі, 

приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів при Чернівецькому православному богословському 

інституті, Приватна загальноосвітня спеціалізована школа "Скарбничка мудрості" у Луцьку та ін.). Варто 

зазначити, що діяльність цих шкіл ґрунтується на досвіді зарубіжних країн. 

Для вітчизняних науковців проблема розвитку інклюзивної освіти в Україні є актуальною і такою, що 

потребує ретельного вивчення. На особливу увагу, на нашу думку, заслуговують наукові дослідження 

останніх років, а саме: Колупаєва А. "Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями 

психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади" (2007), Рассказова О. "Теорія та практика 

розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти" (2014), Будяк Л. "Організаційно-педагогічні 

умови інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній 

сільській школі" (2010), Василенко О. "Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з 

особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі" (2010), Захарчук М. "Становлення та 

розвиток інклюзивної освіти у США" (2013), Чопік О. "Формування взаємин дітей з вадами опорно-

рухового апарату із здоровими ровесниками в умовах інклюзивного навчання" (2013). 

Відтак, А. Колупаєва розглядає інклюзивну освіту у призмі організації навчально-виховної роботи 

інклюзивної школи, співпраці з родинами, розробки та удосконалення індивідуальних планів та 

основних критеріїв оцінювання дітей, що навчаються в інклюзивних класах. В основі процесу залучення 

світової спільноти до інтегрування дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітні навчальні 

заклади лежить право дитини на здобуття якісної освіти. Крім того, процес інтегрування 

mailto:andriychuknata@mail.ru


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (81). Педагогічні науки 

36 

неповносправних дітей у соціум є етапом розвитку не лише системи спеціальної освіти, а й суспільства 

загалом. Модель інклюзивної освіти не може бути уніфікована, вона набуває специфічних ознак у кожній 

країні, регіоні, спільноті, але основою її є загальна гуманітарна політика [1: 396]. 

О. Рассказова вивчає роль соціального педагога в інклюзивному освітньому середовищі. Вона визначає 

призначення соціального педагога як неодмінний компонент розвитку соціальності учнів у 

загальноосвітньому інклюзивному навчальному закладі як посередника між особистістю і соціальним 

середовищем, в якому перебуває дитина. Гуманістична педагогічна позиція соціального педагога в 

інклюзивному загальноосвітньому навчальному закладі, яка передбачає особисту та соціальну 

відповідальність, загострене почуття добра та справедливості, можливості здійснювати соціальну підтримку 

та захист, соціальну допомогу, виявлення милосердя, почуття власної гідності та поваги до іншої людини, 

толерантність, порядність та ін., забезпечить успішну діяльність та вирішення широкого кола проблем [2: 19]. 

Л. Будяк розглядає інклюзивне навчання в умовах сільської загальноосвітньої школи. Можливість 

інтегрування та соціалізації дитини з порушеннями психофізичного розвитку в сільський соціум існує за 

умови роботи компонентів, спрямованих на реалізацію загальнопедагогічних, корекційно-розвиваючих, 

профілактичних, оздоровчих, реабілітаційних соціалізуючих завдань і на досягнення позитивних 

результатів. Автор визначає пріоритетну роль служби супроводу родин дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку, які надають консультаційну, методичну, реабілітаційну допомогу. Об’єднання 

в сільській школі дітей різного контингенту в один колектив із залученням дітей із вадами 

психофізичного розвитку дозволить не тільки зберегти сільське середовище і зміцнити перспективи 

розвитку сільського соціуму, а й розв’язати низку педагогічних завдань, вважає автор [3: 15]. 

Натомість О. Василенко, акцентуючи увагу на соціально-педагогічних умовах адаптації молодших 

школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі, визначає, власне, адаптацію як 

процес і результат активного пристосування дитини з особливими потребами до шкільного життя. Автор 

стверджує, що система педагогічних заходів має бути спрямована на попередження та подолання 

проблем, які виникають у конкретної особистості чи групи дітей з особливими потребами на певних 

етапах їх соціального становлення. Крім того, критерій навчальної діяльності, а також поведінковий 

критерій найкраще характеризують адаптованість до навчання школярів з особливими потребами [4: 16].  

Для позитивної реалізації, розвитку і вдосконалення інклюзивної освіти в Україні необхідним є 

вивчення досвіду провідних зарубіжних країн. Відтак, М. Захарчук вивчала систему інклюзивної освіти 

США. Досвід цієї країни у впровадженні інклюзивної освіти може бути корисним у декількох аспектах: 

удосконалення соціальної політики (системне вирішення проблеми є неможливим без залучення держави 

до створення якісно нової нормативно-правової бази), реформування системи освіти (визначення 

організаційно-змістових засад діяльності навчальних закладів), підготовка професійних кадрів до роботи 

в інклюзивних закладах навчання [5: 18]. 

Що стосується взаємин дітей з особливими освітніми потребами зі своїми здоровими одноліткам, 

О. Чопік стверджує, що такі стосунки залежать від багатьох факторів, серед яких: індивідуальні 

особливості психофізичного розвитку кожного учня-учасника інклюзивного колективу, ставлення до 

проблеми інклюзивного навчання здорових дітей та їхніх батьків, робота класного керівника та вчителів-

предметників, рівень співпраці фахівців. Наразі проблема формування колективу в інклюзивному класі є 

актуальною через недостатню компетентність педагогів. Варто звернути особливу увагу вчителів і 

класних керівників на формування позитивних взаємин дітей, створення сприятливої атмосфери в 

колективі шляхом залучення дітей до спільної позашкільної діяльності, ретельної розробки 

індивідуального навчального плану для дітей з особливими освітніми потребами, включення дітей з 

психофізичними порушеннями у колектив під час проведення виховних заходів, тощо [6: 14]. 

У цьому контексті набуває особливого значення багаторічний досвід зарубіжних країн щодо 

організації інклюзивної освіти на всіх освітніх рівнях. Країни Скандинавії мають у цьому відношенні 

власну, близьку до вітчизняної, специфіку, зумовлену переважно патерналістськими моделями і 

технологіями соціального захисту населення. Традиційно до скандинавських країн відносять Фінляндію, 

Швецію, Норвегію, Ісландію та Данію. Особливу увагу варто надати системі освіти в скандинавських 

країнах і місцю інклюзії у ній. Таким чином, аналіз науково-теоретичної бази, присвячений проблемі 

інклюзивної освіти в скандинавських країнах, дає можливість розробити класифікацію наукових праць за 

інституційним критерієм. На нашу думку, варто розглядати систему освіти скандинавських країн як 

соціальний інститут, а інклюзивну освіту як компонент цього інституту, тобто соціальну інституцію; 

тому саме цей критерій найбільш вдало висвітлює місце інклюзивної освіти в загальній системі освіти. 

Отже, за інституційним критерієм наукові праці можна класифікувати наступним чином: 

 наукові праці, які характеризують систему освіти в скандинавських країнах; 

 наукові праці, присвячені інклюзивній системі освіти в зарубіжних країнах; 

 наукові праці, що безпосередньо стосуються проблем інклюзивної освіти в скандинавських країнах.  
Щодо першої групи джерел варто зазначити, що система освіти в скандинавських країнах стала 

об’єктом дослідження цілої низки вчених, які вивчали: тенденції розвитку освіти дорослих у 
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скандинавських країнах (О. І. Огієнко) [7], систему вищої освіти скандинавських країн 

(Т. О. Логвиненко) [8], систему оцінювання у шкільній освіті Фінляндії (М. О. Бражник), зміст і 

організацію академічної мобільності студентів Фінляндії (М. А. Ставрук), підготовку шкільного вчителя 

в системі педагогічної освіти Норвегії (О. В. Ємельянова), систему освіти Ісландії (І. Р. Луговська), 

аналіз системи середньої професійної освіти Швеції (Е. Е. Ісмаілов). Загалом система освіти 

скандинавських країн, як зазначають дослідники, характеризується достатнім рівнем демократизації, 

гуманізації, гуманітаризації, глобалізації, що дає можливість прогнозувати розвиток інклюзії як 

компонента загальної системи освіти цих країн. 

Друга група наукових праць стосується безпосередньо інституту інклюзії у зарубіжних країнах. 

Враховуючи їх досвід у впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітній процес, можна 

стверджувати, що такий досвід є безперечно цінним як з боку професійної підготовки вчителя до роботи 

в інклюзивному навчальному закладі, так і з боку психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах. Так, Тоні Бут та Мел Ейнскоу розробили 

практичний посібник "Показники інклюзії", спрямований на створення інклюзивного освітнього 

середовища у загальноосвітній школі. Підібрані авторами практичні матеріали стосуються ключових 

концепцій інклюзивного підходу до шкільної освіти, структурування оцінювання учнів у інклюзивному 

класі, створення необхідної атмосфери для забезпечення необхідного інклюзивного простору [9]. Тім 

Лорман, у свою чергу, визначає сім стовпів підтримки інклюзивної освіти: позитивне ставлення до 

феномену інклюзії; політична підтримка інклюзивного навчання, а саме розробка необхідної 

нормативно-правової бази для забезпечення функціонування інклюзивної освіти в загальноосвітньому 

навчальному середовищі; реалізація процесів навчання і виховання у школах і класах, де впроваджено 

інклюзивне навчання; розробка навчальних програм і методик викладання для роботи в інклюзивному 

класі; участь громади у житті інклюзивної школи; застосування змістовної рефлексії, що включає 

постійний моніторинг навчально-виховного процесу, обмін досвідом, фіксування результатів діяльності 

у щоденниках і журналах; необхідна професійна підготовка і ресурси для роботи в інклюзивному 

колективі [10]. Щодо вітчизняних науковців, вони вивчали досвід впровадження інклюзивного навчання 

Канади (Д. Лупарт) [11], Швейцарії (Т. П’ятакова) [12], США (В. Бондар, В. Синьов, В. Тищенко) [13], 

Великої Британії (Г. Давиденко) [14]. Варто зазначити, що на думку науковців, модель інклюзивної 

освіти будь-якої із вивчених країн не може бути безперечним зразком для наслідування вітчизняною 

системою освіти. Для успішної імплементації інклюзивної освіти в загальноосвітній навчальний процес в 

Україні варто виробити власну вітчизняну модель впровадження інклюзивного навчання з урахуванням 

позитивних тенденцій досвіду тих країн, для яких інклюзія стала невід’ємною складовою навчання. 

Третя група наукових праць присвячена вивченню проблем інклюзивної освіти в скандинавських 

країнах. На жаль, освіта скандинавських країн, і зокрема інклюзивна освіта, не стали досі об’єктом 

вивчення вітчизняних науковців повною мірою. Натомість проблеми інклюзивної освіти жваво 

обговорюються у роботах зарубіжних вчених: Т. Саловіїта [15], Дж. Берхану [16], К. Уікмен [17], Дж. 

Ківіраума [18], К. Клемеле, Р. Рінне, А. Арнесен [19], Л. Лундаль, , Б. Персон [20] та багатьох інших. 

Загалом у своїх роботах учені скандинавських країн розглядають інклюзію як втілення концепції 

соціальної справедливості. Педагоги стверджують, що впродовж кількох десятиліть головною метою 

освітньої політики скандинавських країн було забезпечення рівноправного доступу до освіти усіх без 

винятку дітей. Якщо наприкінці ХХ століття інклюзивну школу розглядали як місце, де люди працюють, 

зустрічаються і вчаться жити з відмінностями, то на початку ХХІ століття від інклюзивної школи 

очікують доступної якісної освіти, адаптованої до потреб кожного учня.  

Висновки. Таким чином, нами здійснено огляд сучасних наукових вітчизняних та зарубіжних 

досліджень в галузі освіти дітей з особливими освітніми потребами. Проаналізовано науково-теоретичну 

базу, присвячену проблемі інклюзивної освіти в скандинавських країнах, розроблено класифікацію 

наукових праць за інституційним критерієм, виділено три основні групи джерел. Подальшої розробки 

потребує методика компаративного аналізу інклюзивної освіти.  
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внимание уделено зарубежному опыту, а именно инклюзивному обучению в скандинавских странах. 

Автор дает классификацию научно-теоретической базы, посвященной проблеме инклюзивного 

образования в скандинавских странах по институционному критерию, и выделяет три основные группы 

научных работ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, образование скандинавских стран, современные 

отечественные и зарубежные исследования. 

Andriichuk N. M. The Inclusive Education Issue in Current Native and Foreign Studies. 

The purpose of this article is to make the analysis of current native and foreign studies in the field of the 

inclusive education. The author makes the common reference of scientific researches conducted in Ukraine at 

the beginning of the 21
st
 century concerning children with special needs. It is claimed that Ukraine makes 

certain steps in the development of principles of inclusive education hence the foreign countries’ lasting 

experience in the inclusive education organization on all the levels takes the new special meaning. The Nordic 

countries have for that matter their own close to native distinguishing features. That is why, the special attention 

is devoted to the foreign experience, namely to the inclusive education in Nordic countries. The author classifies 

the scientific and theoretical data bank dedicated to the problem of Nordic countries' inclusive education 

according to the institutional criterion. Since the educational system in Nordic countries can be considered as a 

social institute and therefore the inclusive education as a component of this institute, we can attribute it to a 

social institution. For this reason the institutional criterion illustrates most successfully the place of inclusive 

education in the general educational system in Nordic countries. Thus, the scientific works can be divided into 

three main groups: the ones characterizing the system of education in Nordic countries; those which are devoted 

to the inclusive education in foreign countries; and finally the works, concerning directly the issues of inclusive 

education in Nordic countries. 

Key words: inclusive education, educational system in Nordic countries, current native and foreign studies.
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СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНО СПРИЯТЛИВОЇ АТМОСФЕРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У статті розглянуто проблему формування професійної іншомовної компетентності. Визначено, що 

професійна іншомовна компетентність майбутніх фахівців – це комплекс знань професійної лексики, 

мовленнєвих умінь й навичок для адекватного використання англійської мови відповідно до професійної 

ситуації. Відмічено, що психологічно сприятливе середовище потрібно створювати з самого початку 

навчання. Такі "криголами", як "Шість імен", "Сніжний ком" і "Чотири кути" пропонуються як дієві засоби 

для створення сприятливого середовища для формування професійної іншомовної компетентності. 

Ключові слова: професійна іншомовна компетентність, психологічно сприятливе середовище, 

"криголами". 

Постановка проблеми. Формування професійної іншомовної компетенції майбутніх фахівців є 

актуальним аспектом викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Інтеграційні процеси в 

суспільстві зумовлюють попит на фахівців із вільним володінням іноземною мовою. Увага акцентується на 

вивченні іноземної мови як засобу становлення фахівця, професійного пізнання, а далі як інструменту для 

професійного самовдосконалення. Можливості освітньої, наукової й професійної мобільності повинні 

стимулювати студентів до вивчення іноземної мови як засобу отримання новітніх знань із свого фаху, обміну 

результатами досліджень із науковцями інших країн, здійснення майбутньої професійної діяльності. Саме це 

необхідно враховувати при наповненні змісту курсу англійської мови для професійних потреб та методів її 

викладання, котрі повинні суттєво відрізнятися від англійської загального призначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема даного дослідження постійно перебуває в центрі 

уваги науковців та методистів різних країн, адже в умовах глобалізації безумовною є важливість 

порозуміння між спеціалістами в різних галузях знань, можливість їхнього вільного обміну думками, 

інформацією. У літературі проблема підготовки майбутніх фахівців до науково-професійного 

іншомовного спілкування пов’язується із теорією діяльності О. Леонтьєва, технологіями професійної 

підготовки студентів (А. Бойко, В. Вергасов), аспектами комунікативної компетентності в процесі 

вивчення іноземних мов (Л. Биркун, О. Вишневський, І. Зимня), вченнями про "професійне спілкування" 

(К. Абульханова-Славська, І. Зязюн, В. Кан-Калик), психологічними рекомендаціями щодо викладання 

іноземної мови професійного спрямування (Г. Абрамович, Н. Кузьміна). Також були використані 

результати досліджень О. Безкоровайної, Л. Мороза, О. Байбакової, А. Бєляєвої та інших. 

Мета статті. Проаналізувати основні підходи до визначення терміну "професійна іншомовна 

компетентність" та презентувати деякі дієві засоби створення психологічно сприятливої атмосфери для її 

формування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до реалій сучасного світу від фахівців 

вимагається не просто володіння англійською мовою загального призначення, а очікується певний рівень 

їхньої професійної іншомовної компетентності. Такий підхід до знань іноземної мови студентами 

передбачає зміну змісту даної дисципліни, а також методів її викладання. Головна різниця між 

англійською загального призначення та англійською за професійним спрямуванням полягає у відмінності 

цілей, котрі потрібно досягнути. Увага дисципліни, спрямованої на професійну іншомовну 

компетентність майбутніх фахівців, зосереджена на формуванні в студентів здатності до адекватного 

використання англійської мови відповідно до професійної, науково-дослідницької чи ділової ситуації, 

вмінь отримувати необхідну для роботи інформацію з іншомовних джерел. 

Суть компетентнісного підходу учені розглядають у розширенні освітнього простору за межі 

формальної освіти в паралельні структури системи неперервного навчання та формування навичок 

діяльності в конкретних умовах. Також вони наголошують на необхідності змін навчального процесу, 

так як формування компетентностей потребує створення певних навчальних ситуацій. 

Р. Баскаєв визначає, що зміст сучасної освіти зорієнтований нині на практичне знання, яке можна 

одержати, якщо об’єднати знання технічні та методичні, котрі вказують, що і як потрібно робити для 

вирішення конкретної практичної задачі, та гуманітарні, які вказують на соціокультурний контекст дій та 

джерела наших власних чи запозичених цілей та засобів [1: 13]. У той самий час компетенції повинні 

гнучко та оперативно пристосовуватися під потреби практики. 

Всупереч розповсюдженому застосуванню терміну "професійна іншомовна компетентність", його 

тлумачення не є однозначним. Деякі дослідники розглядають професійне спілкування як процес взаємодії 

індивідів, об’єднаних спільними професійними інтересами чи діяльністю. У результаті обміну 
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інформацією, ідеями реалізується поставлена професійна мета. Відповідно до тверджень професійне 

спілкування відрізняється від звичного чи буденного, оскільки зумовлено потребами спільної діяльності, а 

тому включає обмін інформацією, розробку єдиної стратегії взаємодії, сприймання і розуміння іншої 

людини [2]. Професійна іншомовна компетентність повинна сприяти "ефективному функціонуванню 

фахівців у культурному розмаїтті навчального та професійного середовища" [3]. Основою для іншомовної 

компетентності виявляються мовні й комунікативно-ціннісні знання, котрі уможливлюють 

самовдосконалення чи самоосвіту фахівця, творче використання іншомовної інформації для здійснення 

міжнародної діяльності. Деякі дослідники переконані, що іншомовна професійна компетентність є 

"здатність здійснювати міжкультурне професійно спрямоване спілкування, взаємодіяти з носіями іншої 

культури, беручи до уваги національні цінності, норми та уявлення, створювати позитивний настрій 

спілкування для комунікантів, вибирати комунікативно цілеспрямовані способи вербальної та невербальної 

поведінки на основі знань про науку і культуру інших народів у межах полілогу культур" [4: 53]. 

Певні дослідники [5-7] під іншомовною професійною компетенцією розуміють сукупність окремих 

компетенцій, котрі дозволяють автономно вести пошук інформації іноземною мовою, тим самим 

створюючи передумови для професійного та кар’єрного росту особистості. До таких компетенцій 

науковці відносять лінгвістичний, соціолінгвістичний й прагматичний рівні; мовну (лінгвістичну), 

соціокультурну, стратегічну, професійну складові; або ж лінгвістичний, комунікативний та соціальний 

базові компоненти. Н. Гез пропонує виокремити такі компетенції, як вербально-комунікативну (здатність 

опрацьовувати, групувати, запам’ятовувати і за потреби поновлювати отримані знання); лінгвістичну 

(здатність розуміти, продукувати необмежену кількість речень за допомогою засвоєних мовних знаків і 

правил їх поєднання); вербально-когнітивну (здатність брати до уваги під час мовленнєвого спілкування 

контекстуальну доречність і вживання мовних одиниць для реалізації когнітивної і комунікативної 

функцій); метакомунікативну (здатність володіти понятійним апаратом, який необхідний для аналізу та 

оцінювання засобів мовленнєвого спілкування) [8: 19] 

Погоджуємось із О. Герасименко [5] щодо такого тлумачення іншомовної компетентності як 

комплексу знань, умінь й навичок, які дозволяють успішно використовувати іноземну мову в 

професійній діяльності, для самоосвіти й саморозвитку особистості майбутнього фахівця. У той самий 

час слушною є думка І. Ставицької [6], котра продовжує дане визначення й додає, що формування 

іншомовної професійної компетентності повинне відбуватися в різних соціально-детермінованих 

ситуаціях і повинне спрямовуватися на осмислення соціокультурного портрету країни. "Основи для 

іншомовної компетентності студентів закладаються через потрібні для подальшої діяльності знання, 

досвід вирішення іншомовних проблемно-пізнавальних завдань і формування внутрішніх ресурсів 

ефективного прийняття рішень в реальній або наближеній до реальної діяльності, які є необхідними 

складовими іншомовної компетентності студентів". У той самий час її твердження щодо здатності 

студентів зі своїм знанням іноземної мови витримати конкуренцію на вільному ринку праці та посісти 

гідне місце не тільки у власному суспільстві, але й у світовому співтоваристві, котре буде свідчити про 

сформованість іншомовної компетентності [9], є не досить вдалим чи коректним, оскільки 

конкурентоспроможність фахівця на світовому ринку праці не може свідчити про рівень сформованості 

іншомовної компетентності. Проте погоджуємось, що високий рівень професійної іншомовної 

компетентності сприяє конкурентоспроможності фахівця. 

Від вибору методів навчання та форми організації навчання залежить досягнення педагогічної мети, 

розвиток особистості майбутніх фахівців, їхнього світогляду, бажання вивчати й використовувати в своїй 

навчальній, науковій і професійній діяльності іноземну мову. Зорієнтованість освіти на інноваційний 

розвиток змінює педагогічну парадигму. Замість книжково-фронтального навчання (викладач – 

підручник – студент), що виявляється підтримуючим навчанням, нині надається перевага індивідуально-

варіативному (студент – підручник – педагог). 

Для формування професійної іншомовної компетентності до навчального процесу необхідно залучати 

методи активізації пізнавальної діяльності студентів. У науковій літературі активність тлумачиться як 

філософське поняття, яке виражає сутність діяльності, практики і протиставляється споглядальності. 

Пізнавальна активність виявляється у живому, ініціативному, зацікавленому ставленні до навчання, 

прагненні дізнаватися, осягати розумом незвідане, допитливості. Людину із високим рівнем пізнавальної 

активності не влаштовують короткі відмовки, котрі мало що пояснюють, вона не відчуває задоволення 

від звичайної відповіді. Більш важливим виявляється запитання та пошук відповіді на нього, істини.  

Відповідно до результатів досліджень науковців у сучасному суспільстві досить невисокий рівень 

людей із високим рівнем пізнавальної активності. Розподіл ціннісних уподобань студентів збігається з 

теорією про ієрархію мотивів А. Маслоу, що є вкрай важливим для усвідомлення проблем низької 

мотивації та пізнавальної активності майбутніх фахівців. Ситуація в країні, почуття незахищеності, 

відчуженість, незадоволеність життям, зневіра в можливості використання іноземної мови в майбутньому, 

матеріальні проблеми не сприяють бажанню вивчати іноземну мову. У той самий час студенти прагнуть до 

самоствердження в житті. Людина, яка хоче реалізувати свої здібності, самовідбутися в житті, за 
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сприятливих умов та правильно підібраних методів та форм навчання, може змінити своє ставлення до 

учіння, стати активним суб’єктом процесу становлення себе як майбутнього фахівця.  

Особливою рисою методів активізації пізнавальної діяльності студентів є зміна поведінки того, хто 

навчається, та того, хто навчає. Учитель стає партнером-помічником. Педагог виступає не як керівник, 

транслятор знань, а як людина, що допомагає й полегшує процес навчання. Учителів, які працюють в 

системі особистісно-зорієнтованої педагогіки і сповідують відкритість власним думкам, переживанням, 

деякі науковці називають ''педагогами-фасилітаторами'' [9: 125]. В англійській мові facilitator 

("фасилітатор") – це людина, котра сприяє досягненню певного результату, забезпечуючи ненав’язливу 

допомогу чи здійснюючи опосередковане керівництво ("one that facilitates; especially : one that helps to 

bring about an outcome by providing indirect or unobtrusive assistance, guidance, or supervision" [10]). 

Опановуючи певний навчальний матеріал, студент повинен звертатися до викладача не просто за 

знаннями, які можна одержати нині з різноманітних інформаційних джерел, а за думкою фахівця, 

судженням стороннього, для порівняння власних ідей та зроблених висновків. Викладач при цьому 

перетворюється із знавця істини на співучасника її відкриття, помічника, порадника, консультанта. 

Дискутуючи зі студентами, педагог не лише виконує свою першочергову функцію, тобто навчає, а 

розвиває незалежність, самобутність, критичність мислення майбутніх фахівців, креативність. 

Впевненість в можливостях і здібностях студента, "емфатичне розуміння" його поведінки, його реакцій, 

дій, навичок є вираженням світогляду вчителя, його внутрішньої особистісної довіри до вихованця. 

На основі сприятливого психологічного клімату на занятті, атмосфери довіри між викладачем та 

студентами з’являються необхідні умови для вивчення мови. Авторитарний стиль, який характеризується 

формально-функціональним підходом до навчання, стереотипними уявленнями про ''середнього'' учня, 

суб'єктивними вимогами до нього, порушує гармонію стосунків між викладачем й студентами та 

спотворює атмосферу, необхідну для формування іншомовної комунікації. Такі відносини ведуть до 

пасивності, зменшення інтересу до навчання, байдужості студентів, і можуть викликати непорозуміння й 

протести, інколи навіть конфлікти тих, кого не задовольняє таке ставлення чи методи роботи. Особистісно-

зорієнтоване навчання перетворює вчителя на помічника становлення та розвитку професійно-особистісних 

рис студента, необхідних для його творчої самореалізації. Постійне дотримання партнерських відносин 

викладача зі студентами гарантує психологічний комфорт учасників гри, позитивний і доброзичливий 

емоційний клімат. Авторитарні позиції потрібно змінювати на партнерські. Викладач іноземної мови – це 

не лише носій знання та інформації. Якщо Вам не подобається, що ваші студенти схожі на слухняних 

роботів, коли необхідно мовчазних, а коли треба – балакучих, які, підтакуючи, виконують за шаблоном 

Ваші вказівки, то наведені вище вправи допоможуть Вам відійти від авторитарного стилю викладання. У 

вмінні відноситися до студента як до рівного собі, спілкуватися з ним на рівних, проте не опускатися до 

панібратства, полягає педагогічний талант викладача. Гуманістична парадигма учіння, особистісно-

зорієнтований підхід виявляються найліпшим підґрунтям для залучення будь-яких методів чи технологій 

для формування професійної іншомовної компетентності. 

У даній статті нам би хотілося представити засоби, які допомагають викладачеві створити позитивне 

й психологічно-сприятливе середовище для іншомовної комунікації. Розглянемо, наприклад, питання 

організації роботи на першому занятті, яке в літературі висвітлено недостатньо. До основних 

компонентів початку уроку відносять організаційний момент. "Початок уроку виконує дві важливі 

функції: організацію класу до активної роботи на уроці (привітання, приведення учнів до готовності 

співпрацювати, повідомлення цілей уроку) та створення іншомовної атмосфери з метою переведення 

учнів на іншомовну мовленнєву діяльність" [6: 243-244] Хотілося б зосередити більшу увагу на власне 

початку першого заняття, оскільки від нього залежить уся подальша робота, воно впливатиме на стиль 

взаємин у групі, бажання та зацікавленість студентів у вивченні мови.  

Викладачі іноземної мови подекуди ставляться до першого заняття із студентами як до буденної, 

звичної процедури. Вони нехтують тими можливостями, котрі можна отримати від першого знайомства 

зі студентами. Найчастіше пропонується просто представити себе, свою родину та розповісти певну 

інформацію про себе. Майже кожен із нас стикався на практиці із такими моментами, коли студенти не 

хотіли відповідати на деякі запитання. Слід зважати, що переважна кількість студентів почуваються 

ніяково, оскільки вони повинні користуватися іноземною мовою поряд із маловідомими людьми. 

Особливо це виявляється важким й лячним для студентів із низьким рівнем володіння мовою, або тих, 

хто недооцінює власний рівень знань. Таким чином, створюється напруженість, студенти з острахом 

ставляться до необхідності спілкуватися іноземною мовою й віддають перевагу пасивній участі чи 

спогляданню. Лише кілька, найбільш впевнених у собі, висловлюються й залучаються до діяльності. 

Атмосфера ніяковості, скутості й навіть переляку руйнує групову роботу, не сприяє створенню 

необхідного середовища для формування іншомовної професійної компетентності.  

Проте існують особливі засоби, котрі називаються "ice breakers" (в перекладі – "криголами" або ті, які 

ламають кригу"), які допомагають "розбити лід" зніяковіння, послабити напруження, але в той самий час 

налаштовують студентів на іншомовне спілкування. Особистість вчителя та повсякденний стиль його 
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відносин із студентами впливає на якість і результативність будь-якого методу чи технології, оскільки не 

новітні засоби чи види діяльності є вирішальними в створенні психологічно-сприятливого середовища для 

вивчення мови. Ставлення викладача до студентів як до підлеглих, об’єктів навчання, авторитарний стиль 

педагогічної діяльності, який зорієнтований на заучування та здачу визубреного матеріалу, лише збільшить 

бар’єр ніяковості і напруги. Якщо науковці виголошують особистісно-орієнтовані стосунки між викладачем 

та студентами як запоруку демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу взагалі, то особливо це 

стосується нестандартних, ігрових методів, де авторитарні форми викладання є неприпустимими.  

"Криголами" поділяються за розміром групи (маленькі, середні, великі, дуже великі), метою 

(активізація навчання, знайомство, налагодження товариських відносин та створення команди, розвага), 

рівнем (елементарний, середній, просунутий), за часом проведення (короткотривалі, середньої 

тривалості, довготривалі). 

Для елементарного рівня варто використати просте короткотривале заняття, таке як наприклад 

"Шість імен". Його можна задіяти в маленьких і середнього розміру групах. Студентам пропонується 

записати імена шести родичів, а потім учасники задають запитання одне одному і дізнаються, ким ці 

люди є (мама, тато, брат, бабуся і т. і.), скільки їм років, ким вони працюють. Прохання написати імена 

близьких виявляється несподіваним для студентів, вони відволікаються від думки про необхідність 

відразу ж говорити іноземною мовою і концентрують увагу на тому, чиї імена написати, чи додавати ще 

якусь інформацію, чи можна написати рідною мовою ім’я (на ваш розсуд, чи дозволяти). Це знімає 

напруження вашого знайомства із групою. Якщо виникають проблеми із утворенням запитань, інші 

намагаються прийти на допомогу. Головна увага концентрується не на окремому індивіді, а на груповій 

роботі, де задіяні бажаючі. Викладач, в свою чергу, приходить на допомогу, а не виконує функцію 

контролера залишкових знань студента. Даний вид діяльності можна використовувати і на вищому рівні. 

Гра буде відрізнятись, оскільки чим вищий рівень іншомовної компетентності студентів, тим цікавіші 

питання і відповіді Ви почуєте. 

Інший "криголам" називається "Сніжний ком" (Snowball). Це теж короткотривала вправа для 

невеликої кількості студентів, яка сприяє формуванню комфортного середовища в групі. Для цієї вправи 

краще буде сісти у колі, щоб всі бачили одне одного. Викладач займає місце поряд із студентами. 

Перестановка стільців, метушня, пов’язана із цим, налаштують студентів на щось неочікуване і 

зацікавлять у подальшому розгортанні подій, водночас послаблять напругу від необхідності говорити 

іноземною мовою. Педагог займає місце поряд у колі і пояснює правила. Вони прості: кожний має 

сказати про себе певну інформацію, але спочатку повинен повторити презентацію попередніх учасників. 

Першим інформацію про себе повідомляє викладач і він же наприкінці гри буде змушений повторити 

інформацію про кожного учасника. Це є справжній виклик для пам’яті, тому краще обрати групу дійсно 

із невеликою кількістю студентів. Інформація, яку учасники будуть презентувати, повинна бути дуже 

стислою. Наприклад, ім’я, рідне місто, хобі, улюблена страва або пора року, тощо. Будьте поблажливі, 

товариські, дозволяйте студентам трішки підказувати одне одному. Ця вправа не лише познайомить Вас 

із студентами, але й сприятиме Вашій майбутній співпраці. 

"Чотири кути"(Four Corners) є простою, але цікавою вправою, яка підійде для маленьких або середніх за 

розміром груп із середнім або просунутим рівнем володіння мовою. Студенти поділяться інформацією про 

себе за допомогою малюнків. Викладач роздає аркуші паперу і просить студентів поділити їх на 4 частини. 

Кожна частина обирається для певного питання, на яке студенти відповідатимуть за допомогою малюнків. 

Запитання потрібно відібрати наперед. Наприклад: "What is your favourite place on the Earth?"; "If you were 

an animal, which one would you be?", "What are the most important things in your life?", "What is your hobby?" 

або будь-які інші. Виділіть для малювання 5-7 хвилин. Ця вправа не лише створить дружню атмосферу, але 

й продемонструє, наскільки унікальними є Ваші студенти, надасть їм шанс проявити себе. 

Не варто виправляти кожнісіньку помилку студента, особливо під час першого знайомства, адже це 

може вплинути на почуття "повноцінності" особистості й зруйнувати ту атмосферу комфорту й 

порозуміння, яку Ви намагаєтесь створити. Для викладачів, котрі рідко використовують нетрадиційні 

методи в навчанні, але бажають спробувати, перше використання даного виду діяльності може виявитись 

доволі непростим, але водночас і стимулюючим. Нині в мережі легко можна відшукати інші "криголами" із 

детальними поясненнями для викладачів. Вони не завжди стосуються вивчення іноземних мов, але їх 

можна запозичити і пристосувати до навчального процесу з метою створення позитивного психологічного 

середовища відкритого для спілкування, вільного від критиканства та прискіпливого оцінювання. 

Висновки. Професійна іншомовна компетентність майбутніх фахівців – це комплекс знань 

професійної лексики, умінь й навичок для адекватного використання англійської мови відповідно до 

професійної чи науково-дослідницької ситуації, пошуку необхідної для роботи чи самоосвіти інформації 

з іншомовних джерел. Ціла низка причин негативно впливає на пізнавальну активність студентів, їхнє 

бажання вивчати іноземну мову, серед яких виділимо ситуацію у країні, почуття незахищеності й зневіру 

в можливості використання іноземної мови в майбутньому. Сприятливе психологічне середовище на 

заняттях іноземною мовою, гуманістична парадигма учіння, особистісно-зорієнтований підхід та 
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особистість викладача виявляються найліпшим підґрунтям для залучення будь-яких методів чи 

технологій для формування професійної іншомовної компетентності. У статті ми зосередили увагу на 

першому знайомстві зі студентами, оскільки від нього залежить стиль стосунків у групі, взаємодія з 

викладачем. Для формування позитивного психологічного середовища й зняття напруги від першого 

знайомства варто використовувати такі "криголами" (ice-breakers), як "Шість імен", "Сніжний ком", 

"Чотири кути" та інші, котрі сприятимуть зменшенню напруги та допомагатимуть налаштувати студентів 

на іншомовне спілкування. 
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Будас Ю. О. Создание психологически комфортной атмосферы для формирования 

профессиональной иноязычной компетентности. 

В статье рассматривается проблема формирования профессиональной иноязычной компетентности. 

Обозначено, что профессиональная иноязычная компетентность – это комплекс знаний 

профессиональной лексики, языковых умений и навыков для адекватного использования английского 

языка в соответствии с профессиональной ситуацией. Выделено, что психологически комфортную 

атмосферу следует создавать с самого начала обучения. Такие "ледоколы", как "Шесть имен", 

"Снежный ком" и "Четыре угла" предлагаются как действенные средства для создания психологически 

комфортной атмосферы для формирования профессиональной иноязычной компетентности. 

Ключевые слова: профессиональная иноязычная компетентность, психологически комфортная 

атмосфера, "ледоколы". 

Budas I. O. Creating a Psychologically Favourable Learning Atmosphere for the Professional Foreign 

Language Competence Formation. 

The research deals with the foreign language competence formation for professional needs. The purpose of this 

article is to analyze different approaches to the concept "foreign language competence for professional needs" 

and to describe some effective means of creating a psychologically favourable learning atmosphere for its formation. 

Teaching a foreign language for professional needs refers to the specific aim for its learning and therefore 

results in changes of syllabus and methods used. English for professional needs concentrates on the development of 

skills needed by students for their study, research and future career. Mostly, reading and summarization skills which 

enable the students' self-education are emphasized. It is stated that the foreign language competence for 

professional needs is a set of professional vocabulary knowledge and relevant foreign language skills which 

provides the sufficient use of English to perform job-related duties. According to the survey the Ukrainian students' 

cognitive activity is too low nowadays. The frustrating situation in the country, feelings of insecurity, disbelief in the 

possibility of using a foreign language in future do not contribute to the desire to learn a foreign language. So, a 

teacher should do his or her best to enhance students' motivation and concern in learning, create the positive 

learning atmosphere. It is extremely difficult to do if a teacher is used to authoritarian teaching methods. To 

establish the positive learning environment you should transform your outlook and provide the assistance and 

guidance instead of the supervision and total control. It is clear that the psychologically favourable learning 

atmosphere should be created from the very start. However, teachers of foreign languages often neglect 

possibilities the introduction offers. Using a foreign language in a room full of strangers is especially difficult and 

even scary for shy people, those who have the low level of the language or those who underestimate their 

knowledge of a foreign language. Such "ice-breakers" as "Six names", "Snowball" and "Four corners" are 

suggested as appropriate means of creating the favourable learning atmosphere while forming the foreign 

language competence for professional needs. These introductory activities help teachers keep students engaged 

and at the same time relaxed. The activities are sorted by the group size (small, medium, large, extra large); type 

(active, get-to-know, team-building, party games) or level (elementary, intermediate, advanced). Using 

icebreakers stimulates interactivity necessary for learning foreign languages, reduces awkwardness and helps a 

teacher establish the friendly relationship with the group. 

Key words: foreign language competence for professional needs, psychologically favourable learning 

atmosphere, ice-breakers.
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

ГОВОРІННІ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ 

У статті розкрито проблему формування англомовної усної дискурсивної компетентності у майбутніх 

економістів-міжнародників. Досліджуючи теоретичний та прикладний аспекти проблеми, автором 

проаналізовано сучасні підходи дослідження структури дискурсу, надано визначення поняття 

''дискурсивна компетентність'', розкрито її структуру, виділено основні етапи її формування, описано 

їхнє змістовне наповнення. 

Ключові слова: дискурсивна компетентність, дискурс, етапи формування, система вправ. 

Постановка проблеми. У наш час, у зв’язку з тим, що англійська мова має статус мови міжнародного 

спілкування, проблема оптимізації навчання іноземних мов та визначення головних цілей, завдань та 

засобів їх реалізації стає найбільш актуальною. Інтеграція України до світового співтовариства та її 

активна участь у міжнародних заходах зумовила тенденцію до підготовки студентів, які б володіли 

іноземною мовою на рівні, який дозволить їм будувати взаємовигідний діалог у ситуаціях професійного 

спілкування. Вимоги чинної програми з іноземних мов для вищих навчальних закладів та рекомендації 

Ради Європи наголошують на створенні умов для формування у студентів вміння володіти такими 

мовними засобами і мати розвинуті навички спілкування, які необхідні для реальних професійних сфер і 

ситуацій, які мають бути конкретизовані відповідно до професійних потреб і контекстів [1: 8]. Це 

передбачає розвиток у студентів дискурсивної компетентності яка, на думку К. Ф. Сєдова, відображає 

особливості еволюції комунікативної компетенції особистості [2]. 

Формування у майбутніх економістів-міжнародників дискурсивної компетентності передбачає вміння 

кодувати та декодувати інформацію за допомогою іноземної мови відповідно до її лексичних, 

граматичних та синтаксичних норм, враховуючи при цьому стилістичний, жанровий, соціокультурний, 

психологічний та емоційний фактори [3: 75]. Як показує досвід практичної діяльності, у студентів 

виникають труднощі в організації та сприйнятті тематично різноманітної інформації мовних творів, 

інтерпретації та побудові текстів. Крім того, вони не володіють навичками професійного спілкування. Це 

зумовлює необхідність визначити поняття ''дискурсивна компетентность'' та охарактеризувати етапи її 

формування у студентів майбутніх економістів-міжнародників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття дискурсивної компетенції пов’язано з теорією 

дискурсу та лінгвістикою тексту, представлено в працях таких лінгводидактів, як І. Ф. Ухванової-

Шмигової, Ф. С. Бацевича, В. І. Карасика, Н. Д. Гальскової, Н. І. Гез, М. М. В’ятютнєва, О. І. Кучеренко, 

Н. І. Формановської. Наприклад, М. М. В’ятютнєв визначає дискурсивну компетентність як компонент, 

який відповідає за знання типів контекстів / дискурсів і правила їх організації [4: 78-90.]. На думку 

І. Ф. Ухванової-Шмигової, дискурсивна компетентність – це не тільки вміння створювати зв’язний текст 

відповідно до певної комунікативної ситуації, але й бачення тексту як змістовного потенціалу, який 

потребує реконструкції, інтелектуальної роботи, містить у собі предмет розмови комунікантів, які 

відповідно до нього створюють свою мовну поведінку [5: 231-244]. О. І. Кучеренко визначає дискурсивну 

компетентність як ''знання і володіння різними типами дискурсів та їх організацією залежно від параметрів 

комунікативної ситуації, в якій вони породжуються та інтерпретуються'' [6: 84-89]. Н. І. Формановська 

вбачає дискурсивну компетентність у тому, що комуніканти, орієнтуючись один на одного, на загальний 

денотативний простір, фонові практичні знання, національно-культурні стереотипи, виражають свої 

інтенції, емоції, відношення, оцінки [7: 32-35]. Вона дозволяє вимірювати рівень сформованості умінь 

особистості під час здійснення ефективної та результативної дискурсивної діяльності [8]. Проаналізувавши 

різні трактування поняття ''дискурсивна компетентність'', ми розуміємо англомовну усну дискурсивну 

компетентність студентів економістів-міжнародників як здатність мовної особистості сприймати, 

інтерпретувати та породжувати різні типи дискурсів та текстів залежно від різних ситуацій спілкування. 

В основі дискурсивної компетентності лежить поняття дискурсу – процесу мовної комунікації, в 

результаті якої створюється текст [9: 3-21]. Робота з дискурсом включає в себе вміння орієнтуватися в 

комунікативній ситуації, знання різних типів дискурсу, вміння розрізняти і вживати дискурсні маркери, 

вміння виділяти лінгвістичні та екстралінгвістичні параметри дискурсу. Зважаючи на це, необхідною 

передумовою формування дискурсивної компетентності є структура дискурсу. 

Дискурси ми розглядаємо як вербалізовану форму соціокультурного процесу діяльності. Це означає, 

що дискурс нерозривно пов'язаний із ситуацією та контекстом. Визнання ролі ситуації та контексту в 

дискурсі дає можливість визначити один із чинників породження дискурсу – комунікативний акт, в 
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якому беруть участь комуніканти, які у формі діалогу творять висловлювання та інтерпретують їх [10: 

41]. Ми вважаємо слід за Т. А. ван Дейком, що комунікативні події та комунікативні акти є одиницями 

дискурсу, що дає можливість дослідити структуру дискурсу. 

Лінгвісти по-різному представляють структуру дискурсу. Окремі лінгвісти, наприклад, Дж. Сьорл, 

[11: 7-29] вважають, що на рівні дискурсу (тобто вище речення) відсутня будь-яка лінгвістична 

(структурна) організація. З іншого боку, на думку М. Л. Макарова, носії мови інтуїтивно, а інколи й 

усвідомлено (наприклад, у процесі навчання або аналізу) помічають таку властивість дискурсу: не будь-

яке висловлення можна вжити після якогось іншого висловлення [12]. Отже, спілкування спирається на 

певний порядок комунікативних ходів у діалозі, структуру обміну мовленнєвими діями, тобто на 

моделювання процесу комунікації. 

У структуру дискурсу входять два компоненти: лінгвістичний та екстралінгвістичний. У 

лінгвістичний компонент входять системні мовні одиниці такі, як словоформа та речення. 

Екстралінгвістичний компонент складають: ситуація, соціальний, прагматичний, соціокультурний, 

психологічний та інші фактори. Саме екстралінгвістичний компонент дозволяє сприймати та створювати 

культурно, соціально та професійно-зорієнтовані мовленнєві висловлювання, тобто дискурс, спираючись 

у процесі його породження на екстралінгвістичні принципи комунікації, або, як їх називає Г. П. Грайс, 

принципи спілкування (дискурсивні закони) [13: 217-237]. 

Окрім того, варто розрізняти різні рівні у структурі дискурсу – макроструктуру або глобальну 

структуру та мікроструктуру або локальну структуру. Макроструктура дискурсу – це його членування на 

великі складові: епізоди в розповіді, абзаци в газетній статті, групи реплік в усному діалозі, тощо. 

Усередині великих фрагментів дискурсу спостерігається єдність – тематична, референційна (тобто, 

єдність учасників, які описані у ситуації), подій, часова, просторова, тощо. Між великими фрагментами 

дискурсу спостерігаються межі, які позначаються відносно довшими паузами (в усному дискурсі), 

графічним виділенням (у письмовому дискурсі), спеціальними лексичними засобами (наприклад, 

службовими словами). За Т. ван Дейком, макроструктура – це узагальнений опис основного змісту 

дискурсу, що будується адресатом у процесі розуміння. Макроструктура будується як повноцінний 

текст, тобто іншими словами вона може називатись рефератом або резюме [13: 1-34]. Мікроструктура 

дискурсу, на думку С. Ю. Тюрина, визначається як членування дискурсу на мінімальні складові, які 

можна віднести до дискурсивного рівня. У більшості сучасних підходів до дослідження дискурсу такими 

мінімальними одиницями вважаються предикації, або клаузи. В усному дискурсі найбільш наближинеми 

до клауз одиницями є інтонаційні. Дискурс, таким чином, є ланцюгом клауз [14]. 

Відповідно до каналу передачі інформації дискурс поділяють на усний та письмовий. При усному 

дискурсі канал – акустичний, при письмовому – візуальний. Обидві форми дискурсу мають лінійний 

характер. При цьому письмовий дискурс має такі характеристики: час і місце виникнення, авторство, 

орієнтованість на аудиторію. Усний дискурс включає в себе ситуацію (час і місце) утворення, адресанта 

та адресата, канал зв’язку, стосунки між комунікантами. 

У наукових дослідженнях використовуються різні класифікації дискурсів: педагогічний дискурс, 

етичний дискурс, містичний дискурс, науковий дискурс, критичний дискурс, тощо (В. І. Карасик, 

Г. Г. Почепцов, Ю. Хабермас). 

Спираючись на такі ознаки, як ''особливості мовлення у контексті дискурсу, особливості знакового 

відображення реальної ситуації цим дискурсом та особливості комунікативної ситуації'', Г. Г. Почепцов 

називає низку комунікативних дискурсів: теле- і радіо, літературний, рекламний, політичний, 

фольклорний, міфологічний тоталітарний, ритуальний, театральний, неофіційний (позацензурний), 

неправдивий, лайливий, етикетний. Усі інші розходження між різновидами дискурсу, як правило, 

описуються за допомогою поняття жанру. 

Спираючись на структуру дискурсу, ми визначаємо такі складові дискурсивної компетентності:  

1. Стратегічна – уміння мовця розуміти свій комунікативний намір і планувати комунікативну ситуацію. 

2. Текстова – уміння організовувати послідовність речень в єдине висловлювання. 

3. Жанрова – уміння організовувати дискурс відповідно до набору правил конкретного жанру. 

4. Усної комунікації – уміння організовувати свою мовну поведінку відповідно задач спілкування. 

З огляду на те, що формування дискурсивної компетентності будується на формуванні умінь розрізняти 

типи дискурсів, їхні структурно-композиційні та мовні характеристики, прийоми структурування мовлення з 

використанням адекватних мовних засобів, розуміння монологічних та діалогічних мовленнєвих повідомлень, 

створювати реальний дискурс відповідно до сфери і ситуації з урахуванням статусу мовного партнера, то в 

процесі навчання необхідно спиратися на чотири види досвіду [15]: 

1. досвід пізнавальної діяльності, який фіксується у формі знання; 

2. досвід виконання певних способів діяльності у формі вміння діяти за зразком; 

3. досвід творчої діяльності у формі вміння приймати ефективні рішення у проблемних ситуаціях; 

4. досвід здійснення емоційно-ціннісних відносин у формі особистісних орієнтацій. 

Формування англомовної дискурсивної компетентності передбачає наступні етапи: 



І. В. Войтанік. Етапи формування англомовної дискурсивної компетентності в говорінні  

у майбутніх економістів-міжнародників 

 49 

– репрезентативно-підготовчий; 

– репродуктивно-конструктивний; 

– продуктивний. 

Перший етап – репрезентативно-підготовчий – передбачає ознайомлення студентів із теорією 

дискурсу, законами дискурсу, новими типами та жанрами дискурсу, правилами їх побудови, об’єднання 

зразків мовлення рівня фрази в надфразову єдність, побудови висловлювання надфразового рівня, 

формування навичок роботи з текстом (сприймати та розуміти текст). Він направлений на системне та 

комплексне вивчення теоретичного матеріалу, активізацію комунікативної діяльності студентів, 

формування вмінь сприймати та створювати висловлювання на іноземній мові. 

Другий етап – репродуктивно-конструктивний – спрямований на формування вмінь розрізняти типи 

дискурсів, спираючись на їхні типологічні ознаки, розпізнавати і вживати дискурсні маркери, вибирати 

та редагувати дискурси, орієнтуватись у комунікативній ситуації, відтворювати дискурс спираючись на 

зорові та комунікативні опори або без опор. Формування вмінь роботи з текстом включає в себе 

розуміння логіко-змістовної структури тексту, композиційне оформлення тексту, побудову тексту 

відповідно до комунікативної ситуації. 

Мета третього етапу – продуктивного – полягає у формуванні навичок породжувати цілісні 

мовленнєві висловлювання, враховуючи комунікативний намір та екстралінгвістичні параметри ситуації, 

адекватно розуміти, інтерпретувати та будувати самостійні дискурси відповідно до конкретної ситуації, у 

формуванні навичок роботи з текстом. Цей етап пов'язаний із практичним використанням дискурсу та 

направлений на вирішення різноманітних комунікативних задач відповідно до умов спілкування та 

використання необхідних для цього мовних знань, мовленнєвих навичок та умінь. 

Формування дискурсивної компетентності – це свідомо організований, ціленаправлений процес, який 

дає можливість студенту поетапно перейти від академічної діяльності до навчально-професійної, а від неї 

до – професійної діяльності. Опанування цим процесом відбувається за допомогою виконання системи 

вправ, яка забезпечує можливість інтегрувати знання, отримані на уроках з іноземної мови, та 

створювати на їх основі самостійний мовленнєвий продукт. 

Систему вправ із вивчення іноземної мови представлено в працях таких відомих лінгводидактів, як 

Н. І. Гез, Є. І. Пассов, Р. К. Міньяр-Бєлоручева та інших. У методиці викладання мов існує велика кількість 

класифікації вправ І. В. Самойлюкевич, А. М. Хомицької, Т. П. Камаєва та ін. Проте, відповідно до 

визначення С. Ю. Ніколаєвої, розрізнюють загальну систему вправ для навчання спілкування іноземною 

мовою, яка охоплює усі види мовленнєвої діяльності, при цьому існують підсистеми вправ для формування 

"технічних навичок", мовленнєвих навичок і мовленнєвих умінь, усередині яких розрізнюють ще групи вправ, 

спрямовані на оволодіння конкретними навичками та окремими уміннями. В основі визначення є розуміння, 

що вправи у системі певним чином залежать одна від одної, тобто, вправа, спрямована на відпрацювання 

якогось елементу операції, є щабелем для переходу до формування більш складного уміння. 

У процесі розробки вправ ми спиралися на загальну систему вправ, упорядковану Н. К. Скляренко. 

Таким чином, до складу нашої системи вправ входять три підсистеми вправ: для формування 

спеціальних та технічних навичок, побудови, інтерпретування та сприйняття дискурсу, формування 

навичок та розвитку умінь побудови, розвитку та удосконалення умінь побудови власного дискурсу. 

Також необхідно зазначити, що ми розташували вправи усередині системи таким чином, що система 

вправ стала системою взаємозалежних навчальних дій, розташованих за наростанням труднощів у їх 

виконанні, що забезпечує якісну реалізацію кожної операції і правильне позначення послідовності 

виконання цих операцій у комплексі, а також їх повторення й відпрацювання в різних комбінаціях [16]. 

Охарактеризуємо вправи, які використовуються на етапах формування дискурсивної компетентності. 

На репрезентативно-підготовчому етапі використовуються рецептивні некомунікативні, рецептивно-

репродуктивні некомунікативні та умовно-комунікативні вправи, що забезпечують активацію фонових 

знань, поглиблення і накопичення інформації про дискурс, ознайомлення з його структурую. Такі вправи 

спрямовані на формування уміння ідентифікувати дискурси та дискурсні маркери, репродукцію 

висловлювання на понад фразовому рівні, аналізу тексту, набувають знань для ефективного пошуку 

професійної інформації. Наприклад: 

Вправа 1. Тип вправи: некомунікативна, рецептивна, індивідуальна. Мета: навчити студентів 

розпізнавати та вживати дискурсивні маркери. Інструкція: 

Look at the following uses of discourse markers. 

a) Match the words below to their use categorizing them into groups with similar meanings. 

So Therefore Though However As a result And Nonetheless Overall But Yet As well as 

1. emphasizes a contrast _____ 

2. gives a counter-argument _____ 

3. generalizes a contrast ______ 

4. introduces additional information _______. 

b) Categorize three different types of discourse marker according to their form and function. 
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Type 1: Links clauses – usually comes between clauses/in the middle of a sentence. 

Type 2: Links clauses – can come between clauses or at the beginning of a sentence. 

Type 3: Links sentences – usually at the beginning of a sentence. 

У репродуктивно-конструктивний етап входять умовно-комунікативні рецептивно-продуктивні 

вправи, спрямовані на розвиток навичок відтворення міні-дискурсів, умінь вибирати відповідно до 

ситуації спілкування стилістичні мовні засоби, використовувати з дидактичними цілями англомовні 

професійні тексти. Вправи на цьому етапі спрямовані на формування вмінь і навичок системного 

мислення, формування висловлювання, продукування різноманітних типів дискурсів, відбір та аналіз 

різноманітних типів дискурсів відповідно до комунікативної ситуації, формування навичок побудови 

професійно-орієнтованих текстів. Наприклад: 

Вправа 2. Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна, парна. Мета: навчити 

студентів моделювати дискурс, використовуючи опори. Інструкція: Your executive is a very tough man. 

What should his staff do to please him? 

For ideas: 

To be creative 

To be well-organized 

To keep fit 

To be punctual 

To be enthusiastic 

To obey the rules 

У продуктивний етап входять комунікативно-конструктивні вправи, що забезпечують розвиток 

навичок реалізації певних комунікативних намірів у межах конкретної комунікативної ситуації, 

вживання різних типів дискурсів під час породження акту спілкування з урахуванням статусу мовного 

партнера, формування навичок роботи з текстами. Вправи, які використовуються на цьому етапі, 

спрямовані на уміння адаптувати мовленнєво-мисленнєві процеси до умов, заданих ситуацією 

спілкування, знання екстралінгвістичних правил побудови дискурсу, уміння продукувати 

висловлювання, вибираючи відповідний формат дискурсу, знання загальних закономірностей створення 

текстів. Важливим компонентом цих вправ є опора на моделювання умовно-реальних та реальних 

ситуацій спілкування. Наприклад: 

Вправа 3. Тип вправи: комунікативна, продуктивна, групова. Мета: закріпити вміння створювати 

власний дискурс у межах комунікативної ситуації. Інструкція: Imagine you are a banker talking to one of 

your customers who has never exported before. Explain how documentary credit works. 

Висновки. Підсумувавши викладене вище, ми можемо стверджувати, що дискурсивна 

компетентність – це сукупність знань та навичок у створенні та реалізації дискурсу відповідно до 

контексту ситуації. Дискурсивна компетентність передбачає уміння орієнтуватися у різних типах 

дискурсів, адекватно розуміти та породжувати висловлювання, розуміння намірів комунікантів, вибір 

способу організації дискурсу відповідно до мети висловлювання, навички організації мовного матеріалу 

у зв’язному тексті. Основним компонентом змісту навчання є дискурс. Він визначається як складне 

комунікативне явище, яке, окрім акту створення тексту, включає в себе екстралінгвістичні умови 

спілкування. Текст є носієм інформації, а дискурс є взірцем реалізації визначених комунікативних 

намірів у контексті конкретної комунікативної ситуації щодо партнера, представника іншої культури, 

вираженої певними мовними і немовними засобами. 

Поняття ''тип дискурсу'' визначається за допомогою поняття ''тип тексту'', оскільки дискурс – це мовний 

вітвір, який включає в себе відповідний текст та екстралінгвістичні ознаки. Для навчання різних типів 

дискурсів необхідно розглядати відповідні типи текстів, які лежать в основі їхнього формування [17]. 

Робота з формування дискурсивної компетентності спрямована на активізацію комунікативної 

діяльності студентів, поєднання окремих речень у зв’язні уривки дискурсу, аналіз ситуації спілкування та 

її компонентів, проектування спілкування, визначаючи модель побудови дискурсу та мовні засоби її 

реалізації, виділення лінгвістичних та екстралінгвістичних параметрів дискурсу. Формування 

дискурсивної компетентності відбувається в три етапи: репрезентативно-підготовчий, репродуктивно-

конструктивний, продуктивний. На кожному етапі студенти використовували завдання, в основі яких 

лежать спеціально відібрані іншомовні тексти та навчальні ситуації, які спонукають студентів, на основі 

отриманих знань та розвинутих умінь, реалізувати успішне спілкування. 
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Матеріал надійшов до редакції 12.05. 2015 р. 

Войтаник И. В. Этапы формирования англоязычной дискурсивной компетентности в говорении у 

будущих менеджеров-экономистов. 

В статье раскрывается проблема формирования англоязычной устной дискурсивной компетентности у 

будущих менеджеров-экономистов. Исследуя теоретический и прикладной аспекты проблемы, автором 

проанализированы современные подходы к исследованию дискурса, дается определение понятия 

''дискурсивная компетенция'', раскрывается ее структура, выделяются основные этапы ее 

формирования, описывается их содержательное наполнение. 

Ключевые слова: дискурсивная компетентность, дискурс, этапы формирования, система упражнений. 

Voitanik I. V. Levels of Developing the English Discourse Competence in Future Managers-Economists' Speech. 

The article deals with the issue of the English discourse competence in the future managers-economists' speech. 
The theoretical and applied aspects of analysis have been used to examine modern approaches of the discourse 

studying; it envisages the main definitions of the discourse competence, its typology and structure. The main 

stages of its formation and their contents have been described. When people use the language, they use much 

more that just words. The successful conversation requires speakers to choose language forms that make sense 

and are appropriate to the particular context. To be appropriate, speakers must consider the social expectations 

that govern the context such as taboos and the formality level. They must use their grammatical knowledge to 

structure accurately their ideas in understandable phrases and sentences. They must use intonations and stresses 

that support the intended meaning of their words, and they must interpret constantly verbal and non-verbal 

feedback in order to choose their next set of utterances. To negotiate such a sophisticated interaction 

participants should have the discourse competence. The English discourse competence is defined as the ability to 

build, perceive and interpret discourses in English according to the speaker's communicative intention. To 

produce the effective discourse, a learner needs to decode the linguistic and the sociolinguistic code, know the 

necessary lexical items, in a given situation for example, as well as the appropriate address forms. A number of 

views regarding the discourse competence have been discussed. For the discourse competence specification it is 

important to stipulate what is meant by discourse itself. The definitions of the discourse are numerous. It can be 

specified simply as a linguistic unit that comprises more than one sentence or language production built of a 

minimum two stretches of speech. The above mentioned number of views on the discourse endeavours to 

consider the analysis regarding the discourse competence, discourse structure and define the levels of 

developing the English competence in speech. 

Key words: discourse competence, discourse, formation stages, system of exercises.
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ 

СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

В статье дано определение принципов обучения, приведены их различные классификации. Выделены 

группы принципов обучения, играющие ведущую роль в преподавании русского языка как неродного 

иностранным тюркоязычным студентам технического вуза. Отмечается, что проектирование 

процесса обучения в соответствии с дидактическими, лингвистическими, психологическими и 

собственно методическими принципами обучения обеспечивает эффективность обучения русскому 

языку этих студентов. 

Ключевые слова: принцип обучения, русский язык, иностранные тюркоязычные студенты,  

инженерный профиль. 

Постановка проблемы. На современном этапе стоит задача разработки методики обучения русскому 

языку как неродному / иностранному учащихся инженерного профиля. Эта проблема имеет 

первостепенное значение в связи с тем, что в высшие учебные заведения Украины, в том числе и 

технические, ежегодно поступает значительное количество иностранных учащихся из тюркоязычных 

стран: Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и др. Эти учащиеся изучали русский 

язык в национальных учебных заведениях и поступают на первый курс вуза, минуя обучение на 

подготовительном факультете. Для них изучение русского языка является условием получения 

профессионального образования в высшей технической школе. 

Результаты диагностического эксперимента свидетельствуют о том, что иностранные тюркоязычные 

студенты первых курсов, окончившие национальные общеобразовательные учебные заведения с 

нерусским языком обучения, находятся, в основном, на элементарном уровне владения русским языком. 

Недостаточный уровень владения русским языком тормозит овладение другими учебными предметами и 

является одной из причин отчисления студентов из технических вузов. В связи с этим стоит задача 

поиска эффективных путей обучения русскому языку, создание программного и методического 

обеспечения, учитывающего специфику этого контингента учащихся. Основу научной методической 

концепции обучения русскому языку этих студентов составляет система принципов обучения. 

Анализ актуальных исследований. Проблема обучения иностранных студентов инженерного 

профиля профессиональной коммуникации освещена в исследованиях И. Б. Авдеевой, Т. В. Васильевой, 

Г. М. Левиной и др. Принципы обучения русскому языку как неродному / иностранному рассматривали 

Н. З. Бакеева, Т. И. Капитонова, В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова, Н. М. Шанский и др. Однако 

отсутствуют работы, посвященные методике обучения русскому языку как неродному, в частности 

принципам обучения, иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля. 

Цель статьи заключается в выделении группы принципов обучения, играющих ведущую роль в 

преподавании русского языка иностранным тюркоязычным студентам технического вуза.  

Изложение основного материала. Принципы обучения – одна из базисных категорий методики. 

Реализация принципов обучения в учебном процессе обеспечивает его эффективность. В педагогике и 

методике существуют противоречивые мнения ученых о принципах обучения. Мы согласны с мнением 

В. Оконь о том, что в настоящее время общее определение принципов обучения еще окончательно не 

сложилось, не определены исходные основы для обоснования принципов обучения, не выделены 

научные основы системы принципов обучения, их иерархии. Это является причиной того, что 

количество принципов, их иерархия и формулировка у разных авторов значительно отличаются, так как 

они придерживаются разных концепций и источников при их выведении и по-разному понимают 

дидактическое понятие ''принципы обучения'' [1: 177]. Мы под принципами обучения будем понимать 

''исходные положения, которые в своей совокупности определяют требования к учебному процессу в 

целом и его составляющим (целям, задачам, методам, средствам, организационным формам, процессу 

обучения)'' [2: 149]. Основные требования каждого принципа обучения отражаются в правилах 

дидактической деятельности. В современной дидактике существует несколько вариантов классификации 

принципов обучения, т. е. отсутствует общепринятая их классификация. Так как методика для 

обоснования системы обучения языку опирается на положения базисных для нее наук – педагогики, 

лингвистики, психологии, то по мнению А. Н Щукина, представляется возможным выделить четыре 

группы принципов обучения, используемых на занятиях по языку: дидактические, лингвистические, 

психологические и собственно методические [2]. Принципы обучения тесно между собой связаны и 

направлены на достижение поставленных целей обучения. 
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Ведущим методическим принципом считается принцип коммуникативности, который обеспечивает 

практическую направленность занятий, ориентирующих на овладение речевой деятельностью в избранной 

сфере общения. Среди дидактических принципов важное значение придается реализации на занятиях 

принципов сознательности и наглядности, а среди психологических – принципу мотивации обучения [2]. 

Принципы обучения классифицируют и по другим основаниям: 

а) принципы, которые формулируются на основе анализа целей обучения; б) принципы, которые 

формулируются на основе анализа условий обучения; в)  принципы, которые формулируются на основе 

анализа контингента учащихся [3]. 

Рассмотрим эти группы принципов применительно к обучению русскому языку как неродному 

иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля на продвинутом этапе. При этом будем 

опираться на названия и содержание дидактических, лингвистических, психологических и собственно 

методических принципов, данных в работе А. Н. Щукина. 

А) Принципы, выдвигаемые на основе анализа целей обучения. 

Согласно принципу коммуникативности обучение организуется в естественных для общения 

ситуациях или максимально к ним приближенных. Следование принципу коммуникативности 

предполагает такую направленность занятий, при которой цель обучения (овладение языком как 

средством общения) и средство достижения цели (речевая деятельность) выступают в тесном 

взаимодействии. Следовательно, ''реализация принципа коммуникативности заключается в известном 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Это предполагает решение на 

занятиях реальных задач общения с целью включения обучающихся в коммуникацию на изучаемом 

языке. Подготовка учащихся к решению важных для них коммуникативных задач, т. е. формирование 

коммуникативной компетенции в разных видах речевой деятельности, дает основание считать 

коммуникацию не только целью, но и средством достижения поставленной цели обучения'' [2: 164]. 

Принцип коммуникативности в современной методике определяет: 

1) содержание обучения (отбор и организацию языкового материала, тем и ситуаций общения, 

обеспечивающих формирование коммуникативной компетенции); 

2) организацию обучения (использование различных приемов и средств, обеспечивающих 

моделирование ситуаций реального общения, а также поведение преподавателя и учащихся на уроке, их 

участие в различных формах речевой деятельности); 

3) органическое соединение языка и культуры в процессе обучения [2]. 
Принцип коммуникативности конкретизируется в частных принципах, определяющих содержание и 

методы обучения. ''Во-первых, основные единицы обучения – предложение и текст – имеют 

коммуникативно-речевой характер (принцип функциональности). Согласно этому принципу, языковой 

материал отбирается с учетом его коммуникативной и функциональной значимости для выражения 

различных смыслов. Во-вторых, учебный материал отбирается и организуется с учетом 

коммуникативных потребностей учащихся (принцип коммуникативной значимости учебного материала). 

В-третьих, используются методы обучения, гарантированно приводящие к реализации коммуникативной 

цели. Учебный материал вводится в ситуациях, моделирующих реальное общение (принципы 

наглядности, ситуативности, активности). Студенты усваивают его в процессе выполнения 

коммуникативных упражнений (принципы активности, коммуникативной тренировки). Контроль 

результатов обучения также носит коммуникативный характер: проверяются умения учащихся вести 

коммуникативную деятельность (принцип коммуникативного контроля) [3: 68]. Принцип 

коммуникативного контроля, или аппроксимации ''означает ''снисходительное отношение'' преподавателя 

к допускаемым учащимся ошибкам в процессе речевой деятельности, если они не нарушают 

коммуникацию и не приводят к искажению смысла сообщения'' [2: 170]. 

На основе анализа целей обучения формулируется также принцип прочности. Б. А. Глухов и 

А. Н. Щукин пишут: ''Принцип прочности усвоения означает приобретение языковых знаний и 

овладение речевыми умениями и навыками такого качества, которое обеспечивало бы свободное 

пользование ими для цели познания и коммуникации на длительное время. Для создания прочной 

языковой и речевой базы требуется активная мыслительная и речевая деятельность учащихся, разумное 

сочетание теоретических сведений с интенсивной тренировкой, творческая самостоятельная работа 

учащихся. ''Принцип прочности усвоения связан с принципом сознательности: прочнее запоминается то, 

что понято и осмыслено'' [4: 214]. Прочность усвоения языковых знаний, речевых навыков и умений 

связана с реализацией принципов языковой системности и сознательности. 

Принцип системности дает возможность рассмотреть язык как системное образование, состоящее из 

взаимосвязанных элементов разных уровней, объединенных в единое целое. ''Реализация этого принципа 

на занятиях предполагает: 1) такое описание изучаемого языка в учебных целях, при котором единицы 

языка рассматриваются с точки зрения их коммуникативной и функциональной значимости для 

выражения различных смыслов (коммуникативных намерений); 2) формирование в сознании учащихся 

представления о языке как целостной системе, состоящей из набора языковых и речевых элементов и 
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правил их употребления в речи; 3) изучение грамматики в органической связи с лексикой, позволяющее 

выявить лексико-семантические особенности языковых единиц в процессе их функционирования; 

4) изучение морфологии на синтаксической основе, что предполагает введение законченных речевых 

единиц (предложений и словосочетаний) в связи с условиями общения'' [2: 158]. 

Принцип минимизации языка заключается в отборе языковых и речевых средств для занятий. 

Минимизация языка в учебных целях касается отбора: а) фонетического, лексического, грамматического 

материала в виде минимумов для разных этапов и профилей обучения; б) речевых ситуаций; 

в) страноведческого материала; г) текстов для чтения; д) материала по стилистике, содержащего 

основные характеристики функциональных стилей языка [2]. 

Принцип концентризма предусматривает такой отбор и ведение лексико-грамматического 

материала, при котором обеспечивается многократное обращение к уже изученному материалу с 

постепенным его углублением и расширением. 

В отличие от А. Н. Щукина, считаем целесообразным введение дидактического принципа 

системности и последовательности обучения [5: 297]. Принцип последовательности, в первую очередь, 

должен учитываться при составлении учебных программ. Он предусматривает размещение материала по 

правилам линейности и концентричности. Этот принцип стал нормой для авторов учебных программ и 

учебников, задачей которых является подать учебный материал так, чтобы в нем отражалась 

обоснованная система формируемых знаний, умений и навыков. В соответствии с принципом 

системности содержание обучения в учебных программах по русскому языку поддается определенной 

систематизации по годам и семестрам обучения [5: 298]. 

В методике выделяются принципы последовательности и доступности, которые реализуются ''во-первых, 

в последовательном введении специально отобранных речевых образцов на тематически доступном 

материале, во-вторых, путем разработки специальной системы введения нового материала'' [6: 33]. 

Кроме того, одним из правил принципа последовательности является переход от простых систем и 

структур к сложным, от конкретных к общим, и наоборот. Это правило важно учитывать в процессе 

обучения иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля, так как типологическое 

сопоставление русского и тюркских языков помогает решить, ''каким явлениям русского языка отвести 

больше места в курсе русского языка, каким меньше, в какой последовательности и как изучать тот или 

иной языковой материал и т. д.'' [5: 15]. Другими словами, данные сопоставительного анализа русского и 

тюркских языков учитываются при определении последовательности вводимого материала, методов и 

приемов обучения.  

Принцип сознательности относится к ведущим дидактическим принципам. Его реализация на 

занятиях по языку предполагает, что сначала происходит осознание особенностей языковых единиц и 

правил их оформления, а затем в результате тренировки вырабатывается автоматизм их применения в 

речи [2: 152]. 

Принцип профессиональной направленности обучения (учета специальности) предусматривает учет 

будущей специальности и профессиональных интересов учащихся на занятиях по языку и другим 

дисциплинам учебного плана. На занятиях со студентами-нефилологами принцип реализуется в отборе 

материалов для занятий – тем и ситуаций общения, текстов для чтения, заданий, ориентированных на 

специальность, в координации разных дисциплин с позиции будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. Этот принцип реализуется с использованием: 

– учебного плана, включающего перечень общенаучных дисциплин с учетом технического профиля 

обучения; 

– программы по русскому языку как неродному, ориентированной на язык специальности как 

совокупности средств, с помощью которых реализуются коммуникативные потребности учащихся в 

избранной сфере общения;  

– комплекса средств обучения, с помощью которых происходит формирование коммуникативной 

компетенции в избранной сфере общения; 

– координации содержания профильных учебных курсов и занятий по практике языка; 

– системы внеаудиторной работы с учетом интересов и будущей специальности студентов. 

Принцип ситуативно-тематической организации обучения предполагает такую организацию и 

проведение занятий, при которых введение и закрепление учебного материала проводятся с 

использованием тем и ситуаций общения, отражающих содержание избранной для занятий сферы 

общения. В учебной сфере иностранный тюркоязычный студент инженерного профиля ''должен уметь 

пользоваться средствами русского языка в следующих ситуациях: а) учебно-научного общения; 

б) учебно-административного общения. Темы общения в учебно-научной сфере – различные аспекты 

основных объектов научного знания, актуальные для конкретных специальных дисциплин'' [7: 48]. 

Принцип межкультурного взаимодействия предполагает такую организацию учебно-

воспитательного процесса, при которой преподаватель учитывает национально-культурные особенности 

иностранных тюркоязычных студентов в условиях межкультурного взаимодействия с носителями 
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русского языка. Признавая значительное влияние факта межкультурного взаимодействия на учебно-

воспитательный процесс, принцип межкультурного взаимодействия в качестве самостоятельного 

дидактического принципа выделяется в исследованиях А. И. Сурыгина, В. В. Воробьева. В работах 

П. В. Сысоева этот принцип определяется как принцип диалога культур. 

Учет данного принципа в учебно-воспитательном процессе способствует формированию 

межкультурной компетенции, уровень сформированности которой позволяет судить о достижениях 

учащихся в овладении изучаемым языком на социокультурном уровне. 

Принцип стилистической дифференциации означает важность учета в процессе обучения языковых и 

речевых особенностей, характерных для разных стилей речи. Формирование коммуникативных умений в 

трех сферах общения (социально-бытовой, социально-культурной и учебно-профессиональной) требует 

изучения студентами разного в стилистическом отношении материала. Принцип стилистической 

дифференциации обучения предполагает изучение особенностей нейтрального и научного стилей 

русского литературного языка уже в первом семестре подготовительного факультета. Во втором 

семестре и в дальнейшем этот принцип становится одним из ведущих. 

Принцип разграничения лингвистических явлений на уровне языка и речи предполагает 

выделение трех аспектов в общей совокупности языковых и речевых явлений, ставших объектами 

усвоения и определяемых как языковые (система языка), речевые (способы формирования и 

формулирования мыслей посредством языка), речедеятельностные (осуществляют процесс общения). 

Характер взаимодействия отдельных аспектов определяется с учетом цели и этапа обучения. На занятиях 

со студентами-нефилологами основным объектом коммуникации становится письменный текст как 

источник языка специальности [2: 159]. 

Б) Принципы, выдвигаемые на основе анализа условий обучения. 

Специфические условия обучения русскому языку студентов-нефилологов на основных факультетах 

описываются рядом принципов. Среди них особое место занимают принципы межпредметной 

координации, преемственности и перспективности. 

Принцип межпредметной координации предусматривает взаимодействие преподавания разных 

дисциплин как на языковом, так и на предметном уровнях. Реализация этого принципа в учебном 

процессе способствует созданию наиболее благоприятных условий для формирования коммуникативной 

и профессиональной компетенции в рамках избранной студентами специальности. Межпредметная 

координация касается роли и места языка специальности в подготовке специалиста. Аспект ''язык 

специальности'' становится ведущим уже на первом курсе технического вуза, что позволяет студентам 

читать профильную литературу. С этой целью преподаватели профилирующих кафедр участвуют в 

подготовке и обсуждении учебных материалов для занятий по практике языка [2]. 

Не менее важны дидактические принципы преемственности и перспективности. В. И. Максимов 

писал: ''Преемственность в преподавании русского языка означает органическую связь изучаемого с 

изученным, строгую последовательность в прохождении учебного материала, что должно находить свое 

внутреннее и внешнее выражение во всей системе обучения (а также в воспитании через предмет) на 

всех его этапах [...]. С принципом преемственности тесным образом связан принцип перспективности, 

который в применении к методике преподавания русского языка как иностранного означает 

определенную степень программированности в обучении и воспитании, учет при изучении языкового, 

речевого и страноведческого материала на данном этапе потребностей в языковом общении студентов на 

следующем или следующих этапах. Реализация принципов преемственности и перспективности 

позволяет более четко и компактно строить систему обучения и воспитания, более рационально и 

экономно использовать учебное время, в конечном счете достигать большего эффекта в обучении и 

воспитании за одну и ту же единицу времени'' [8: 4]. 

Указанные принципы преемственности и перспективности требуют соблюдения последовательности 

поэтапной подготовки иностранных специалистов. Речь идет, с одной стороны, об обеспечении связей 

внутри предмета ''Русский язык'' на этапе предвузовской подготовки – связей между семестрами, 

концентрами, циклами учебных занятий, а с другой стороны, связей между разными этапами обучения – 

начальным и продвинутым [3: 72].  

Кроме того, важно осуществлять преемственность обучения русскому языку в школе и вузе. При 

определении методической системы обучения русскому языку в высшей технической школе необходимо 

учитывать то, что иностранные тюркоязычные учащиеся, пришедшие в вуз, имеют определенные знания 

и навыки, полученные в национальных общеобразовательных учебных заведениях. 

Принцип учета языковой среды. Иностранные тюркоязычные студенты инженерного профиля живут и 

обучаются, в основном, на востоке Украины в условиях русской языковой среды. Принцип учета языковой 

среды предполагает: а) специфическую организацию курса русского языка: обучение начинается не с 

вводного курса фонетики, как это часто делается вне языковой среды, а с общего вводного курса, который 

представляет собой введение и в фонетику, и в лексику, и в грамматику и закладывает основы владения 

всеми видами речевой деятельности; б) специфический отбор учебного материала: на начальных стадиях 
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обучения студенты овладевают тем языковым и речевым материалом, который им необходим для общения 

в ситуациях обиходно-бытового общения; в) использование различных приемов и форм внеаудиторной 

работы и языковой среды в качестве обучающего фактора [3: 73]. 

С принципом учета языковой среды связан принцип интенсификации обучения на начальном этапе. 

Специфика жизни и обучения в условиях языковой среды, цели и содержание обучения на основных 

факультетах технического вуза требуют интенсивного овладения коммуникативными умениями и 

речевыми навыками, быстрого наращивания словарного запаса. Для этого используются интенсивные 

методы и приемы обучения. Принцип интенсификации обучения иностранных тюркоязычных студентов 

инженерного профиля реализуется в первом семестре обучения на втором сертификационном уровне 

(так как они обучаются в вузе, минуя этап предвузовской подготовки), обучение во втором семестре, как 

правило, менее интенсивное. 

Важным для обучения этой категории студентов является принцип взаимосвязанного обучения 

видам речевой деятельности. Этот принцип предусматривает обучение языку с одновременным 

формированием четырех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) в рамках 

их определенного учебной программой последовательно-временного соотношения на основе общего 

языкового материала и с помощью специальных упражнений. Реализация этого принципа на занятиях 

предполагает необходимость: 1) учитывать специфику каждого вида речевой деятельности; 

2) обеспечивать взаимосвязанный характер обучения при устной основе занятий; 3) вводить и 

активизировать единицы языка в предложении, являющемся коммуникативной единицей обучения [2: 169]. 

Принцип устного опережения (или устной основы обучения) предполагает: а) устное введение и 

закрепление учебного материала; б) наличие речевой практики, протекающей в устной форме на основе 

отобранных для занятий тем и ситуаций общения. Следование данному принципу обеспечивает 

возможность общения на русском языке уже на ранней стадии занятий. По этой причине этот принцип 

наиболее успешно реализуется в рамках вводных интенсивных курсов с их установкой на формирование 

навыков и умений говорения. Это особенно важно для обучения русскому языку иностранных 

тюркоговорящих студентов технических вузов, испытывающих на начальном этапе значительные 

трудности в говорении. 

Эффективность обучения на неродном для учащихся языке закономерно зависит от 

лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей. В связи с этим А. И. Сурыгин 

[9] выделяет принцип лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей: для 

успешной реализации целей обучения на неродном для учащихся языке необходим определенный 

уровень лингвометодической и поликультурной компетентности преподавателей. 

В) Принципы, выдвигаемые на основе анализа контингента учащихся. 

Общеизвестным является дидактический принцип доступности и посильности обучения, который 

предполагает, что с первых занятий по практике языка материал представляется в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными возможностями студентов, а его усвоение не вызывает у них 

непреодолимых трудностей. Доступность обеспечивается как самим материалом, так и методикой 

работы с ним. Посильность предполагает соблюдение определенных требований к объему вводимого 

материала, темпу продвижения по учебной программе [2: 155]. При определении доступности материала 

необходимо учитывать трудности, связанные с типологией русского и тюркских языков, прежде всего в 

плане создания у студентов автономного механизма продуцирования речи на русском языке, что 

является конечной целью процесса обучения. 

Принцип доступности и посильности раскрывается в серии частных принципов обучения. 

Первым из них является принцип учета родного языка и родной культуры студентов. Методика 

преподавания русского языка иностранным тюркоязычным студентам должна строиться на основе учета 

особенностей родного языка и родной культуры студентов. Преподавателю русского языка необходимо 

учитывать специфические особенности родного языка студентов, особенно фонетические и 

грамматические. Например, в тюркских языках нет грамматической категории рода, нет предлогов. Этот 

принцип наиболее последовательно реализуется в национально ориентированных учебниках и в 

''методике национально-языковой ориентации'' В. Н. Вагнер [10]. 

Принцип учета уровня владения языком предполагает организацию процесса обучения в 

соответствии с языковой подготовкой учащихся. ''Под уровнем владения языком понимается степень 

сформированности коммуникативной компетенции, позволяющая решать на изучаемом языке 

экстралингвистические задачи общения в соответствии с условиями коммуникации и с использованием 

необходимых для этого знаний, речевых навыков и умений'' [2: 170]. Проведенный нами 

диагностический эксперимент, свидетельствует о том, что иностранные тюркоязычные студенты 

инженерного профиля, в основном, находятся на элементарном уровне владения русским языком. Для 

обучения на втором сертификационном уровне этим студентам необходимо пройти обучение на 

подготовительном факультете по программе, обеспечивающей достижение Первого сертификационного 

уровня владения русским языком. 
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Наиболее важными для методики считаются следующие психологические принципы обучения: 

принцип мотивации, принцип учета индивидуально-психологических особенностей личности студентов, 

принцип учета адаптационных процессов, принцип поэтапности формирования речевых навыков и умений. 

Принцип мотивации. Преподавателю необходимо знать мотивы, лежащие в основе деятельности 

студентов, и уметь поддерживать мотивацию обучения на высоком уровне. ''Это достигается за счет 

целесообразной организации занятий, в ходе которой максимально учитываются интересы учащихся, их 

возрастные особенности, а также мотивы обучения (познавательные, профессиональные и др.)'' [2: 161]. 

Принцип учета индивидуально-психологических особенностей личности студентов предполагает 

необходимость учета в процессе обучения индивидуальных особенностей студентов в целях 

максимальной индивидуализации учебного процесса. Принято говорить о трех видах индивидуализации: 

личностной, субъектной, индивидной. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

памяти, мышления, восприятия студентов, когнитивных стратегий, которыми они пользуются в процессе 

обучения [2: 162]. 

Нами установлено, что иностранным тюркоязычным студентам инженерного профиля преимущественно 

присущ аналитический когнитивный стиль, в соответствии с которым преподавателю русского языка как 

неродного необходимо применять определенные методические приемы и стратегии обучения.  

Поскольку на первом курсе технического вуза происходит физиологическая, социально-

психологическая и академическая (процесс приспособления учащихся к условиям новой для них 

педагогической системы) адаптация иностранных тюркоязычных студентов в Украине, необходим 

принцип учета адаптационных процессов. Впервые этот принцип был предложен А. И. Сурыгиным. 

Этот принцип предполагает знание преподавателем особенностей процесса адаптации, что должно 

находить отражение в индивидуальном подходе к каждому учащемуся, в планировании учебного 

процесса, создании благоприятного психологического климата в учебной группе, поддержании 

мотивации обучения. Учет принципа адаптационных процессов предполагает также использование 

специальных средств и методов педагогического воздействия, а также организацию системы 

воспитательной и внеаудиторной работы. 

Выводы. Проектирование процесса обучения в соответствии с дидактическими, лингвистическими, 

психологическими и собственно методическими принципами обеспечивает эффективность обучения 

русскому языку иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля. Для преподавателя 

русского языка как неродного важно не только знание этих принципов обучения, но и умение ими 

пользоваться при организации и проведении занятий на втором сертификационном уровне. 

Рассмотренные принципы оказывают влияние на отбор содержания и методов обучения. 

Перспективу дальнейших исследований проблемы видим в рассмотрении технологии формирования 

коммуникативной компетенции иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля в процессе 

изучения русского языка. 
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Матеріал надійшов до редакції 20.05. 2014 р. 

Гирич З. И. Принципи навчання російської мови іноземних тюркомовних студентів у вищій 

технічній школі. 

У статті дано визначення принципів навчання, наведено їх різні класифікації. Виділено групи принципів 

навчання, що грають провідну роль у викладанні російської мови як нерідної іноземним тюркомовним 

студентам технічного вузу. Відзначається, що проектування процесу навчання відповідно до 

дидактичних, лінгвістичних, психологічних і власне методичних принципів навчання забезпечує 

ефективність навчання російської мови цих студентів. 

Ключові слова: принцип навчання, російська мова, іноземні тюркомовні студенти, інженерний профіль. 

Girich Z. I. Principles of Teaching the Russian Language to Foreign Turkish-Speaking Students in the 

Higher Technical School. 

At the present stage the task is to develop methods of teaching the Russian language as a foreign language to 

foreign students of the engineering profile. This issue is of the paramount importance due to the fact that higher 

educational institutions of Ukraine, including technical, annually receive the significant number of foreign 

students from the Turkish-speaking countries. The study used the following methods: scientific and methodical 

literature analysis, scientific observation, teaching experience generalization, analysis, synthesis, comparison. 

The article defines teaching principles, gives their different classifications. It is found out that the methods of 

teaching the Russian language to foreign Turkish students should be based on peculiarities of the native 

language and students' culture. Russian language teachers must take into account the specific features of the 

students' mother tongue, especially phonetic and grammatical. It is noted that the learning process design in 

accordance with didactic, linguistic, psychological and methodological principles of the proper training ensures 

the effectiveness of the Russian language teaching to these students. It is concluded that teachers of Russian as 

the second language should use these principles in organizing and conducting classes.  

Key words: principle of learning the Russian language, Turkish-speaking foreign students, engineering profile. 
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НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті розглянуто навчання англомовного писемного мовлення та можливості його оптимізації 

шляхом урахування таких психофізіологічних факторів, як латеральна асиметрія головного мозку та 

провідна сенсорна система сприйняття. Виявлено особливості навчання іноземної мови, пов’язані з 

домінуванням кожної із півкуль головного мозку. Розглянуто етапи навчання писемного мовлення на 1 

курсі мовного ВНЗ і вправи, спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь та навичок, а також на 

активізацію роботи обох півкуль головного мозку. 

Ключові слова: писемне мовлення, латеральна асиметрія головного мозку,  

мовленнєві навички та уміння. 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Численні дослідження свідчать, що 

при вивченні іноземної мови (ІМ) задіяні складні процеси сприйняття та обробки інформації, рефлексії та 

саморефлексії, в основі яких лежать процеси взаємодії півкуль головного мозку (M. Albert, H. Gardner, 

E. Torrance, S. Krashen, H. Seliger, D. Hartnett, L. Obler, Th. Scovel, E. Stevick). Водночас, існуючі методики 

навчання ІМ, загалом, та писемного мовлення, зокрема, зазвичай не враховують такі психофізіологічні 

особливості студентів, як латеральна асиметрія головного мозку (розходження нервово-психічних функцій 

між правою та лівою півкулями), що робить згадані методики не досить ефективними. Так, у них робиться 

наголос на активізації лівої півкулі, ігноруючи при цьому іншу половину інтелекту студента, що на думку 

ведучих спеціалістів у області нейропедагогіки, є неприпустимою помилкою, оскільки це сприяє вихованню 

людей, нездатних до дій у реальній ситуації та творчого мислення. 

Метою запропонованої статті є спроба врахування психофізіологічних особливостей мовленнєвої 

діяльності у процесі навчання іншомовного писемного мовлення. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо роль кожної із півкуль у вивченні ІМ, а саме функції, 

суттєві для навчання писемного мовлення, закріплені за правою та лівою півкулями. Деякі психологи 

вважають, що засвоєння ІМ відбувається виключно завдяки діяльності правої півкулі головного мозку 

[1]. M. Albert та L. Obler, однак, висловлюються на користь білатеральності мовної організації мозку 

середнього білінгва, зауважуючи при цьому, що ''спеціалізація'' кожної із півкуль не фіксована і може 

зміщуватись під впливом зовнішніх факторів (наприклад, освітніх) [2]. Так, цілеспрямована реалізація 

функцій правої півкулі одночасно сприяє активізації якостей, пов’язаних із лівою півкулею. 

Ліва півкуля відповідає за словесно-логічний стиль сприйняття та абстрактно-логічний стиль 

мислення. Відповідно, студенти з домінантою лівої півкулі віддають перевагу виконанню однотипних, 

структурованих дій, в основі яких лежить лінійне мислення [3]. Їм до вподоби лексичні та граматичні 

вправи на підстановку, співставлення, вибір правильної відповіді на рівні речення. Такі студенти 

успішно виконують послідовні дії (наприклад, продовження/завершення розповіді, опису). Їхні твори 

вирізняються багатим лексичним наповненням (завдяки гарній вербальній пам’яті), зв’язністю (внаслідок 

адекватного використання засобів внутрі- та міжфразового зв’язку), логічністю (завдяки послідовному 

розгортанню висловлювання). Однак, у лівопівкульних студентів можуть виникати труднощі, у разі, 

якщо завдання вимагає творчого підходу до вирішення проблеми (наприклад, при написанні твору) або 

узагальнення сказаного (наприклад, написання висновку). 

Права півкуля забезпечує цілісне, ''холістичне'' сприйняття та наочно-образне, спонтанне, емоційне, 

інтуїтивне та ''тривимірне'' мислення. Для правопівкульних студентів характерні розвинена зорова 

пам'ять та інтуїція. Їхні висловлювання характеризуються творчим підходом та оригінальністю рішень 

[1] Водночас, у мовленні таких студентів спостерігаються численні лексичні та граматичні помилки, що 

можна пояснити низьким рівнем механізму самоконтролю. Оскільки вони не схильні до механічного 

заучування, мовна правильність досягається у ході практичного застосування відповідних мовних 

одиниць в реальних життєвих ситуаціях, створених викладачем у процесі навчання [3]. 

Для успішної організації процесу навчання писемного мовлення варто брати до уваги також провідну 

сенсорну систему, чи модальність сприйняття. Так, виходячи з того, що правопівкульні студенти за 

типом сприйняття є візуалами чи кінестетиками, а лівопівкульні – аудіалами [4], бажано здійснювати 
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багатосенсорне пред’явлення інформації, що дозволить студентами отримувати її, використовуючи свій 

провідний канал сприйняття, і водночас, розвивати інші модальності. 

З метою навчання писемного мовлення на 1 курсі мовного ВНЗ нами був створений електронний 

комплекс вправ, який охоплював кілька розмовних тем – ''Зовнішність. Характер'', ''Житло'', ''Їжа та 

культура харчування'', ''Пори року. Погода'', ''Магазини та покупки''. 

На етапі ознайомлення з функціонально-смисловими типами мовлення ''опис'' та ''розповідь'' з 

метою поєднання різних модальностей та, відповідно, активізації обох півкуль, друковані тексти-зразки 

писемного мовлення доречно подавати у супроводі відеофрагменту або аудіозапису.  

Наведемо приклад такого завдання, в якому студентам демонструється відео ''прогноз погоди'', у ході 

перегляду якого вони заповняють пропуски відповідними тематичними лексичними одиницями. 

Завдання 1. 
Мета: ознайомлення зі зразком тексту-опису погоди. 

Прийом: заповнення пропусків відповідними лексичними одиницями. 

 

 
 

При виконанні цього завдання візуали та кінестетики сприймають текст-зразок спочатку глобально і 

лише згодом виділяють структурні елементи (вступ, основна частина, висновок), аналізують зв’язки між 

ними та вичленяють характерні мовні засоби. 

Аудіали (лівопівкульні студенти) сприймають нову інформацію дискретно, поелементно, з наступним 

синтезом частин у ціле. Тому, на нашу думку, для них доречно розпочати навчання з активізації лексики, 

характерної для цього функціонально-смислового типу мовлення (наприклад, іменників, які передають 

явища природи) в завданнях на співставлення лексичної одиниці з картинкою, заповнення пропусків на 

рівні речення / понадфразової єдності, і лише згодом переходити до конструювання цілого тексту з його 

частин та написання власного висловлювання. 

Наступне завдання перевіряє розуміння лексичних одиниць з теми ''Пори року. Погода''. 

Завдання 2. 
Мета: семантизація / контроль розуміння тематичних лексичних одиниць. 

Прийом: знаходження відповідності (matching). 

 

 
 

На етапі формування мовленнєвих навичок та умінь доцільно виконувати інтерактивні завдання 

електронного комплексу на рівні фрази та понадфразової єдності типу ''drag and drop'' на заповнення 

пропусків, співставлення, розташування речень у логічному порядку, відновлення пропущених 

структурних елементів тексту за заданими, які завдяки своїй інтерактивності певним чином задіюють 

обидві півкулі. 
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Наступні завдання спрямовані на автоматизацію лексичної навички. 

Завдання 3. 
Мета: автоматизація лексичної навички; розвиток критичного мислення. 

Прийом: встановлення відповідності між іменником та його тлумаченням / дефініцією. 

 

 
 

Завдання 4. 
Мета: автоматизація лексичної навички; розвиток критичного мислення. 

Прийом: вибір антонімів 

 

 
 

Від дій на рівні фрази студенти переходять до виконання дій на рівні понадфразової єдності та тексту. 

У наступній вправі студентам пропонується ''відновити'' текст, у якому ''переплутались'' всі речення. В 

процесі виконання вправи відбувається синтез цілого (тексту-опису заметілі) з його частин (окремих 

речень). Підказками для студентів слугують адвербіалії та сполучні слова. Увага студентів також 

привертається до важливості правильного вибору вступного та завершального речень тексту. 

На цьому етапі дуже важливо проконтролювати, щоб студенти повністю завершили комплекс вправ і 

натиснули на кнопку ''Finish''. У цьому разі усі роботи студентів будуть автоматично перевірені, а 

результати надіслані на електронну пошту викладача, в іншому випадку останній не отримає жодної 

інформації щодо виконаних завдань. 

Завдання 5. 
Мета: розвиток уміння розташовувати речення в логічній послідовності; розвиток аналітичного мислення. 

Прийом: ''jig-saw'' reading. 

 

 
 

На етапі розвитку мовленнєвих умінь студенти створюють власні висловлювання текстового рівня з 

функціонально-смисловим типом мовлення ''опис'', поміщають їх з метою корекції та взаємоєкорекції на 

сторінку закритої групи студентів у веб-ресурсі wiki, де з ними можуть ознайомитися інші студенти 

групи, виправити помилки, редагувати текст, залишити власні побажання стосовно поліпшення 
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висловлювання. За допомогою функції робочої групи Facebook ''Події'' заздалегідь окреслюються 

терміни подання робіт та вимоги до їх написання. 

Остаточний, вдосконалений варіант висловлювання публікується на сторінці закритої групи 

Facebook. 

 
 

Висновки. Взаємодія студентів у закритих групах Wiki та Facebook, їх співпраця зі студентами з 

іншою модальністю сприяє розширенню індивідуального арсеналу навчальних стратегій, мотивує до 

вдосконалення власного мовленнєвого продукту та розвиває навички спілкування. 

Згадані характеристики цих інтерент-платформ свідчать про їх значний навчальний потенціал. 

Перспективу подальшого наукового дослідження вбачаємо у створенні методики навчання он-лайн 

дискусії засобами Facebook. 
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Глазунова Т. В., Глазунов М. С. Обучение англоязычной письменной речи: психологический аспект. 

В статье рассматривается обучение иноязычной письменной речи и возможности его оптимизации 

посредством учета таких психофизиологических факторов, как латеральная асимметрия головного 

мозга и ведущая сенсорная система восприятия. Определены особенности обучения иностранному 

языку, связанные с доминированием каждого из полушарий головного мозга. Рассматриваются этапы 

обучения письменной речи на 1 курсе языкового ВУЗа и упражнения, направленные на развитие речевых 

навыков и умений, а также на активизацию работы левого и правого полушарий головного мозга. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (81). Педагогічні науки 

64 

Ключевые слова: письменная речь, латеральная асимметрия головного мозга, речевые навыки и умения. 

Glazunova T. V.,  Glazunov M. S. Teaching English Writing: Psychological Aspect. 

The article deals with the methodology of teaching writing to the 1
st
 year students of foreign language 

departments by means of Web 2.0 technologies. The correlation between the left/right brain functioning and the 

foreign language learning is considered. The importance of recognizing different learning styles, depending on 

the prevailing hemisphere, is stressed. The connection between prevailing intelligence types (visual, auditory, 

kinesthetic) and types of tasks and activities favoured by students is demonstrated. The main characteristics of 

left/right brain-dominant second language learners, relevant for teaching writing, are provided. The three stages 

of teaching are presented. On stage 1 grammar and vocabulary skills are formed, model texts are presented; 

stage 2 is dedicated to developing logical thinking and writing on the paragraph level; stage 3 deals with writing 

text messages and publishing them in Wiki and Facebook. The electronic set of exercises, created by means of 

Quiz maker program, aims at the formation of vocabulary and grammar skills and caters all the mentioned 

above intelligence types due to the character of the tasks (''drag-and-drop'', matching) and audio and visual 

clips embedded in the exercises. Examples of the exercises are provided in the form of screen shots. Advantages 

of Web2.0 technologies (Wiki, Facebook) as means of teaching foreign language writing are considered. 

Platform Wiki provides an opportunity to develop professional skills of the writing correction. Both, Wiki and 

Facebook are regarded as educational tools, possessing the certain teaching potential, due to their multiple 

functions and are suitable for organizing the group and individual work. 

Key words: writing, left/ right brain dominance, speech habits and skills.
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ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Статтю присвячено характеристиці психологічних і фізіологічних особливостей учнів молодшого 

шкільного віку. Особливу увагу приділено визначенню ефективних методів і прийомів навчання 

англійської мови у школі першого ступеня. З метою запобігання труднощів у вивченні іноземної мови 

рекомендовано використовувати елементи інтерактивного навчання. Серед найбільш ефективних 

названо наступні методи: метод "асоціативного куща", "мікрофон", метод проектів, робота в парах, 

робота в групах тощо. 

Ключові слова: психологічні і фізіологічні особливості учнів молодшого шкільного віку, метод 

асоціативних символів, інтерактивне навчання, мовне портфоліо. 

Постановка проблеми. За умов, коли вивчення іноземної мови стає обов’язковим складником 

загальної культури людини, що відкриває перед нею додаткові можливості самореалізації в усіх сферах 

життя, проблема навчання іноземної мови на ранньому етапі виявляється особливо актуальною.  

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти у 2012-2013 навчальному році 

запроваджено обов’язкове вивчення іноземної мови з першого класу, що спонукало вітчизняних 

науковців та методистів до пошуку нових підходів щодо організації навчально-виховного процесу з 

врахуванням психологічних та фізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення сенситивного періоду для початку вивчення 

іноземної мови, найбільш ефективних форм та засобів навчання іноземної мови на ранньому етапі та 

особливостей організації вивчення іноземної мови у початковій школі – це лише декілька з довгої низки 

наукових проблем, що знаходяться у центрі постійної уваги вітчизнах та закордонних дослідників. Наукові 

праці Н. Борисової, І. Зимньої, І. Кукуленко-Лук’янець, Л. Москалюк, Г. Рогової, К. Слесик присвячені 

визначенню психолого-педагогічних засад організації іншомовної освіти в Україні. Сучасні підходи до 

вивчення іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах охарактеризовано у роботах Л. Биркун, 

О. Вишневського, О. Карп’юк, С. Ніколаєвої, Л. Панової, В. Плахотника, В. Редько. Науковці Н. Бабін, 

О. Бігич, Л. Божович, Л. Виготський, Н. Гальскова, Л. Макарова, В. Мухіна, О. Онисюк, С. Роман, 

Л. Столяренко, І. Яворська-Вєтрова, O. Dunn, S. Halliwell та ін. наголошують на необхідності врахування 

вікових особливостей молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови в початковій школі. 

Мета статті – охарактеризувати психологічні і фізіологічні особливості молодшого шкільного віку та 

визначити ефективні методи і прийоми навчання англійської мови у школі І ступеня. 

Виклад основного матеріалу. Уже у віці шести років психофізіологічний розвиток дітей досягає 

рівня достатнього для засвоєння основ іноземної мови. Це обумовлюється, передусім, здатністю дітей 

цієї вікової категорії точно відтворювати почуті звуки та інтонації, а також їхньою схильністю до 

багаторазового повторення. Саме ці якості, разом із дитячою допитливістю, багатою уявою та 

прагненням до гри, сприяють ефективному оволодінню дітьми молодшого шкільного віку основами 

іноземної мови, незважаючи на їхню нездатність зрозуміти пояснення граматичних правил і структур.  

На думку С. Роман, передумовою успішного раннього шкільного навчання іноземної мови є 

врахування психофізіологічних факторів, оскільки суб’єктом навчального процесу є учень як такий. 

Дослідниця зазначає, що неможливо організувати навчання іноземної мови, не беручи до уваги вікових 

фізіологічних, психічних та індивідуально-психологічних характеристик учнів початкових класів, не 

враховуючи природи навичок і вмінь іншомовного спілкування, а також досвіду дітей у рідній мові, не 

вирішуючи провідних психологічних завдань початкової освіти [1: 19]. 

Результати проведених експериментальних досліджень переконливо засвідчують, що характерною 

рисою молодшого шкільного віку є наявність значних резервів розвитку. З початком навчання дитини у 

школі відбувається перебудова усіх її пізнавальних процесів, набуття нею якостей, властивих дорослим 

людям. Дитина включається в нові для неї види діяльності і системи міжособистісних відносин. У цей 

віковий період до провідних видів діяльності, поряд із спілкуванням і грою, долучається і навчальна 

діяльність. Загальними характеристиками усіх пізнавальних процесів дитини стають їх продуктивність і 

стійкість. З перших днів навчання школяреві необхідно протягом тривалого часу утримувати увагу, 

сприймати і засвоювати усе те, що розповідає учитель. У дітей цієї вікової групи відбувається перехід від 
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наочно-образного до словесно-логічного мислення, розвивається увага, уява, інші аспекти психічної 

діяльності. Процес вивчення іноземної мови, таким чином, покликаний не лише забезпечити оволодіння 

учнями навчальним матеріалом, але й стимулювати загальний інтелектуальний і психічний розвиток учнів. 

Молодші школярі, на початковому етапі опанування англійською мовою, вже мають певні сформовані 

мовні навички, які дають їм змогу виразити себе в інтелектуальній, емоційній та соціальній сферах життя. 

Вони вправно володіють деяким словниковим запасом рідною мовою, можуть творчо його використовувати, 

їм притаманна багата фантазія та уява, вони усвідомлюють різницю між реальністю та вигадкою, можуть 

працювати в групі і вчитися в інших. Вчителі початкової школи та методисти зазначають, що діти цієї вікової 

групи здатні зрозуміти сказане, не сприймаючи кожне слово окремо. Інтонація, жести, міміка, вираз обличчя 

вчителя – все це допомагає їм зрозуміти незнайомі слова, а іноді і фрази. У них добре розвинена довготривала 

пам’ять, засвоєна інформація зберігається досить тривалий період часу.  

Однак необхідно зауважити, що учні даної вікової категорії не можуть довго зосереджувати увагу на 

одному об’єкті або дії, оскільки процеси збудження у корі головного мозку ще домінують над процесами 

гальмування. Діти швидко втомлюються. Тому урок іноземної мови має бути динамічним, емоційним, 

насиченим такими вправами, які дають змогу урізноманітнити навчальну діяльність, допомагають 

зосередити увагу учнів на навчальному матеріалі. На думку провідних вітчизняних методистів, 

специфічними ознаками уроку іноземної мови в початковій школі повинні бути мовленнєва 

спрямованість, комплексність та опора на рідну мову учнів. Вправляння у спілкуванні має переважати 

над завданнями, які передбачають сприймання навчального матеріалу та осмислення його, оскільки саме 

комунікативні завдання готують учнів до взаємодії з іншими людьми у реальних життєвих ситуаціях. 

Комплексність уроку іноземної мови передбачає взаємозв’язок різних видів мовленнєвої діяльності у 

процесі опанування знаннями. С. Роман зазначає, що комплексний характер уроку створює умови для 

опори на індивідуальні психічні особливості учнів, що сприяє вдосконаленню їх сприймання та 

розуміння під час опрацювання навчального матеріалу [1: 154-155]. 

У методичній літературі звернено увагу на те, що ефективність навчання іноземної мови загалом 

більш ніж на 70 % залежить від рівня сформованості вміння аудіювання. Робота по формуванню його 

посідає особливо важливе місце на початковому етапі навчання іноземної мови, оскільки саме в цей 

період діти вперше знайомляться з іноземною мовою, вчаться слухати і розуміти сприйняте, реагувати на 

отриману інформацію. Переважну частину навчального часу вчитель приділяє саме формуванню 

аудіювання як базового рецептивного вміння. Його роль полягає не тільки в отриманні різносторонньої 

іншомовної інформації, а й у формуванні фонематичного слуху, вимови тощо, які необхідні для розвитку 

умінь в говорінні, читанні, письмі [2: 26]. 

Учні молодшого шкільного віку здатні запам’ятовувати досить значний обсяг мовного матеріалу. У 

зв’язку з цим виникає потреба у пошуку ефективних шляхів представлення інформації. Одним із таких 

шляхів може бути використання методу асоціативних символів у процесі вивчення лексичного 

матеріалу. Цей метод базується на принципі асоціативного зв’язку, що встановлюється між психічними 

утвореннями у свідомості людини, якщо вони виникають одночасно або одне за одним. Розробці цієї 

проблеми присвячено низку наукових праць Л. Гусак, яка зауважує, що традиційно у методиці пропонують 

такий спосіб засвоєння нової лексики: вчитель озвучує іншомовне слово, а потім розкриває його значення. 

На думку науковця, такий спосіб оволодіння новою лексичною одиницею має низку недоліків: пропоновані 

слова ані в значеннєвому, ані в емоційному плані не є важливими для школярів, їх семантизація займає 

близько двадцяти хвилин уроку. Вона привертає увагу до того, що головним у слововживанні є не 

усвідомлення значення слова, а розуміння його функції у мові, його призначення. Саме тому Л. Гусак 

пропонує засвоювати форму і значення слів завдяки ситуативній віднесеності, необхідності висловлення 

учнями своїх думок і почуттів. Для оптимізації навчання лексики вона пропонує використовувати 

символічне зображення слів і навіть словосполучень, що буде сприяти швидкому і міцному 

запам’ятовуванню матеріалу. Науковець наголошує на тому, що використання різних прийомів 

запам’ятовування, таких як довільні і мимовільні, механічні і логічні, безпосередні і опосередковані 

(символи, знаки, жести, опорні сигнали), сприятиме розвитку інтелектуальних функцій аналізу і синтезу, 

формуванню вміння узагальнення, вдосконаленню мислення молодших школярів [3: 16]. 

Також необхідно звернути увагу на наявність явища ''імпринтингу'' – закарбовування мовного або 

мовленнєвого матеріалу у свідомості за умови необхідної мотивації, стимулу. Це передбачає широке 

використання різноманітних форм роботи, цікавих ігор, пісень, римівок, віршів. Значну роль відіграють 

музичний супровід, міміка, жести, рухи, звукоімітація [4: 225]. Важливо добирати завдання, які б давали 

змогу задіяти різні види пам’яті, опиралися на індивідуальні психічні особливості учнів, підходили 

аудіалам, візуалам та кінестетикам. Це можуть бути завдання типу: listen and do, listen and move, listen 

and repeat, listen and draw, listen and colour, listen and label, listen and classify. 

Відомо, що діти із задоволенням роблять те, що їм цікаво. Найважливішою рушійною силою, здатною 

викликати інтерес дитини до занять іноземною мовою і стимулювати слухання, є ігрова ситуація. У 

методичній літературі зазначено, що гра впливає на психічний розвиток дитини, сприяє виникненню 
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класифікуючого сприйняття, становленню мимовільної уваги і пам’яті, розвитку мови, вмінь 

спілкування, інтелектуальному зростанню. Специфічними ознаками гри є почуття рівності учасників, 

атмосфера захопленості й радості, відчуття посильності завдань [5: 10]. Саме в умовах захоплюючої для 

дитини ігрової ситуації виявляється прагнення до наслідування і рухової активності. Встановлено, що 

якщо в процесі іншомовної мовленнєвої діяльності задіяні відразу кілька органів сприйняття (слух, зір, 

рух), то дитина значно краще і швидше запам’ятовує мовний матеріал і з великим бажанням його 

відтворює. Отже, гра дає можливість вчителю переключити увагу учнів, зняти емоційне та фізичне 

навантаження, запобігти швидкій втомлюваності. 

Також з метою запобігання труднощів у вивченні іноземної мови доречно впроваджувати у 

навчальний процес елементи інтерактивного навчання, яке передбачає діалогічну взаємодію між 

учителем та учнями. Яскравим прикладом ефективного застосування інтерактивних методів навчання 

саме у початковій школі є метод побудови "асоціативного куща", який передбачає пошук учнями слів, 

що пов’язані з визначеною учителем темою. Результатом виконання вправи є створення учителем 

своєрідного "куща", який поступово збільшується у розмірах. 

Метод "Мікрофон" дає можливість учневі, до рук якого потрапляє "символічний мікрофон", 

висловити свою думку чи позицію під час відповіді на запитання по черзі. Важливим є те, що відповіді 

не оцінюються і не коментуються, що сприяє подоланню мовного бар’єру. 

Не менш ефективним виявляється метод роботи в парах, який сприяє розвитку в учнів вміння 

самостійно формулювати власне висловлювання, аргументувати свою точку зору, критично мислити, дає 

поштовх до розвитку навичок спілкування загалом. Близьким до нього є метод роботи в малих групах. 

Розвиток навичок співробітництва, відпрацювання механізмів активного слухання, удосконалення вміння 

подолання суперечок у поглядах шляхом пошуку спільного рішення є головними перевагами застосування 

зазначених методів у процесі оволодіння молодшими школярами основами іншомовного спілкування. 

В подальшому рекомендується використовувати методи, що передбачають творче застосування 

опрацьованого мовного матеріалу. Одним із таких методів є проектна форма роботи. Його використання 

створює сприятливі умови для спілкування іноземною мовою в умовах максимально наближених до 

реальних життєвих ситуацій через ознайомлення з автентичними іншомовними матеріалами. У ході 

виконання проектних завдань проявляється готовність учнів до спілкування іноземною мовою на 

міжкультурному рівні, відбувається інтенсивний інтелектуальний розвиток дітей. Особливу 

зацікавленість цей метод викликає в учнів у зв’язку з необхідністю використання сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій у процесі підготовки мультимедійних презентацій. 

Врахування психологічних та фізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку є також 

важливим на етапі контролю та оцінки результатів навчальної діяльності школярів. Однією із сучасних 

інноваційних технологій оцінювання навчально-пізнавальної діяльності дитини у відповідності до її 

психо-фізіологічних особливостей є технологія створення "Мовного портфоліо" у формі збірки 

документованих досягнень дитини у вивченні іноземної мови. Перевагою застосування цієї технології є 

те, що вона, з одного боку, дозволяє як учителю, так і батькам виявити труднощі та успіхи дитини в 

оволодінні іноземною мовою і планувати подальшу роботу відповідним чином, а, з іншого боку, формує 

у дитини навички критичного самоаналізу та самооцінки. 

Висновки. Отже, неспростовним виявляється той факт, що лише за умови врахування психо-

фізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку при плануванні уроків іноземної мови у школі 

першого ступеня, можливо максимально раціонально організувати навчальний процес за рахунок 

встановлення адекватних цілей, а також підбору та застосування ефективних засобів і форм навчання у 

відповідності до реалій навчального середовища. Наведені методи і прийоми взаємодії з учнями сприяють 

посиленню мотивації до навчання, дозволяють вчителю урізноманітнити форми подання інформації, 

індивідуалізувати процес навчання, а школярам оволодіти навичками самоконтролю та самоаналізу. 
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Головская И. В., Петренко И. П. Психолого-педагогические основы обучения английскому языку  

в начальной школе. 

Статья посвящена характеристике психологических и физиологических особенностей детей младшего 

школьного возраста. Особое внимание уделяется определению эффективных методов и приемов 

обучения английскому языку в школе первой ступени. С целью предотвращения трудностей в изучении 

иностранного языка рекомендуется использовать элементы интерактивного обучения. Среди наиболее 

эффективных названы следующие методы: метод "ассоциативного куста", "микрофон", метод 

проектов, работа в парах, работа в группах и т. д. 

Ключевые слова: психологические и физиологические особенности детей младшего школьного возраста, 

метод ассоциативных символов, интерактивное обучение, языковое портфолио. 

Holovska I. V., Petrenko I. P. Psychological and Physiological Foundations of Teaching English  

in the Primary School. 

The research deals with the most effective methods and forms of teaching foreign languages to primary school 

pupils in accordance with their psychological and physiological peculiarities. The key scientific method used in 

the research is the method of comprehensive analysis of the scientific and methodological literature with the 

main accent on the current research by Ukrainian scientists. It is determined that at the primary school age 

children’s psychology and physiology undergo some serious changes caused by learning becoming one of their 

leading activities together with the interaction and play. All these changes directly affect the process of the 

foreign language acquisition which can be made a lot more effective by introducing into the educational process 

appropriate elements of the interactive teaching. Interactive teaching is understood as an interactive dialogue 

between a teacher and a pupil. The following methods of interactive teaching are singled out as the most 

efficient: educational projects, "association bush", "microphone", pair and group work etc. The use of 

interactive teaching methods can greatly diversify the process of processing and understanding the information, 

can motivate children to learn more and can make it easier for them to memorize all the necessary material. At 

the same time these methods help to develop the pupils’ attention and concentration skills. It is stressed that the 

special attention should be paid to the correct lesson planning. "The language portfolio" proves to be the most 

effective method of assessing the primary school pupils’ proficiency in a foreign language. The results of the 

research show that only by taking into consideration all the psychological and physiological peculiarities of 

primary school pupils a foreign language teacher can effectively and reasonably organize the learning process, 

can adequately use all the educational means, can plan foreign language lessons on the appropriate scientific 

level and predict real learning outcomes according to the real life learning environment. 

Key words: psychological and physiological peculiarities of primary school children, method of associative 

symbols, interactive learning, language portfolio.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуто особливості підготовки вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. На 

основі аналізу визначень поняття "інноваційна діяльність вчителя", наданих науковцями, запропоновано 

авторське визначення цього терміну. Обґрунтовано умови підготовки вчителя до використання 

нововведень у процесі професійної діяльності. Презентовано результати допроектного базового 

дослідження, проведеного в межах спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства 

освіти і науки України "Шкільний вчитель нового покоління". 

Ключові слова: інноваційна діяльність, майбутній учитель, іноземна мова, Британська рада в Україні, 

педагогічна підготовка. 

Постановка проблеми у її загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або 

практичними задачами. На сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогічної освіти суттєвого 

значення набирає проблема інноваційної діяльності вчителя, оскільки принципово нові педагогічні ідеї і 

положення вимагають переорієнтації професійної діяльності педагога на пошук та розробку 

інноваційних шляхів здійснення навчально-виховного процесу в школі. В такій ситуації досить 

важливою є гармонізація розвитку всіх ланок і складових системи педагогічної освіти, формування 

інноваційного середовища, стимулювання нового педагогічного мислення на всіх рівнях педагогічної 

діяльності. Успішність інноваційної діяльності реалізується через усвідомлення педагогом практичної 

значущості різних інновацій у системі освіти. Насамперед, таке усвідомлення відбувається на двох 

основних рівнях – професійному та особистісному. Актуальність проблеми підготовки майбутнього 

вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності визначається постійним зростанням вимог суспільства 

до вчителя. Існує реальна суперечність: з одного боку, є законодавча та наукова база щодо інноваційних 

підходів вирішення проблем сучасної освіти (інноваційна діяльність регламентована відповідними 

нормативними документами: Законами України "Про інноваційну діяльність", "Про наукову та науково-

технічну діяльність", "Про авторське право і суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про 

наукову та науково-технічну експертизу", тощо), з іншого, – цей процес гальмується недостатністю 

підготовки майбутніх учителів до створення та впровадження інновацій. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років, на які спирається автор і в яких започатковано 

вирішення даної проблеми. Необхідно зазначити, що аналіз досліджень і публікацій останніх років, в 

яких започатковано вирішення даної проблеми доводить, що окремі питання щодо інноваційної 

діяльності в галузі освіти висвітлено за такими напрямами: вдосконалення навчально-виховного процесу 

у ВНЗ (З. Абасов, А. Алексюк, І. Зайченко, В. Кремень, Н. Кузьміна, О. Савченко, Г. Сиротенко); 

інноваційні педагогічні технології (О. Євдокимов, М. Жалдак, І. Носаченко, В. Олійник, А. Підласий, 

І. Підласий, С. Сисоєва); теоретичні питання педагогічної інноватики, визначення структури, 

закономірностей функціонування та розвитку інноваційних процесів у педагогічних системах (О. Божко, 

Л. Буркова, Л. Ващенко, І. Дичківська, О. Попова); обґрунтування структури, змісту та результатів 

інноваційної діяльності в системі освіти, експертиза, оцінювання та відбір освітніх нововведень, 

моніторинг інноваційних освітніх процесів (К. Баханов, Л. Буркова, Л. Даниленко); інноваційне 

середовище (В. Бобрицька, Г. Кравченко); інноваційний експеримент (Ю. Гільбух, М. Дробноход). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Уперше 

поняття "інновація" (з лат. "innovation" – "відновлення, введення чогось нового, зміна") з’явилося в 

етнографічних дослідженнях XIX століття для позначення процесу трансферу – проникнення елементів 

однієї культури в іншу та набуття при цьому нових, не властивих раніше якостей. Сучасні науковці при 

визначенні категорії "інновація" умовно поділяються на дві групи: ті, які розмежовують поняття 

"інновація" та "нововведення", і ті, хто їх ототожнює. Поряд із терміном "інновація" в науковій літературі 

зустрічається термін "новація", який також не має чіткого визначення і багатьма авторами розглядається 

як синонім терміну "інновація". Саме втілення нових ідей є ознакою, за якою відрізняють "інновації" від 

"новацій": якщо педагог відкриває принципово нове, то він новатор, якщо трансформує наукову ідею – 

інноватор. Отже, розрізняємо поняття "інновація" та "новація". За "новацією" закріплено розуміння 

засобу (новий метод, методика, технологія, програма тощо), "інновація" визначається як процес, що 

розгортається за певними етапами [1: 42]. Сучасна освітянська практика показує, що включення вчителя 

в інноваційний процес часто відбувається спонтанно, без урахування його професійної та особистісної 
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готовності до інноваційної діяльності. Саме на цьому етапі постає питання про готовність педагога не 

тільки до прийняття інновацій як таких, але й про його готовність до їх упровадження. 

Феномен готовності не є спонтанним, він не виникає у віртуальних розмірковуваннях, формування 

готовності до роботи в інноваційному режимі вимагає довготривалої та плідної роботи. Досить великого 

значення набуває досвід педагогічної практики, який акумулює накопичені на попередньому етапі 

професійні знання, вміння та навички, допомагаючи вчителеві сягати завдяки цьому значно вищого 

професійного рівня. Таким чином, кожний попередній рівень готовності до інновацій є своєрідною 

запорукою формування нової потенціальної здатності до впровадження інновацій у навчально-виховний 

процес. Незважаючи на досить ґрунтовне висвітлення проблеми інноваційної діяльності в науковій 

літературі, все ще бракує досліджень, які б сконцентрували свою увагу на особливостях підготовки 

вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. 

Формулювання мети статті. Метою даної статті є теоретичний аналіз особливостей підготовки 

майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності, а також висвітлення результатів роботи 

команди спільного проекту Британської ради в Україні та Міністерства освіти і науки України щодо 

розроблення інноваційної програми методичної підготовки вчителя англійської мови. 

Викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. У педагогічній науці не існує єдиної точки зору щодо розуміння поняття "педагогічна 

інновація". Остання розглядається і як суб’єктивний фактор педагогічної діяльності, і як об’єктивний. Так, 

Г. Сиротенко зауважує, що все залежить від того, ким і на якому рівні розв’язується педагогічна проблема. 

Нове, що народжується у конкретному педагогічному колективі, має суб’єктивний характер і буде новим 

для певної кількості педагогів, коли ж вирішується принципово нова освітня проблема, то інновація має 

об’єктивну новизну [2: 45]. В. Сластьонін також підтримує думку про те, що інновація – це введення нового 

в мету, зміст, методи, форми навчання й виховання та організацію спільної діяльності вчителя та учня [3]. 

Ми розуміємо педагогічну інновацію як результат оновлення педагогічної теорії і практики, продукт 

інноваційної діяльності (процесу створення нового), який спрямовано на досягнення поставленої 

педагогічної мети. Як синоніми використовуються нами поняття "нововведення" та "новація". 

Спираючись на положення, розроблене Т. Демиденко [4: 49], про те, що інноваційної діяльності самої 

по собі не існує, оскільки будь-яка діяльність у будь-якій сфері може бути інноваційною, якщо до неї 

додається нове знання з метою отримання оптимального результату, та на типодіяльнісний підхід, 

описаний Б. Сазоновим [5], центрований на специфічній активності суб’єкта цієї діяльності, ми 

розглядаємо "інноваційну діяльність майбутнього вчителя іноземної мови" як складне інтегральне 

утворення, сукупність різних за цілями та характером видів робіт, що відповідають основним етапам 

розвитку інноваційних процесів та спрямовані на створення та внесення педагогом змін до власної 

системи роботи. Інноваційна діяльність є системною, спрямованою на реалізацію нововведень на основі 

використання та впровадження нових наукових ідей, знань, підходів або трансформації відомих 

результатів наукових досліджень та практичних розробок у новий або вдосконалений продукт. Вона 

носить комплексний, багатоплановий характер, втілюючи у собі єдність наукових, технологічних, 

організаційних заходів. 

Серед найголовніших недоліків інноваційної діяльності в педагогічній сфері І. Дичківська 

виокремлює такі: 

- Потенційно ефективні новації не використовуються взагалі або впроваджуються зі значним 

запізненням, що суттєво обмежує можливості одержання корисного ефекту від використання нововведень. 

- Нерідко значні зусилля спрямовуються на впровадження новації, яка не володіє необхідним 

інноваційним потенціалом, що є наслідком помилки в оцінюванні її корисності. Іноді стимулом для 

впровадження новації стає її модність, а не очікуваний педагогічний ефект. 

- Низький ефект від упровадження новації виникає внаслідок явного чи прихованого опору з боку 

вчителів або неправильної організації інноваційних процесів. 

- Значне перевищення витрат на впровадження новацій порівняно з прогнозованими показниками. 

- Непомірно тривалі терміни впровадження. 

- Неготовність вчителів до роботи з інноваціями [6: 52]. 

Низький рівень готовності майбутніх учителів іноземної мови до інноваційної діяльності є, на нашу 

думку, найголовнішою проблемою загальнопедагогічної та фахової підготовки тому, що здатність до 

інноваційної діяльності сучасних педагогічних кадрів є одним із вирішальних факторів успішності 

навчально-виховного процесу. Сутність інноваційної діяльності полягає в оновленні педагогічного 

процесу, внесенні нововведень в традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь педагогічної 

творчості, адже існує тенденція професійно-особистісного розвитку педагога: чим вища схильність до 

втілення інновацій, тим вищий рівень творчості в його діяльності [7: 110]. Тобто, для забезпечення 

формування готовності випускника педагогічного ВНЗ до інноваційної діяльності необхідна відповідна 

система підготовки студента до роботи в інноваційному режимі.  
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З огляду на те, що наявність тільки предметних знань не є запорукою успішної інноваційної 

діяльності вчителя, підготовка інноваційно активної особистості має будуватися з урахуванням: 

соціального замовлення суспільства; фундаментальних педагогічних досліджень, технології практичної 

реалізації педагогічних знань на основі послідовного осмислення традицій і новаторства; конкретного 

історичного аналізу, моделювання і прогнозування, теоретичного передбачення суспільно-педагогічного 

аспекту виховання і навчання; творчого підходу до вивчення пріоритетних і альтернативних напрямів 

розвитку педагогічної науки; фундаменталізації педагогічної освіти на основі прогностичної і 

пропедевтичної побудови навчально-виховного процесу, звернення особливої уваги на здійснення 

методичної підготовки вчителя, здатного до творчої, безперервної, інтенсивної освіти у процесі 

практичної діяльності [8: 21]. 

На сьогоднішній день активними зусиллями Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і 

науки України розробляється актуальний для сучасної методичної підготовки вчителя іноземної мови 

інноваційний проект, який отримав назву "Шкільний вчитель нового покоління". Основна мета проекту – 

розробка національної програми з методики навчання іноземної мови та пакету супровідних документів і 

матеріалів, спрямованих на вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови. 

В межах проекту провідні фахівці з восьми університетів України провели допроектне дослідження, 

спрямоване на аналіз сучасного стану методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови в 

Україні та з’ясування його відповідності сучасним вимогам. Було проведено опитування всіх 

зацікавлених осіб, вивчено чинні нормативні документи в галузі іншомовної освіти, здійснено навчальні 

візити до Великої Британії та Узбекистану [9]. 

На разі членами робочої групи розробляються модулі вищезазначеної інноваційної програми, 

відповідно до якої викладання навчальної дисципліни передбачається у 3-8 семестрах у загальній 

кількості 660 годин (22 кредити ЄКТС), з них 396 годин відводиться на аудиторну роботу та 264 години 

– на самостійну роботу. Здійснено розподіл годин навчального навантаження за семестрами, 

диференційовано форми контролю, окреслено перелік навчальних закладів України, в яких планується 

розпочати пілотування інноваційної програми, починаючи з 2015-2016 навчального року. 

Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день введення наскрізного методичного компонента у 

навчальні плани напрямів підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)*, 6.010102 

Початкова освіта з додатковою спеціальністю "Мова і література (англійська)" є актуальним, оскільки з 

2015-2016 навчального року студенти освітнього ступеня Бакалавр будуть навчатися за оновленими 

навчальними планами. 

Окрім окреслених вище переваг інноваційної навчальної програми необхідно ще додати й наявність 

наскрізної практичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови (передбачено навчальну та 

виробничу педагогічні практики) протягом 3-8 семестрів у загальній кількості 510 годин/17 кредитів. 

Обов’язковим є виконання курсової роботи з методики навчання англійської мови у 8 семестрі. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. На основі здійсненого огляду 

наукової літератури з метою аналізу стану проблеми підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до 

інноваційної діяльності нами встановлено, що існування різних підходів до цієї проблеми пов’язане, 

насамперед, із недостатнім рівнем її розробки. Проведений теоретичний аналіз наукових джерел дав 

змогу уточнити зміст поняття "інноваційна діяльність майбутнього вчителя іноземної мови" як складне 

інтегральне утворення, сукупність різних за цілями та характером видів робіт, які відповідають основним 

етапам розвитку інноваційних процесів та спрямовані на створення та внесення педагогом змін до 

власної системи роботи. 

На нашу думку, процес підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності 

буде ефективним за наступних педагогічних умов: становлення майбутнього вчителя іноземної мови як 

суб`єкта освітніх інновацій у процесі опанування іноземної мови; готовності студента до подолання 

труднощів та стереотипів, які супроводжують утвердження нового в педагогічній практиці; наявності в 

майбутнього вчителя набору ресурсів для здійснення інноваційної діяльності; своєчасної діагностики 

рівнів готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності; посилення методичної 

складової у загальній структурі підготовки вчителя іноземної мови. 

Перспективними напрямками розвитку цього дослідження стануть, на нашу думку, пілотування 

експериментальної навчальної програми з методики навчання іноземної мови та подальший аналіз 

отриманих експериментальних даних. 
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Гончарова О. А., Коноваленко Т. В. Подготовка будущего учителя иностранного языка к 

инновационной деятельности. 

В статье рассматриваются особенности подготовки учителя иностранного языка к инновационной 

деятельности. На основе анализа определений понятия "инновационная деятельность учителя", 

предложенных учеными, в статье дается авторское определение этого термина. Обосновываются 

условия подготовки учителя к использованию нововведений в процессе профессиональной деятельности. 

Представляются результаты допроектного базового исследования, проведенного в рамках совместного 

проекта Британского Совета в Украине и Министерства образования и науки Украины "Школьный 

учитель нового поколения". 

Ключевые слова: инновационная деятельность, будущий учитель, иностранный язык, Британский 

совет в Украине, педагогическая подготовка. 

Goncharova O. A., Konovalenko T. V. The Future Foreign Language Teacher’s Preparation for the 

Innovative Activity. 

The research deals with the peculiarities of the foreign language teacher’s preparation for the innovative 

activity. The authors have analyzed the definitions of the term "teacher's innovative activity", provided by 

various scientists, and have given their own definition of the above mentioned term. The innovative activity is a 

system of actions, aimed at the innovation implementation through the use and application of new scientific 

ideas, knowledge, or the transformation of the known approaches into the improved ones. The material of the 
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research is based on the analysis of the teachers’ ability to use innovations in the professional activity, description 

of the strengths and weaknesses of the innovative activity in the sphere of education. The innovatively active 

teacher's preparation should take into account the following aspects: the society's social order; the fundamental 

pedagogical research and the pedagogical knowledge practical implementation; making predictions on 

pedagogical aspects of the future language teacher’s education and training; creative approaches in pedagogy. 

The article gets acquainted with the joint project of the British Council in Ukraine and Ministry of Education and 

Science of Ukraine "The School Teacher of the New Generation." The main objective of the project is to develop 

the national curriculum on foreign languages teaching methodology as well as a set of accompanying documents 

and materials in order to improve the future English teachers' methodological training. The authors present the 

results of the baseline research, conducted by the project team. The authors have made the conclusion that the 

future foreign language teachers' methodological training needs the special attention. 

Key words: innovation, future teacher, foreign language, British Council in Ukraine, pedagogical training, 

innovative activity. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ РІЗНОГО ТИПУ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ФАХІВЦІВ ВНЗ 

Розглянуто особливості організації та напрями інформаційно-консультаційної діяльності 

інформаційного центру з питань міжнародних освітніх програм ''Інфо-Міст''. Проаналізовано набір 

інформаційних послуг у сфері вищої освіти, програм культурного обміну, стажування та підвищення 

кваліфікації, що створюються та надаються для забезпечення інформаційних потреб користувачів. 

Ключові слова: вища освіта, інформаційний центр, інформаційні консультаційні послуги, мовні курси, 

підвищення кваліфікації. 

Постановка проблеми. Сучасне інформаційне суспільство вимагає адекватної реакції на потреби 
сьогодення, які виникають у різних сферах людської життєдіяльності. Інформація ототожнюється з 
найціннішим глобальним ресурсом і тому вчасне використання можливих варіантів її поширення – 
ознака цивілізованості та соціально-економічного розвитку держави. 

На сучасному етапі розвитку людства, коли інформаційні технології максимально трансформувалися, 
першочерговим завданням є своєчасне збирання, опрацювання, облік та розповсюдження об'єктивної та 
достовірної інформації, що є основою діяльності інформаційних центрів. У зв'язку з цим у сучасному 
суспільстві зростає роль інформаційних центрів різного типу, оскільки збільшується потік інформації та 
труднощі з її опрацюванням та аналізом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні майже відсутні наукові дослідження, спеціально 
присвячені проблемам організації та діяльності інформаційних центрів. Питанням діяльності та 
функціонування інформаційних центрів займалися такі вітчизняні науковці: Ю. В. Артемов [1], 
А. Г. Дерев’янко [2], В. В. Дерлеменко [3], Г. С. Коломієць [4] та інші. 

На думку В. В. Дерлеменко, ''інформаційний центр – постійний або тимчасово діючий інформаційний 
орган, що здійснює інформаційне обслуговування з визначеного кола питань'' [3]. Інформаційний центр 
організовує й координує роботу безпосередньо або опосередковано підпорядкованих йому 
інформаційних підрозділів. Інформаційний центр, який здійснює діяльність у сфері науки, називається 
науково-інформаційним центром (НІЦ), а в галузі розвитку техніки – центром науково-технічної 
інформації (ЦНТІ) [3]. 

За визначенням, поданим у ДСТУ 2392-94, ''інформаційний центр – організація чи її частина, 
головною функцією якої є здійснення інформаційної діяльності'' [5]. 

Тлумачення цього зафіксовано також у ДСТУ 5034:2008 та ГОСТ 7.0-99 СИБИТ, у яких 
інформаційний центр – ''спеціалізована установа, що здійснює інформаційне обслуговування 
користувачів'' [6]. ''Інформаційний центр – організація, що виконує функції збору, аналітико-синтетичної 
переробки й розповсюдження інформації'' [7]. 

Як зазначає І. Г. Дерев’янко, інформаційний центр (установа) – це самостійна організація або 
підрозділ організації, яка займається збором, обробкою, обліком та розповсюдженням інформації. 
Залежно від долі кожної із чотирьох складових діяльності інформаційного центру змінюється тип 
інформаційного центру [2]. 

Мета статті – проаналізувати діяльність інформаційного центру з питань міжнародних освітніх 
програм ''Інфо-Міст''. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– визначити основні завдання інформаційного центру; 
– проаналізувати програми діяльності та культурного обміну між ВНЗ різних країн; 
– простежити стажування в таких галузях, як економіка, менеджмент, нафтогазова сфера та іноземні мови; 
– дати оцінку перспективам навчання за кордоном.  
Виклад основного матеріалу. Серед інформаційних установ виокремлюють інформаційно-

консультаційні, візові та навчальні центри. На території міста Івано-Франківська діє близько десяти 
таких інформаційних установ недержавної форми власності, а саме: Консультаційний Візовий Центр 
''ВІЗА-ІФ'', Польсько-українська програма ''ОсвітаПОЛЬ'', Навчальний центр ''Study.if.ua'', Навчальний 
центр ''Apple'', Польський візовий центр, Регіональний туристично-інформаційний центр, Інформаційно-
консультативний центр, Ресурсно-інформаційний центр ''Вікно в Америку'' та ін. 

Діяльність інформаційної установи проаналізовано на прикладі інформаційного центру з питань 
міжнародних освітніх програм ''Інфо-Міст'', який є спеціалізованим інформаційно-консультаційним 
центром м. Івано-Франківська та надає всі види послуг у сфері освіти за кордоном, програм 
міжнародного обміну та підготовки документів. 
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''Інфо-Міст'' працює тільки з акредитованими й ліцензованими у своїй країні навчальними закладами 
й компаніями. Цей інформаційно-консультаційний центр надає такі види послуг:  

– професійна робота у сфері освіти за кордоном;  
– широкий вибір освітніх програм;  

– комплексний підхід при виїзді на навчання, роботу чи стажування (підбір програм, підготовка 
документів, сприяння в отриманні візи, бронювання та купівля квитків, допомога протягом усієї програми). 

Інформаційно-консультаційний центр ''Інфо-Міст'' більше шести років успішно працює на ринку 
України, пропонуючи широкий спектр послуг у сфері вищої освіти, програм культурного обміну, 
стажування та підвищення кваліфікації, головний офіс якого розташований у м. Івано-Франківськ, а філії 
працюють у Києві, Чернівцях, Дніпропетровську, Хмельницькому та Одесі. 

Метою інформаційного центру є розкриття багатогранності світу для кожного клієнта через 
розширення кола послуг та підвищення їх рівня.  

Основні завдання інформаційного центру ''Інфо-Міст'' є такі: 
– постійний розвиток ринку міжнародних молодіжних програм в Україні; 
– створення представництв у всіх регіонах країни; 
– розширення спектра міжнародних культурних програм обміну; 
– розвиток авіаційних послуг; 
– надання знань, практичного досвіду та можливостей для кар’єрного зростання працівників; 
– допомога студентам отримати освіту в найкращих навчальних закладах світу; 
– надання можливостей досконало вивчати іноземні мови для всіх, хто бажає; 
– забезпечення клієнтів зручними ІТ рішеннями для комфортної співпраці; 

– створення сприятливих та зручних умов співпраці з партнерами. 
Найбільш популярними програмами діяльності центру є такі: програми для студентів (Англія, Канада, 

Мальта, ПАР, США); стажування, підвищення кваліфікації (США); вивчення англійської мови (Англія, 
Канада, Мальта, ПАР). 

Основними програмами культурного обміну є Work and Travel USA та Internship USA. 
Summer Work and Travel USA або просто Work&Travel – це програма студентського обміну, створена 

для студентів різних країн, зокрема України. Всі учасники на період перебування у США отримують 
статус Exchange visitor та офіційний дозвіл на роботу. До участі у програмі Work and Travel 
допускаються тільки студенти віком від 18 до 25 років стаціонарного відділення вищих навчальних 
закладів, які володіють іноземною мовою на розмовному рівні. Ставши учасником програми 
Work&Travel, студент дістає можливість працювати практично на будь-якій посаді у сфері 
обслуговування (офіси, готелі, ресторани, парки відпочинку й розваг, магазини, національні парки тощо) 
протягом 3-4-х місяців у літній період, а після закінчення робочого контракту (за бажанням) чотири 
тижні подорожувати й насолоджуватися визначними пам'ятками Америки. 

Internship (стажування за кордоном) – це програма вдосконалення професійних навичок відповідно до 
спеціалізації або досвіду роботи. Учасники програми мають можливість пройти практику тривалістю від 
6 до 18 місяців в іноземній компанії. Стажування за програмою Internship розраховано в основному на 
студентів. Стажування може бути як платним, так і безкоштовним. Платне стажування передбачає 
мінімальну стипендію в розмірі 1200 USD. 

Програма надає можливість пройти стажування в таких галузях: економіка, менеджмент, маркетинг, 
фінанси; туризм і готельний бізнес; реклама, ЗМІ; інформаційні технології; архітектура; інженерія; 
юриспруденція. 

За сприяння центру ''Інфо-Міст'' у програмах культурного обміну Work and Travel USA та Internship 
USA у 2013 році взяли участь понад 50 студентів з Києва, Чернівців, Дніпропетровська, Одеси та Івано-
Франківська. Більша частина студентів (37 осіб) побувала у США за програмою обміну Work and Travel, 
а решта – за програмою Internship, що відображено на рис. 1. 

 
За програмою обміну Work and Travel у 2013 році дівчат поїхало майже вдвічі більше: 65 % учасників 

– дівчата, а 35 % – хлопці. У США вони працювали в ресторанах (46 %), магазинах (26 %), готелях (16 
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%), рятувальниками (8 %) та інше (4 %) (Рисунок 2). В середньому працювали 55 годин на тиждень і 

заробляли 8,5 доларів за годину. 

 
Інформаційно-консультаційний центр пропонує навчання за кордоном, зокрема в таких навчальних 

закладах, як: 
– Лондонська школа бізнесу і фінансів (London School of Business & Finance), яка пропонує 

різноманітні програми для отримання ступеня магістра менеджменту та фінансів (MBA), кваліфікацію з 
бухгалтерського обліку (ACCA, CIMA, CIM, CFA), маркетингу, фінансів та ін. Студенти LSBF мають 
змогу отримати подвійний британсько-французький диплом.  

– University of Toronto, який пропонує більше 700 програм бакалаврату в галузі гуманітарних, 
соціальних та природничих наук, програм у галузі торгівлі та менеджменту, інформаційної інженерії, 
кінесіології, фізичної культури, музики та архітектури.  

– Niagara College – це коледж, який пропонує більше 100 найрізноманітніших навчальних програм 
(програмування, управління персоналом, бухгалтерський облік, маркетинг, реклама тощо). 

Ці навчальні заклади є найбільш популярними серед тих, які пропонує інформаційно-
консультаційний центр ''Інфо-Міст''. 

Вища освіта за кордоном відіграє важливу роль у самореалізації та майбутньому кар’єрному 
зростанні. Освітнє середовище країн є різним, тому найчастіше студенти дізнаються особливості країни, 
культуру і традиції із різних джерел інформації, перш ніж поїхати на навчання.  

Інформаційно-консультаційний центр ''Інфо-Міст'' пропонує навчання за кордоном за різними 
спеціальностями та надає можливість не тільки вивчати іноземну мову, але й адаптуватися до нового 
середовища, нових методів викладання, звикнути до студентського життя в іншій країні.  

Великою популярністю серед клієнтів центру користуються вищі навчальні заклади Великобританії, 
США й Канади. Великобританія – безумовний лідер на ринку освіти. У британських університетів 
прекрасна репутація, оскільки кожен має свою історію і традиції. У 2013 році 65 % абітурієнтів та 
студентів, які звернулися до інформаційного центру ''Інфо-Міст'' для отримання освіти за кордоном, 
обрали саме вищі навчальні заклади Великобританії.  

Особливість США й Канади полягає в тому, що вступити на перший курс університету можна одразу 
ж після закінчення школи в Україні. Система освіти в Канаді практично повністю збігається з 
американською. Традиційно Канада вважається країною, у якій високий рівень викладання дисциплін, 
пов’язаних з інформаційними технологіями. 

У 2013 році кількість абітурієнтів та студентів, які звернулись до інформаційного центру та обрали 
ВНЗ Канади, становить 20 %, а тільки 15 % студентів обрали вищі навчальні заклади США (рис. 3.). 

 
Однією із послуг інформаційного центру є мовні курси в Live Language English School in Glasgow 

(Великобританія), Коледж TwinTowers (Великобританія), ILAC (Канада), Language Centres (США). У 
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2013 році інформаційний центр ''Інфо-Міст'' відправив на англомовні курси в Канаду близько десяти 

випускників нафтогазових спеціальностей Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу. Мовні курси є основною складовою навчання за кордоном і спрямовані на загальний 

розвиток мовних навичок та розширення словникового запасу. 

Висновки. Отже, інформаційні центри відіграють важливу роль у сучасному суспільстві. Особливо 

користуються попитом інформаційні центри, які надають інформаційно-консультаційні послуги у сфері 

освіти. В зв'язку з постійним ростом популярності програм культурного обміну та освіти за кордоном, 

інформаційні центри постійно розширюють і розвивають свою діяльність, надають можливість 

студентам, а також молоді отримати безцінний досвід спілкування й роботи в зарубіжних компаніях.  

Центр з питань міжнародних освітніх програм в Івано-Франківську ''Інфо-Міст'' – спеціалізований 

інформаційно-консультаційний центр, який надає всі види послуг у сфері освіти за кордоном, програм 

міжнародного обміну та підготовки документів. ''Інфо-Міст'' успішно функціонує як інформаційна 

установа, яка створює умови для реалізації освітніх молодіжних програм за кордоном, допомагає 

студентам отримати освіту в найкращих навчальних закладах світу, надає необхідні знання, практичний 

досвід та можливість вивчення іноземної мови. 
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удовлетворения информационных нужд специалистов ВУЗ. 

Рассмотрены особенности организации и направления информационно-консультационной деятельности 

информационного центра по вопросам международных образовательных программ ''Инфо-Мост''. 

Проанализирован набор информационных услуг в сфере высшего образования, программ культурного 

обмела, стажировки и повышения квалификации, которые организовываются и представляются для 

обеспечения информационных услуг пользователей. 
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Hryhorash S. M., Burkivska L. Yu. The Role of Different Informational Institutions for Meeting Graduates' 

Information Needs. 

Features and areas of information and consultancy activities of the informational center on international 

educational programs "Info-Mist" are considered. A set of informational services in the field of higher 

education, cultural exchange programs, internships and training, created and provided for the users' 

informational needs are analyzed. The quantitative analysis of providing the informational services for the 

students of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas is given. Peculiarities of popular 

specialties such as curricula in the field of humanities, social and natural sciences; curricula in the field of 

business and management, information engineering, programming, personnel management, accounting, 

marketing and many others are characterized. The necessity of informational centers for satisfying educational 

services (advanced training or getting the second higher education) is proved. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

У статті представлено аналіз підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до трактування такого 

явища, як педагогічний дизайн. Проаналізовано роль та місце педагогічного дизайну в сучасному 

освітньому процесі, зокрема в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено 

аспекти педагогічного дизайну, що є найважливішими при створенні електронних освітніх ресурсів. 

Наведено приклади моделей педагогічного дизайну. 

Ключові слова: електронний освітній ресурс, інформаційно-комунікаційні технології, мультимедіа, 

педагогічний дизайн. 

Постановка проблеми. Побудова освітнього процесу, відповідно до вимог сьогодення, передбачає 

широке впровадження в процес навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що, в свою 

чергу, зумовлює пошук відповідних шляхів, умов та методів його реалізації. Одним із 

найрезультативніших способів забезпечення ефективної організації навчального процесу із застосування 

ІКТ є використання теорій та моделей педагогічного дизайну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічний дизайн (ПД) – це явище, що широко 

застосовується в освітній практиці зарубіжжя, проте є новаторським на теренах нашої країни. В. Ю. Биков, 

В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко, О. В. Рибалко, Ю. М. Богачков зазначають, що словосполучення 

''педагогічний дизайн'' порівняно нечасто використовується вітчизняними розробниками навчальних 

матеріалів, його аналогом є ''проектування навчання''. Досліджували ПД А. С. Байков [1], К. Г. Кречетніков 

[2], Н. А. Оганесянц [3], А. Ю. Уваров [4], B. Mergel  [5], G. Siemens [6] та ін. 

Метою статті є аналіз підходів науковців до визначення педагогічного дизайну, обґрунтування його 

значення в освітньому процесі та визначення найважливіших аспектів педагогічного дизайну, що 

потрібно враховувати при побудові сучасних освітніх ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує низка підходів до визначення ПД, найбільш 

повним є трактування, запропоноване Лабораторією прикладних досліджень ''Навчальний і педагогічний 

дизайн'' (США), що розглядає ПД як [7]:  

- процес аналізу потреб і цілей навчання та розробку систем викладання для задоволення цих потреб;  

- галузь знань, в рамках якої досліджується і розробляється теорія про педагогічні стратегії, а також 

процес їх розробки і реалізації; науку про створення підходів для розробки, реалізації, оцінки і 

збереження ситуацій, що забезпечують процес вивчення предметних блоків;  

- реальність – від появи ідеї, що закладає основи педагогічної ситуації, до проведення аналізу та 

перевірки результатів щодо відповідності базовим потребам. 
Педагогічний дизайн базується на принципах науковості, наочності, доступності, безперервності і 

наступності, оглядовості мислення і комфортності та надає інформацію стосовно побудови навчального 

процесу, розглядає змістовну частину навчання, співставляє теорію і практику, базуючись на даних теорії 

навчання, оперує апробованими моделями, які дають можливість адаптуватися до відповідних умов. 

Основна ціль ПД, як визначає К. Г. Кречетников, – створювати і підтримувати для особи, яка 

навчається, середовище, в якому на основі найбільш раціонального представлення, взаємозв’язку і 

сумісності різних типів освітніх ресурсів, забезпечується психологічно комфортний і педагогічно 

обґрунтований розвиток суб’єктів навчання [2]. 

У країнах зарубіжжя, зокрема в США, теорії та моделі ПД з успіхом застосовуються вже кілька 

десятиліть. Як зазначає Б. Мергел, історія ПД являє собою теоретичне обґрунтування та практичну 

організацію навчального процесу з застосуванням різноманітних способів донесення знань особі, яка 

навчається, задля покращення ефективності навчання [5]. 

З ускладненням технічного процесу, особливо з використанням новітніх інформаційних, зокрема 

мультимедійних технологій при розробці та реалізації освітнього процесу, змінювалися вимоги та 

підходи до розуміння ПД. Проте, думки науковців одностайні стосовно його доцільності. О. Тихомирова 

[8] хоча і зазначає, що в класичному ПД не говориться про новітні освітні технології, його концепції 

настільки інтуїтивно зрозумілі, що дозволяють максимально ефективно передавати знання і в 

електронній освіті. G. Siemens наголошує на безпосередній важливості ПД при електронному навчанні і 

визначає його як одну з найкрупніших категорій, що ставить на центральне місце не технології, а 

навчання [6]. На його думку, головне завдання ПД обслуговувати навчальні потреби та успіх осіб, які 

навчаються, через ефективне представлення вмісту і заохочення до взаємодії. 
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І. Н. Сапуглєцєв визнає ПД основним напрямом інформатизації освіти, що сприяє проектуванню 

педагогічних технологій, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу осіб, які навчаються, на 

формування умінь самостійно набувати знання, здійснювати різноманітні види самостійної діяльності по 

збору, обробці, передачі, продукуванню навчального матеріалу [9]. На його думку, основна ціль ПД 

полягає в конструюванні педагогічного процесу, направленого на освоєння і перетворення освітнього 

середовища, орієнтованого на розвиток особистості.  

О. І. Пушкарь, Т. І. Лепейко під ПД розуміють ''систематичне конструювання архітектури контенту 

навчальної дисципліни і сценарію інтерактивної взаємодії учня з контентом для досягнення заданих 

дидактичних цілей'' [10: 178]. 

Як видно з наведених визначень, ПД є особистісно-орієнтованою технологією, що реалізовується для 

задоволення потреб та розвитку особи, яка навчається, а відтак обов’язково має враховувати не лише 

технічний аспект виконання, а й психолого-педагогічні засади. В центрі ПД знаходиться педагогічний процес 

як такий, умови ефективного навчання і виховання, педагогічні технології, форми взаємодії тощо [11]. 

При розробленні ЕОР педагогічний дизайн включає три аспекти [1]: інформаційний, інтерактивний, 

графічний дизайн. Згідно з визначеннями А. С. Байкова, інформаційний дизайн – це процес 

структурування інформації, її змісту з ціллю більш ефективної роботи з інформацією, оптимального її 

сприйняття і розуміння користувачем. Інтерактивний дизайн – це процес розроблення механізму 

інформаційної взаємодії користувача з ЕОР засобами навігації та інтерактивними об’єктами. Графічний 

дизайн – це процес створення візуального стилю інтерфейсу користувача програми за допомогою 

поєднання кольорів, шрифтів і композиції усіх компонентів інтерфейсу для забезпечення ефективного 

отримання інформації і взаємодії користувача зі створеною програмою. 

З наведеного видно, що інформаційний дизайн розглядає структурування знань – тобто внутрішню 

організацію навчального матеріалу при його електронному представленні. Інтерактивний дизайн 

стосується організації ''взаємодії користувача із засобом навчання'', але для успішної реалізації навчання 

із застосуванням ІКТ важливо організувати взаємодію викладача і студента, що відбувається шляхом 

оперування як засобом навчання, так і поданим контентом. Графічний дизайн стосується візуального 

оформлення компонентів інтерфейсу. Інтерфейс користувача є засобом відображення навчального 

матеріалу, відтак оформлення інтерфейсу ЕОР стосується і дизайну його компонентів, і відповідного 

представлення навчального контенту на екрані. 

Як бачимо, виникає потреба в введенні додаткового аспекту педагогічного дизайну ЕОР, що розкривав би 

процес представлення навчального матеріалу, його організації на екрані та забезпечення взаємодії в 

інформаційно-навчальному середовищі, спрямованої на ефективну реалізацію дидактичних цілей. 

Найвиправданішим є використання терміну ''мультимедійний педагогічний дизайн'' (МПД). Наведемо 

обґрунтування. Насамперед, даний термін найточніше відображає освітні реалії сучасності. Адже, коли 

говоримо про сучасні освітні ресурси, вживаючи різноманітні терміни: комп’ютерні, цифрові, мережеві 

тощо визначаємо їх мультимедійність. Саме мультимедійні технології лежать в основі створення 

навчальних середовищ сьогодення та слугують для представлення навчального матеріалу, його 

перетворення і поширення. Окрім того, мультимедіа володіє специфічними характеристиками 

інтерактивного нелінійного представлення різнорідних даних, що реалізовують як інформаційний, так й 

інтерактивний та графічний аспекти ПД. Розглядатимемо МПД як процес розроблення і представлення 

мультимедійного навчального контенту – діяльність по вирішенню питань інтеграції даних і їх втіленню 

в керованому аудіовізуальному образі. Тобто МПД спрямований на реалізацію процесу підготовки і 

передачі навчального матеріалу особі, яка навчається. 

При розробленні електронних освітніх ресурсів, МПД являє собою художньо-технічне оформлення і 

представлення навчального матеріалу з урахуванням низки факторів: психологічні засади засвоєння 

навчального матеріалу, його дидактичні особливості, естетика візуальних форм тощо. Основна ціль МПД 

полягає в сприянні більш ефективному та якісному засвоєнню навчального матеріал при його екранному 

представленні засобами мультимедіа. 

Що ж має являти собою розроблення дизайну ЕОР та роль МПД у цьому процесі? Проектування 

інтерфейсу ЕОР являє собою програмну, психолого-педагогічну і дизайнерську задачу ефективного 

донесення необхідних повідомлень особі, яка навчається, засобами мультимедіа. У такому розумінні 

МПД зв’язує зміст навчального ресурсу та його представлення мультимедіа даними. Ключовий момент 

має полягати в цілеспрямованій діяльності по структуруванню і представленню навчального матеріалу, 

як наголошує Т. Кулмен (Tom Kuhlmann) [12]: ''…у можливості зібрати, опрацювати контент та отримати 

цілісний, значимий, сфокусований навчальний ресурс, який мотивує осіб, які навчаються, до активного 

пізнання''. Тобто, основне завдання МПД полягає в обслуговуванні потреб в успішній навчальній 

діяльності на основі ефективного представлення змісту засобами мультимедіа. Результат МПД має бути 

представлений як текстовий опис або як модель. 

Моделі є методологічною основою систематичного виробництва інструкцій (вказівок чи правил, що 

встановлюють порядок і спосіб виконання чогось) процесу ПД. Як зазначає E. Qureshi (Є. Куреші), 
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моделі ПД забезпечують керівні принципи або рамки для організації та структурування процесу 

створення навчальних заходів [13]. Вони надають структуру і сенс ПД, що дозволяє розробникам 

пов’язати завдання проектування з його розумінням. Моделі допомагають візуалізувати проблеми, щоб 

чітко їх уявити і розбити на окремі, керовані одиниці. 

Розглядатимемо модель проектування мультимедійного контенту ЕОР як структурну схему, що 

відображає опис основних елементів і етапів процесу подання навчального матеріалу мультимедіа 

даними та використовується для керівництва підходів реалізації даного процесу. 

Існує значна кількість моделей ПД, що розвивалися роками, спираючись на різні психологічні та 

дидактичні теорії. Найбільш популярними є 4C-ID Model, ADDIE Model, ASSURE, Backward Design, 

Dick and Carey, Gerlach-Ely Model, Instructional Systems Design (ISD), Spiral Model, Rapid Prototyping, 

Kemp Design Model, Organizational Elements Model (OEM) та ін. 

Найбільшою популярністю серед розробників користується модель ADDIE, зважаючи на її зрозумілість та 

зручність. Це типова модель ПД, що включає циклічні етапи: аналіз, дизайн, розроблення, впровадження, 

оцінювання. Ціль даної моделі – забезпечити ефективність навчальної діяльності при навчанні з 

застосуванням ІКТ. Тому при створенні електронних освітніх ресурсів (ЕОР), зокрема при підготовці та 

організації на екрані навчального матеріалу, застосування основних положень моделі ADDIE також є 

виправданим. На рис. 1. представлено модель проектування навчального контенту ЕОР. 

 
Рис. 1. Модель проектування навчального контенту електронних освітніх ресурсів. 

 

Пропонована модель включає шість взаємопов’язаних етапів: аналіз, формування вимог, планування, 

розроблення, застосування, оцінювання.  

Етап аналізу є вкрай важливим, він надає потрібні дані для здійснення всіх послідуючих етапів ПД. Його 

мета – отримати якомога повніші дані, що стосуються всіх компонентів комп’ютерного навчання: апаратно-

програмного забезпечення (усі технічні питання розробки, функціонування, збереження та доставки 

контенту); педагогічного аспекту, що включає навчальні цілі, завдання, стратегії; психологічного аспекту – 

психологічні засади засвоєння знань та індивідуально-типологічні особливості осіб, які навчаються.  

За етапом аналізу слідує етап формування вимог, суть якого полягає в тому, щоб на основі отриманих 

даних сформувати вимоги до створюваного ресурсу, а основна ціль – надати розробнику чітко сформульовані 

положення, дотримання яких дозволить зорієнтуватися в проблемах та визначити шляхи їх подолання. 

Отримавши необхідні дані на етапі аналізу та чітку структуру вимог до проектування ЕОР, розробник 

може переходити до етапу планування, на якому створюється план розроблення: визначається структура 

ресурсу, стиль оформлення; розробляються сценарії взаємодії (навігація по курсу, меню, гіперпосилання, 

діалогові вікна). 

Етап реалізації – це втілення плану діяльності в матеріальну форму. Він включає дві фази: створення 

прототипу, макету та кінцевого продукту. Технічна реалізація інтерфейсу ЕОР проходить в два етапи. На 

першому етапі здійснюється відбір та підготовка компонентів навчального матеріалу ЕОР: навчальних 

текстів, графічних ілюстрацій, відео- та аудіоданих. На другому вирішуються питання по компонуванню 

підготовлених матеріалів у єдину систему. Ціль даного етапу – відповідним чином скомпонувати 

підготовлені дані, створити програму їх подання особі, яка навчається, реалізувавши зміст і сценарій 

навчання та педагогічної взаємодії.  
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За етапом розробки слідує етап впровадження – розроблений продукт поступає до практичного 

використання в навчальному процесі. Він має включати дві фази: експериментальну і кінцеву 

(безпосереднє впровадження ресурсу в навчальний процес). 

Наступний етап – оцінювання, що посилається на систематичні збори, обробку, аналіз та 

інтерпретацію даних, для визначення низки факторів: чи досягнені цілі навчання, чи якісним є 

функціонування ресурсу та інтерфейсного рівня, чи комфортними є умови для осіб, які навчаються. 

Тобто оцінюється ефективність ЕОР, діяльність особи, яка навчається, та форма подання навчального 

контенту. Без оцінювання неможливо дізнатися про похибки, недоліки, врахувати думку експертів та 

кінцевих користувачів. 

Пропонована модель слугуватиме покращенню процесу подання навчального матеріалу при 

розробленні ЕОР, оскільки опосередковує задум розробника та кінцевий результат і дозволяє 

візуалізувати наявні проблеми та окреслити шляхи їх вирішення. 

Висновки та перспективи дослідження. Таким чином, ПД можна вважати неодмінною складовою, 

що має враховуватися при проектуванні сучасних засобів навчання. Побудовані на основі моделей ПД, 

електронні освітні ресурси зможуть найбільш ефективно передавати навчальний матеріал та створювати 

умови для його якісного засвоєння особами, які навчаються. Одним із подальших напрямів наукового 

пошуку передбачається подальший аналіз існуючих моделей ПД та визначення їх основних компонентів, 

важливих для проектування сучасних засобів навчання. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Байков А. С. Педагогические аспекты создания интерфейса электронных средств образовательного 

назначения для высшей школы : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 

''Общая педагогика, история педагогики и образования'' / А. С. Байков. – Рязань, 2008. – 23 с. 

2. Кречетников К. Г. Педагогический дизайн и его значение для развития информационных образовательных 

технологий : [материалы XVI Междунар. конф. ''Применение новых технологий в образовании'' (Троицк, 28-

29 июня 2005 г.) [Електронний ресурс] / К. Г. Кречетников. – Режим доступу : 

http://ito.edu.ru/2005/Troitsk/2/2-0-9.html. 

3. Оганесянц Н. А. Педагогический дизайн и информационно-коммуникационные технологии по специальности PR 

[Електронний ресурс] / Н. А. Оганесянц. – Режим доступу : http://svarkhipov.narod.ru/pup/nata.htm. 

4. Уваров А. Ю. Создание учебных материалов с учетом принципов эффективного учения [Електронний ресурс] / 

А. Ю. Уваров // Вопросы интернет-образования. – 2003. – № 10. – Режим доступу до журн. : http://vio.fio.ru/vio_10. 

5. B. Mergel. (1998). Instructional Design & Learning Theory [Електронний ресурс] / B. Mergel. – Режим доступу : 

http://www.usask.ca/education/coursework /802papers/mergel/ brenda.htm. 

6. G. Siemens. (2002). Instructional Design in Elearning [Електронний ресурс] / G. Siemens. – Режим доступу : 

http://www.elearnspace.org/Articles/InstructionalDesign.htm. 

7. Definitions of Instructional Design [Електронний ресурс] / Education University of Michigan. – Режим доступу : 

http://www.umich.edu/~ed626/define.html. 

8. Тихомирова Е. 800 слов про педагогический дизайн [Електронний ресурс] / Е. Тихомирова. – Режим доступу 

: http://magazine.hrm.ru/ 800-slov-pro-pedagogicheskijj-dizajjn. 

9. Сапуглецев И. Н. Педагогический дизайн в условиях ИКТ-инфраструктуры образовательной среды 

[Електронний ресурс] / И. Н. Сапуглецев // Инновационные направления в педагогическом образовании : 

[сборник трудов. III Всеросс. науч.-практ. интернет-конференции]. – 55 c. 

10. Пушкарь А. И. Педагогический дизайн мультимедийного образовательного пространства / А. И. Пушкарь, 

Т. И. Лепейко // Бизнес Информ. – 2011. – № 6. – C. 178–180. 

11. Краснянский М. Н. Основы педагогического дизайна и создания мультимедийных обучающих аудио/видео 

материалов : [учебно-методическое пособие] / М. Н. Краснянский, И. М. Радченко. – Тамбов : ТГТУ, 

Педагогический Интернет-клуб. – 2006. – 55 с. 

12. Tom Kuhlmann. (2008). What Everybody Ought to Know About Instructional Design [Електронний ресурс] / 

T. Kuhlmann. – Режим доступу : http://www.articulate.com/rapid-elearning/what-everybody-ought-to-know-about-

instructional-design/. 

13. E. Qureshi. (2004). Іnstructional design models [Електронний ресурс] / E. Qureshi. – Режим доступу : 

http://web2.uwindsor.ca/courses/edfac/morton/instructional_design.htm. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Baykov A. S. Pedagogicheskie aspekty sozdaniia interfeysa elektronnykh sredstv obrazovatel'nogo naznacheniia dlia 

vysshey shkoly : avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk [Pedagogical Aspects of Creating the 

Interface of Electronic Means of the Educational Determination for Higher School] : spets. 13.00.01 ''Obshchaya 

pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya'' / A. S. Baykov. – Ryazan', 2008. – 23 s. 

2. Krechetnikov K. G. Pedagogicheskiy dizayn i ego znachenie dlya razvitiya informatsionnykh obrazovatel'nykh 

tekhnologiy [Pedagogical Design and its Meaning for the Development of Informational Educational Technologies] 

: [materialy XVI Mezhdunar. konf. ''Primenenie novykh tekhnologiy v obrazovanii'' (Troitsk, 28-29 iyunia 2005 g.) 

[Elektronnyy resurs] / K. G. Krechetnikov. – Rezhym dostupu : http://ito.edu.ru/2005/Troitsk/2/2-0-9.html. 

3. Oganesyants N. A. Pedagogicheskiy dizayn i informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii po spetsial'nosti PR 

[Pedagogical Design and Informational-Communicational Technologies on the Specialty PR] [Elektronnyy resurs] / 

N. A. Oganesyants. – Rezhym dostupu : http://svarkhipov.narod.ru/pup/nata.htm. 

http://web2.uwindsor.ca/courses/edfac/morton/instructional_design.htm


С. М. Денисенко. Педагогічний дизайн у сучасному освітньому процесі 

 83 

4. Uvarov A. Yu. Sozdanie uchebnykh materialov s uchiotom printsipov effektivnogo ucheniya [Creating of 

Educational Materials Taking into Account Principles of the Effective Learning] [Elektronnyy resurs] / 

A. Yu. Uvarov // Voprosy internet-obrazovaniya [Issues of Internet Education]. – 2003. – № 10. – Rezhym dostupu 

do zhurn. : http://vio.fio.ru/vio_10. 

5. B. Mergel. (1998). Instructional Design & Learning Theory [Elektronnyy resurs] / B. Mergel. – Rezhym dostupu : 

http://www.usask.ca/education/coursework /802papers/mergel/ brenda.htm. 

6. G. Siemens. (2002). Instructional Design in Elearning [Elektronnyy resurs] / G. Siemens. – Rezhym dostupu : 

http://www.elearnspace.org/Articles/InstructionalDesign.htm. 

7. Definitions of Instructional Design [Elektronnyy resurs] / Education University of Michigan. – Rezhym dostupu : 

http://www.umich.edu/~ed626/define.html. 

8. Tikhomirova E. 800 slov pro pedagogicheskiy dizayn [800 Words on Pedagogical Design] [Elektronnyy resurs] / 

E. Tikhomirova. – Rezhym dostupu : http://magazine.hrm.ru/ 800-slov-pro-pedagogicheskijj-dizajjn. 

9. Sapugletsev I. N. Pedagogicheskiy dizayn v usloviyakh IKT-infrastruktury obrazovatel'noy sredy [Pedagogical 

Design in Terms of the Educational Sphere] [Elektronnyy resurs] / I. N. Sapugletsev // Innovatsionnye napravleniya 

v pedagogicheskom obrazovanii [Innovational Trends in the Pedagogical Education] : [sbornik trudov. III Vseross. 

nauch.-prakt. internet-konferentsii]. – 55 s. 

10. Pushkar' A. I. Pedagogicheskiy dizayn mul'timediynogo obrazovatel'nogo prostranstva [Pedagogical Design of 

Multimedia Educational Space] / A. I. Pushkar', T. I. Lepeyko // Biznes Inform [Business Inform]. – 2011. – № 6. – 

S. 178–180. 

11. Krasnyanskiy M. N. Osnovy pedagogicheskogo dizayna i sozdaniya mul'timediynykh obuchayushchikh audio/video 

materialov [Bases of Pedagogical Design and Creating Multimedia Learning Audio/Video Materials] : [uchebno-

metodicheskoe posobie] / M. N. Krasnyanskiy, I. M. Radchenko. – Tambov : TGTU, Pedagogicheskiy Internet-

klub. – 2006. – 55 s. 

12. Tom Kuhlmann. (2008). What Everybody Ought to Know About Instructional Design [Elektronnyy resurs] / 

T. Kuhlmann. – Rezhym dostupu : http://www.articulate.com/rapid-elearning/what-everybody-ought-to-know-

about-instructional-design/. 

13. E. Qureshi. (2004). Іnstructional design models [Elektronnyy resurs] / E. Qureshi. – Rezhym dostupu : 

http://web2.uwindsor.ca/courses/edfac/morton/instructional_design.htm. 

 

Матеріал надійшов до редакції 12.05. 2015 р. 

Денисенко С. Н. Педагогический дизайн в современном образовательном процессе. 

В статье представлен анализ подходов отечественных и зарубежных ученых к трактовке такого 
явления, как педагогический дизайн. Проанализированы роль и место педагогического дизайна в 
современном образовательном процессе, в частности в условиях применения информационно-

коммуникационных технологий. Определены аспекты педагогического дизайна, важные при создании 
электронных образовательных ресурсов. Приведены примеры моделей педагогического дизайна. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, информационно-коммуникационные 
технологии, мультимедиа, педагогический дизайн. 

Denisenko S. M. Іnstructional Design in the Modern Educational Process. 

A modern educational process envisages the wide introduction of informatively-communicational technologies (ІCТ) 
in the process of studies, which in turn predetermines the search of corresponding ways, terms and methods of its 

realization. One of the most effective methods of providing the educational process with the effective organization is 
the application of ІCТ, that is the use of theories and models of pedagogical design. The article analyzes approaches 
to the definition of "pedagogical design". The value of pedagogical design in the educational process is proved. Most 

important aspects of teaching design for the construction of modern educational resources are determined. 
Pedagogical design is the process of needs analysis and training purposes, the development of teaching to meet those 
needs; discipline that explores and develops the theory of teaching strategies; reality. Pedagogical design is based on 
scientific principles of visibility, availability, continuity and comfort and provides the information on the construction 
of the educational process. The model is the methodological basis of the pedagogical design. Models help to visualize 
problems and imagine them clearly. The most popular models of the pedagogical design are ADDIE Model, ASSURE, 

Backward Design, Dick and Carey. The article considers the model of designing the educational content in the 
electronic educational resource. The proposed model includes six interrelated phases: analysis, forming requirements, 

planning, development, application, evaluation. The proposed model will serve for the effective presentation of the 
educational material in electronic educational resources. It is an intermediary between the developer's plan and the 
result; it allows visualizing problems and solutions. Thus, electronic educational resources are based on models of 
teaching design, can the most efficiently transmit the educational material and create conditions for its quality of 

mastering by students. 

Key words: electronic educational resource, informative-communication technologies, multimedia,  
instructional design.
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВУЗАХ 

СЛОБОЖАНЩИНИ У ПЕРІОД 70-80-Х РР. ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XІХ СТОЛІТТЯ 

У статті розглянуто проблему активізації самостійної аудиторної роботи студентів за допомогою 

організації таких форм самостійної роботи студентів, як підготовка до лекцій, практичних та 

лабораторних занять; активізація уваги студентів під час читання лекції; читання й критичний розбір 

матеріалів на практичних заняттях у період 70-80-х рр. другої половини ХІХ століття. 
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підготовка, пояснення, демонстрація. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Пріоритетним завданням вищої школи сьогодення є 

підготовка фахівців, здатних до самореалізації своїх можливостей і до усвідомленого й самостійного 

вибору в різних життєвих ситуаціях. Досягнення цієї мети вимагає творчого вдосконалення існуючих 

форм, методів, способів і засобів організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів, 

які б забезпечували здобуття якісної вищої освіти майбутніми фахівцями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. У педагогічній літературі сьогодення 

питанням організації самостійної роботи студентів присвячені роботи Г. Вишиної, Г. Олександрова, 

В. Терес, О. Шпак та інших. Але в історико-педагогічному аспекті такі дослідження відсутні. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є спроба простежити форми організації самостійної 

роботи студентів у вузах Слобожанщини у період 70-80-х рр. другої половини ХІХ століття, творче 

використання яких сприятиме вдосконаленню підготовки майбутніх фахівців у вузах сьогодення. 

Результати дослідження. Аналіз ''Правил для студентів'', спогадів випускників університету про свої 

студентські будні, нотаток тих вихованців, які згодом стали ад'юнктами різних кафедр університету, 

звітів професорів засвідчили, що однією із проблем в організації самостійної роботи студентів стало 

питання про активізацію мислення студентів шляхом попередньої підготовки до лекцій, що включало 

повторення студентами вже вивченого матеріалу й попереднє вивчення матеріалів майбутньої лекції. 

Метою даної форми самостійної роботи студентів було: забезпечити більш глибоке вивчення студентами 

навчального матеріалу; розвинути їх науково-професійне мислення; активізувати самостійну творчо-

пошукову діяльність; сформувати орієнтовну основу для подальшого засвоєння студентами навчального 

матеріалу. Ця форма самостійної роботи студентів застосовувалася у всіх вузах Слобожанщини 

досліджуваного періоду, проте між вузами були певні відмінності.  

Аналіз архівних та історико-педагогічних матеріалів у різні періоди згідно вказаної форми роботи дає 

підставу для висновку про те, що це питання вирішувалось складно й вищезгадана форма роботи в різних 

джерелах та в різні роки називалась по-різному: повторення студентами навчального матеріалу, вимоги 

до лекції, порядок читання лекцій, самостійність слухачів, підготовка студентів до розвитку 

самостійності мислення, підготовка студентів до лекції. Але сутність запропонованої форми самостійної 

роботи в усіх перелічених назвах зводилась до того, що професорсько-викладацький склад вважав 

необхідним підготовку студентів до майбутньої лекції. Ця підготовка проводилася в таких аспектах, як 

повторення вже вивченого матеріалу, використання в лекціях матеріалів інших дисциплін, частково 

відомих їм, та попереднє вивчення студентами матеріалу лекцій. 

Порівняння звітів професорів свідчить про те, що, насамперед, переслідувалась мета активізувати 

''власну діяльність'' студентів з тим, щоб забезпечити ''зміцнення їх розумових сил'' на лекції, особливо за 

допомогою постановки запитань студентам щодо викладеного матеріалу, виправлень і доповнень 

професорів на відповіді студентів. Як бачимо, кожен студент певну частину матеріалу повинен був 

опрацювати самостійно. 

Так, наприклад, для кращого засвоєння навчального матеріалу професор Архангельський, викладач 

Харківського імператорського університету, вимагав, щоб слухачі завчасно готувались дома до кожної 

лекції та вивчене висловлювали під керівництвом професора з послідовними його виправленнями й 

доповненнями. Це, на думку професора Архангельського, розвивало б мислення студентів, привчало їх 

до самостійної роботи, підтримувало б на заняттях увагу й тим забезпечувало більш глибоке вивчення 

ними навчального матеріалу. Підкреслювалась перевага цього способу також у тому, що він давав 

можливість ґрунтовної підготовки до екзамену [1]. 

Аналіз історико-педагогічних джерел, зокрема спогадів колишніх студентів Харківського імператорського 

університету, з огляду на проблему дослідження, дозволив з'ясувати доробки деяких професорів при читанні 

лекцій. Так, наприклад, професор Осиповський з метою активізації самостійної роботи студентів на лекціях 
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поетизував навіть диференціальні й інтегральні вирахування, а професор Шадь привертав увагу на лекціях 

своєю плавною й чудовою латиною, впливаючи на слухачів глибокою ерудицією [2]. 

Варто зазначити, що досить пріоритетним серед різних прийомів активізації самостійної наукової роботи 

студентів були пояснення й демонстрація методів наукового дослідження при лекційному викладанні.  

Так, Д. Багалій зауважив, що перший етап роботи при науковому дослідженні має на увазі хроніки, а 

вони вимагають потрійної роботи: критичної (потрібно мати хроніки); граматичної (потрібно їх 

розуміти); історичної (їх потрібно порівняти) [3: 44-45]. У своєму коментарі із приводу першого етапу 

роботи з хроніками він радив студентам використовувати рукописи й рекомендував їх точно описати, 

пронумерувати або позначити таким чином, щоб при цитуванні можна було посилатися на них без 

побоювання сплутати одну з іншою. Він наголошував, що в разі незнання студентом автора окремого 

речення чи слова (наприклад, є сумнів між Нестором чи його переписувачем), професор рекомендував 

студентам порівняти хроніки між собою, відмітити в різних списках варіанти, пропуски, вставки й точно 

їх позначити. Для цього він радив брати копію з кожної хроніки на аркуші з широкими полями або 

прокладену чистими аркушами, щоб вносити туди варіанти з інших списків, які знайдуться, з точною 

вказівкою рукопису з якого вони взяті [3: 41]. 

Як свідчить аналіз історико-педагогічних реалій Харківського технологічного інституту Імператора 

Олександра III за різні роки, спогадів випускників університету, звітів професорів, ''Правил для 

студентів'', активізація мислення студентів під час слухання лекцій шляхом попередньої підготовки до 

них також стала актуальною для викладачів цього вищого навчального закладу. Вони вважали, що така 

форма самостійної роботи студентів повинна була проводитися шляхом повторення студентами вже 

вивченого матеріалу, використання матеріалів інших дисциплін, близьких до конкретної теми, 

застосуванням на лекціях наочності, що дозволяло демонструвати ті чи інші явища як умову 

попереднього вивчення студентами матеріалів майбутньої лекції, зосереджувало увагу студентів на 

конкретних фактах та стимулювало їх інтерес до навчання.  

Порівняння звітів професорів Харківського технологічного інституту імператора Олександра III за 

різні роки свідчить про те, що важливе значення мало також і домашнє опрацювання записів лекцій, яке 

полягало не в переписуванні або читанні конспектів, а в певній їх переробці та доповненні за допомогою 

додаткової літератури, виділенні головного, уточненні нових термінів. Викладацький склад вважав, що 

студент повинен проводити таку роботу систематично в процесі ознайомлення з матеріалом підручників 

та монографій згідно проблематики лекцій [4]. 

Дослідження педагогічних поглядів В. Докучаєва [5-6] дозволило з'ясувати, що особлива увага до 

організації самостійної роботи студентів у сільськогосподарському інституті була ініційована саме ним. 

Для її активізації професорсько-викладацький склад інституту розробляв робочі плани та програми із 

запланованих дисциплін, у яких рекомендувались навчальні посібники, вітчизняна та зарубіжна 

література для самостійного додаткового читання. Вивчення лекцій, аналіз звітів професорів та спогадів 

випускників даного вузу переконав, що при підготовці до наступної лекції кожний студент ретельно 

вивчав питання та матеріал наступної лекції за планом, який він отримував на попередній лекції зі 

списком рекомендованих джерел для самостійного вивчення матеріалу [5]. 

Аналіз архівних матеріалів, спогади вчених, звіти про діяльність Харківського ветеринарного 

інституту Імператора Миколи I [7-10] засвідчив, що організація повторення студентами лекційного 

матеріалу впродовж лекції чи при підготовці до неї вважалась одним із способів активізації самостійної 

роботи студентів. Так, наприклад, багато студентів у позанавчальний час працювали в різних кабінетах, 

лабораторіях та клініках інституту під керівництвом відповідних професорів, займаючись або 

повторенням пройденого матеріалу лекцій, або дослідженням конкретних питань на запропоновані 

лектором теми. 

Як свідчить аналіз різних збірників праць професорсько-викладацького складу, звітів стосовно 

організації навчального процесу у Харківському ветеринарному інституті [7-8], у вільний від навчання 

час студенти ветеринарного інституту готувались до практичних занять в лабораторіях чи вдома. Так, 

наприклад, при підготовці до наступного заняття, кожен студент повинен був намалювати все побачене 

ним на занятті з паразитології та вивчити все почуте, що дійсно сприяло засвоєнню цього предмету [8]. 

Аналіз спогадів видатних учених про вищу школу, звітів про діяльність Харківського ветеринарного 

інституту Імператора Миколи I [7; 9-10] довів, що у Харківському ветеринарному інституті Імператора 

Миколи I викладачі таким чином організували лекції, щоб викликати зацікавленість студентів й 

активізувати їх самостійну роботу за допомогою ілюстрацій, таблиць, препаратів, моделей тощо. Лекції з 

патологічної гістології супроводжувались демонструванням патологоанатомічних препаратів, що 

зберігались у музеї кабінету, а також свіжих препаратів, отриманих при розтині тварин [9: 149]. 

Аналіз навчальних матеріалів Ново-Олександрійського інституту (інститут сільського господарства і 

лісівництва в місті Нової Олександрії Калишської губернії) показав, що викладачі організовували лекції таким 

способом, щоб студенти могли самостійно законспектувати основний зміст наданої їм інформації, 

сформулювати своє повідомлення у вигляді тез, проаналізувати й зіставити різні точки зору на одне й те ж 
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саме питання та зробити висновок, що сприяло регулярному відвідуванню ними лекцій, їхньому 

інтелектуальному розвитку, організації їх самостійної роботи. Так, професор В. Докучаєв у своїх звітах писав, 

що він ознайомлював слухачів із найважливішими методами, прийомами й знаряддями різного роду 

сільськогосподарських операцій і виробництв, прагнучи розвинути в них ''агрономічне мислення, 

агрономічний смак і агрономічний нюх, які дозволили б їм при взаємодії з життєвим сільськогосподарським 

світом уміти правильно орієнтуватися й розбиратися в нескінченному лабіринті сільськогосподарських умов – 

економічних, побутових, природничо-історичних та інших з тим, щоб подібно талановитому лікареві вийти із 

честю й удачею із цілого ряду сільськогосподарських іксів...'' [6: 324]. 

Висновки. Як бачимо, провідними формами організації самостійної аудиторної роботи студентів у 

вищих навчальних закладах Слобожанщини у період 70-80-х рр. другої половини ХІХ століття стали 

пояснення та демонстрація прийомів наукового дослідження при лекційному викладанні, а саме: надання 

плану дослідження певного явища, лабораторна робота, самостійне читання й критичний розбір джерел 

стосовно досліджуваної епохи, написання та обговорення студентських творів. Вважаємо, що цей досвід 

може мати велике значення для підготовки фахівців сьогодення. 

Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є відстеження динаміки активізації організації 

самостійної роботи студентів у вузах Слобожанщини у другій половині XIX – на початку XX століття. 
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Карасѐва Е. В. Формы организации самостоятельной аудиторной работы студентов в вузах 

Слобожанщины в период 70-80-х гг. второй половины XІХ столетия. 

В статье рассмотрена проблема активизации самостоятельной аудиторной работы студентов с 

помощью организации таких форм самостоятельной работы студентов, как подготовка к лекции, 

практическим и лабораторным занятиям; активизация внимания студентов во время чтения лекций; 

чтение и критический разбор материалов на практических занятиях в период 70-80-х гг. второй 

половины ХІХ столетия. 

Ключевые слова: организация, самостоятельная работа студентов, формы, активизация, подготовка, 

пояснения, демонстрация. 

Karasyova O. V. Forms of the Independent Classroom Students’ Work at Higher Educational Establishments 

in Slobozhanshchina in the Period of the 70-80-s in the Second Part of the XIX Century. 

The problem of the independent students’ work activization with the help of organization of such forms of 

independent students’ work as preparation for lectures, practical and laboratory classes, activization of 

students’ attention at lectures; reading and critical analyses of materials at practical classes and others during 

the 70-80-s in the second part of the ХІХ century is represented in the article. The investigative methods are 

problem-targeted, comparative, historical and pedagogical, retroscopical, retro-procsymetrical. Historical and 

pedagogical works, charters, archive documents and recommendations on the educational process organization 

create the methodological basis of the investigation. The investigative results showed that the leading forms of 

the classroom organization of the independent students’ work in the higher educational institutions in 

Slobozhanshchina in the investigated period were the explanation and demonstration of techniques of the 

scientific research at the lecture namely: providing the study plan of specific events, laboratory work, 

independent reading and critical analysis of sources regarding the studied period, writing and discussion of 

students' works. We believe that this experience can be of great importance for training future specialists today. 

The results of the study were introduced in the educational process of the National University of Pharmacy and 

can be used while teaching such disciplines as ''Pedagogical History'', ''General Pedagogy'', ''Comparative 

Pedagogy'', developing special courses and seminars, or creating text-books and other literature. The results of 

this work can also be used in the process of preparation of bachelor's, master's diploma works. 

Key words: organization, independent classroom students’ work, forms, activization, preparation, explanation, 

demonstration.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ НА 

ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

У СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ МОВНОЇ ШКОЛИ 

У статті досліджено особливості навчання іншомовних умінь студентів-філологів молодших курсів за 

допомогою інтерактивних технологій навчання на заняттях із домашнього читання. Автори 

з’ясовують основні характерологічні особливості дискусії, розглядають етапи організації навчального 

процесу із застосуванням технологій "займи позицію" та "зміни позицію", пропонують систему вправ із 

їх використанням для обговорення дискусійних питань під час читання художніх творів. 

Ключові слова: інтерактивна технологія, дискусія, вправа, 

 заняття англійської мови з домашнього читання. 

Постановка проблеми. Згідно з Програмою з англійської мови для університетів практична мета 

курсу "Практика усного та писемного мовлення" полягає у формуванні у студентів іншомовної 

комунікативної компетентності (ІКК), а саме забезпеченні достатньо вільного і функціонально 

адекватного володіння ними всіма видами мовленнєвої діяльності на англійській мові, зокрема читанням. 

У зв’язку з цим домашнє читання творів художньої літератури країни, мова якої вивчається, є важливим і 

невід’ємним аспектом навчання іноземних мов (ІМ) та може виступати засобом формування різних 

складових ІКК, наприклад, мовленнєвої компетентності у говорінні. 

Одним із шляхів удосконалення занять із домашнього читання на початковому етапі навчання у 

вищій мовній школі є використання інтерактивних технологій, оскільки вони визначають діалог як 

провідну форму навчально-пізнавальної інтерактивної взаємодії з оперативним зворотним зв’язком і 

передбачають врахування основних методичних принципів навчання ІМ: комунікативності й ситуативно-

тематичної організації навчання [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукової літератури показав, що проблема 

навчання читання студентів мовного ВНЗ пов’язана з різними аспектами процесу іншомовного читання, 

зокрема: з розглядом читання художніх творів як засобу розширення мовних знань студентів із метою 

вдосконалення усного мовлення (Ю. Борисов, Е. Вильялон, Л. Карпенко, В. Матвейченко та ін.), із 

формуванням соціокультурної компетентності в процесі читання (Л. Рудакова) тощо. Значний інтерес у 

контексті нашого дослідження становлять статті, присвяченні питанням інтерактивного навчання ІМ 

(Г. Жумагулова, Н. Князєва-Лязгіна, Т. Коваль, В. Нікішина). Однак більшість з них обмежуються 

загальними рекомендаціями щодо застосування інтерактивних технологій на уроках ІМ взагалі без 

урахування специфіки конкретного виду мовленнєвої діяльності. 

Отже, метою статті є охарактеризувати інтерактивні технології "займи позицію" та "зміни позицію" 

та, враховуючи власний досвід роботи у вищій мовній школі, продемонструвати можливості їх 

використання для розвитку іншомовних умінь говоріння студентів-філологів молодших курсів на 

заняттях із домашнього читання. 

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що ще на початку 20-х pp. минулого століття у 

працях відомих педагогів (І. П. Павлов, С. Т. Шацький, В. М. Бехтерєв та ін.) з'являються терміни 

"педагогічна технологія" та "педагогічна техніка". Педагогічна техніка визначалась у педагогічній 

енциклопедії 30-х pp. як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію 

навчальних занять. Однак у сучасній педагогічній літературі й досі не існує уніфікованих визначень 

понять "освітні, педагогічні, навчальні технології". Дослідники нараховують близько 300 трактувань цих 

термінів, що різняться за формою, та за змістом, який у них вкладається. Одні науковці розуміють під 

терміном "технологія" управління педагогічними процесами, інші – способи організації діяльності учнів, 

різноманітні методи та прийоми досягнення педагогом навчальної мети тощо [2: 20]. 

У нашому дослідженні ми орієнтувалися на визначення поняття "інтерактивна технологія навчання" 

О. Пометун, Л. Піроженко, які трактують її як таку організацію навчального процесу, за якої неможлива 

неучасть школяра у колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії усіх його учасників 

процесі навчального пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен публічно 

прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою та перед 

усім класом завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований очікуваний 

результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові 

і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів. Крім того, 
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інтерактивні навчальні технології не вибираються для виконання певних навчальних завдань, а самою 

своєю структурою визначають кінцевий результат [2: 23]. 

Відтак, інтерактивні технології навчання ІМ – це така організація іншомовного мовленнєвого 

спілкування суб’єктів навчання, яка передбачає відповідно до цілей навчання, індивідуальних 

особливостей тих, хто навчається, найраціональніше комплексне застосування методів, прийомів, засобів 

і форм навчання з метою досягнення заздалегідь запланованого відповідного рівня ІКК.  

Крім того, характерними ознаками інтерактивних технологій навчання ІМ у вищих навчальних 

закладах є: активність, колективність, комунікативний та ситуативний характер навчальної діяльності; 

розвиток у тих, хто навчається, рефлексивних умінь, уваги, фантазії, уяви, спостережливості, 

нестандартного мислення; виховання системності, логічності, критичності і креативності мислення, а 

також працездатності, допитливості, пізнавальної самостійності й наполегливості в досягненні 

поставленої мети [1]. 

Використання інтерактивних технологій ефективно вирішує цілу низку завдань на уроці ІМ, 

наприклад: формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності на основі систематичного використання 

"живих" матеріалів, обговорення не тільки питань до художніх текстів, але й актуальних проблем, що 

цікавлять всіх і кожного; удосконалювати вміння писемного мовлення, складаючи відповіді партнерам, 

беручи участь у підготовці рефератів, творів спільної діяльності партнерів; удосконалювати вміння 

монологічного і діалогічного мовлення на основі проблемного обговорення тощо [3: 473].  

Варто зазначити, що відповідно до програми "Практика усного та писемного мовлення", яка 

пропонується студентам факультету іноземних мов (напрям підготовки 6.020303 Філологія*, 

спеціальність "Англійська мова і література") вже на кінець першого року навчання студенти повинні 

володіти монологічним і діалогічним мовленням у межах вивченої тематики, до яких висуваються досить 

високі вимоги, а саме: змістовність, адекватна реалізація комунікативного наміру, логічність, ясність, 

зв’язність, смислова і структурна завершеність, відповідність нормі і ситуації спілкування, виразність, 

контакт з аудитором, дотримання природного темпу говоріння. Діалогічне мовлення має додатково 

характеризуватися вираженням ставлення до змісту реплік співрозмовника, ініціативністю. 

Із метою збереження комунікативного характеру мовної діяльності на заняттях із домашнього читання 

одне з основних завдань – навчити учнів обговорювати прочитане. У Великому тлумачному словнику 

термін "дискусія" визначається як 1) спір, суперечка окремих осіб, співрозмовників; 2) широке публічне 

обговорення якогось суперечливого питання на зборах, у пресі тощо [4: 223]. У поняття "обговорення" або 

"дискусія" входить уміння пояснити, проаналізувати вчинки дійових осіб; встановити причинно-

наслідковий зв'язок подій; співвіднести події твору з особистим досвідом; визначити ідею твору.  

З’ясуємо основні характеристики дискусії. Суть дискусії полягає в обміні думками на певну тему між 

викладачем та студентами або тільки студентами. Бажано, щоб ця тема була актуальною і мала 

проблемний характер, оскільки дискусія передбачає існування протилежних поглядів на обговорюване 

питання [5: 280]. При формулюванні теми викладач також повинен врахувати набутий життєвий досвід 

студентів та забезпечити умови для актуалізації раніше засвоєних ними знань [6: 81]. 

Структурний склад елементарного монологічного висловлювання кожного учасника дискусії при 

цьому має такий вигляд: 1) теза (думка, яка потребує доказу); 2) аргумент (думка, істину якої вже 

перевірено або факти, дані про об`єкт); 3) демонстрація (шлях, яким вказують на істинність або хибність 

тези з опорою на аргументи) [7]. 

У світовій практиці використання дискусії у навчанні набули поширення різні варіанти організації 

обміну думок між учасниками, різні технології проведення дискусії, опрацювання дискусійних питань, а 

саме: метод ПРЕС, неперервна шкала думок (континуум), дискусія в стилі телевізійного ток-шоу, 

оцінювальна дискусія, дебати тощо) [2]. Так, для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що 

обговорюється, і усвідомлення важливості протилежних позицій щодо її вирішення використовуються 

технології "займи позицію" та "зміни позицію". 

Ми погоджуємося з українськими дослідниками, що технологія "займи позицію" корисна на початку 

роботи з дискусійними питаннями та проблемами після опанування студентами певною інформацією з 

проблеми й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо її вирішення. На занятті з 

домашнього читання її можна використовувати після читання вдома запропонованого художнього тексту та 

виконання завдань, спрямованих на розуміння прочитаного, під час обговорення дискусійних питань та 

проблем, пов’язаних із прочитаним, їхнім власним досвідом тощо. Варто використовувати дві протилежні 

думки, які не мають одної (правильної) відповіді. Технологія "зміни позицію" є подібною до "займи 

позицію". Вона також дає можливість обговорити дискусійні питання за участі всіх студентів та дозволяє 

підтримати точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації, активного слухання тощо. 

Оскільки запорукою успішності дискусії є її чітка організація, то розглянемо алгоритм дій, який 

передбачає технологію "займи позицію":  

1) запропонуйте студентам дискусійне питання та попросіть їх визначити власну позицію щодо нього, 

ставши біля відповідного плакату (наприклад, "погоджуюсь", "не погоджуюсь");  
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2) дайте завдання кожному учаснику обґрунтувати свою думку або усім, хто розділяє одну й ту саму 

точку зору, обговорити її і виробити спільні аргументи на її захист;  

3) після викладу різних точок зору запитайте, чи не змінив хто-небудь своєї думки;  

4) запропонуйте студентам назвати найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони.  

Організовуючи заняття з використанням технології "зміни позицію", викладач висвітлює суть проблеми, 

об’єднує студентів у пари, а потім у четвірки. Пари в четвірці повинні обґрунтувати протилежні позиції. Після 

цього викладач пропонує їм помінятися ролями і надати власні аргументи. Далі можна дозволити четвірці 

вільно обговорити тему, а потім підвести підсумки з усім класом [2: 68-69]. 

Розглянемо, яким чином відбувається реалізація цих технологій на заняттях із домашнього читання.  

Так, на 1-му курсі під час обговорення подій роману П. Абрахамса "Стежкою грому", зокрема планів 

головного героя твору Ленні щодо організації школи, студентам були запропоновані такі завдання:  

Task 1. The preacher passionately desired to see the people of Stillveld educated believing that education 

would change their life for the better. However, Fieta wanted Lanny to go away because she felt education 

would make her people unhappy. Whose point of view do you support? Join the group of the like-minded 

students. Give five arguments to support your viewpoint. 

Task 2. Work in the same groups. What was wrong about Fieta’s / the preacher’s ideas? Give at least two 

arguments.  

Task 3. What were the most persuasive arguments for and against organizing a school in Stillveld? Have you 

changed your mind about the suggested problem? 

Обговорення питання щодо необхідності втечі Ленні та Сари із Стілвелда можна провести з 

використанням технології "зміни позицію". 

Task 1. Split into pairs. Take cards. If there is a plus on the card, work out three arguments for Lanny and 

Sarie’s escape to Portuguese Africa. If there is a minus, give three against-arguments. 

Task 2. Find your partners by the same colour of the cards. Offer them your arguments, listen to theirs and 

refute them. 

Task 3. Change your roles. Give two arguments for / against Lanny and Sarie’s escape. 

Task 4. What is your point of view on this problem? 

Із метою обговорення подій роману А. Мердок "Замок на піску" під час заняття із домашнього 

читання на 2-му курсі пропонуємо такі завдання:  

Task 1. Mor and Miss Carter seem to have fallen head over heels in love. Do you think their love might 

survive? Join the group of the like-minded students. Give five arguments to support your viewpoint.  

Task 2. Work in the same groups. What might be the reasons for them to stay together / to keep out of each 

other’s way? Give at least 2 arguments.  

Task 3. What were the most persuasive arguments for and against continuing their love affair? Have you 

changed your mind about the suggested problem? 

Обговорюючи питання "Did Kitty really want to commit suicide while eating fresh green salad in a cholera-

stricken town?", "Kitty’s marriage was a mistake. Does this mistake justify Kitty’s unfaithfulness?" та ін. з 

використанням запропонованого вище алгоритму пропонуємо проаналізувати поведінку головної героїні 

із роману С. Моема "Розмальована завіса", який читають студенти 2-го курсу. Крім того, обговорення 

прислів’їв "Many waters could quench love", "What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve for" із романа 

"Розмальована завіса" можна провести, використовуючи технологію "зміни позицію". 

Task 1. Split into pairs. Take cards. If there is a plus on the card, work out three arguments for supporting the 

following proverb giving reasons and examples from the text. If there is a minus, give three against-arguments.  

Task 2. Find your partners by the same colour of the cards. Offer them your arguments, listen to theirs and 

refute them.  

Task 3. Change your roles. Give two arguments for / against the suggested proverb. 

Task 4. What is your point of view on this problem? 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи зазначимо, що інтерактивні 

технології є перспективними у навчанні іншомовного зв’язного мовлення. Їх використання створює 

оптимальні умови для того, щоб навчити учнів логічно висловлювати та аргументувати власну думку в 

усній формі. Практичний досвід доводить велику освітню і виховну цінність дискусій. Вони вчать 

оперувати аргументами, критично мислити, прислуховуватися до думок інших, формувати власний 

погляд на проблему. В якості перспективи подальших наукових пошуків можна визначити дослідження 

можливості використання інших інтерактивних технологій для формування різних компонентів ІКК. 
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Карпенко Н. М., Смелянская В. В. Интерактивные технологии на занятиях домашнего чтения на 

начальном этапе обучения иностранному языку студентов высшей языковой школы. 

Статья посвящена особенностям обучения иноязычных умений студентов-филологов младших 

курсов с помощью интерактивных методов обучения на занятиях домашнего чтения. Авторы 

определяют основные характеристики дискуссии, этапы организации учебного процесса с 

использованием технологий "займи позицию" и "измени позицию", рекомендуют систему 

упражнений с их использованием для обсуждения дискуссионных вопросов во время чтения 

художественных произведений. 

Ключевые слова: интерактивная технология, дискуссия, упражнение, занятие домашнего чтения по 

английскому языку. 

Karpenko N. M., Smelians’ka V. V. Teaching Junior Foreign Language Students the Discussion Through the 

Interaction at the Lesson of Homereading at a Linguistic Higher Educational Establishment. 

The research deals with the analysis of possibilities for implementing interactive technologies to achieve the 

appropriate level of the foreign language communicative competence. The material of the research focuses on 

the interactive technologies "take your position" and "change your position" to develop English language skills 

to discuss disputable questions while students’ classroom activities at the English homereading lesson at the 
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beginning of studying at a linguistic higher educational establishment. The scientific methods of analysis, 

synthesis, description and comparison have been used in order to define the notions "educational technology", 

"interactive technology" in the foreign language teaching environment, "a discussion", steps of using the 

interactive technologies "take your position" and "change your position", develop the complex of exercises to 

master speaking skills with the help of the interactive technologies "take your position" and "change your 

position" foreseeing the proper step-by-step students’ involving in the studying process. The results obtained 

prove the effectiveness of the interactive technologies "take your position" and "change your position" in the 

terms of using the system of special exercises aimed to develop foreign language speaking skills discussing 

controversial topics based on the read texts. The implementation of the suggested model of exercises in English 

homereading lessons has proven to be successful and is highly recommended by the authors of the article. As a 

result it is possible to develop the English language speaking competence making a homereading discussion 

quite engaging and thought-provoking for all students. The conclusions made underline the importance to adjust 

interactive technologies to the English learning process to enhance the students’ foreign language 

communicative competence development, as well as shape educated individuals. 

Key words: interactive technology, discussion, exercise, English homereading lesson.
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ПРOБЛЕМА ФOРМУВАННЯ ГOТOВНOСТI МАЙБУТНЬOГO ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДO 

ПРOФЕСIЙНOЇ САМOРЕАЛIЗАЦIЇ 

У статтi виoкремленo фiлoсoфський, психoлoгiчний, педагoгiчний пiдхoди дo прoблеми фoрмування 

гoтoвнoстi майбутньoгo вчителя математики дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї у педагoгiчнiй дiяльнoстi. 

Oбґрунтoванo, щo у прoцесi навчання у вищoму навчальнoму закладi вiдбувається часткoва 

самoреалiзацiя як у прoфесiйнoму, так i oсoбистiснoму аспектах. Пoвна самoреалiзацiя майбутньoгo 

вчителя математики вiдбувається лише в умoвах активнoї педагoгiчнoї дiяльнoстi. Визначенo 

структуру гoтoвнoстi дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї. 

Ключoвi слoва: гoтoвнiсть дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї, гoтoвнiсть дo педагoгiчнoї дiяльнoстi, 

прoфесiйне станoвлення, фiлoсoфський, психoлoгiчний, педагoгiчний пiдхoди. 

Постановка проблеми. Перехiд вiд навчання майбутнiх учителiв математики дo педагoгiчнoї 

дiяльнoстi – це складний етап як у прoфесiйнoму, так i oсoбистiснoму станoвленнi, це прoцес 

переoрiєнтацiї навчальнo-вихoвнoї дiяльнoстi у прoфесiйну. Цей перioд у фахoвiй пiдгoтoвцi 

характеризується як змiнoю прoвiднoгo типу дiяльнoстi, так i змiнoю сoцiальнoгo статусу студента. 

Внаслiдoк таких суттєвих перетвoрень змiнюється i предмет дiяльнoстi, oскiльки спoчатку усi зусилля, 

мoтиви, пoтреби та активнiсть студента були спрямoванi на oвoлoдiння системoю знань, умiнь та 

навичoк, неoбхiдних для майбутньoї прoфесiї, а в мoмент перехoду дo нoвoї дiяльнoстi увесь багаж знань 

перетвoрюється на засiб її реалiзацiї. Такий важливий перioд у iєрархiчнiй структурi прoфесiйнoгo 

станoвлення майбутньoгo вчителя математики пoрoджує прoблему фoрмування гoтoвнoстi майбутньoгo 

вчителя математики дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї у педагoгiчнiй дiяльнoстi. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Це питання булo i залишається в центрi уваги сучаснoї науки, 

щo дає мoжливiсть стверджувати йoгo багатoаспектнiсть та рoзглядати у таких напрямах: фiлoсoфськoму 

(В. Г. Нестеренкo, O. М. Леoнтьєв, К. Х. Мoмджян та iн.), психoлoгiчнoму (М. Є. Бoйкoв, O. В. Бикoв, 

М. Й. Варiй, М. I. Дьяченкo, Л. А. Кандибoвич, O. Г. Кoвальoв, М. Д. Левiтoв, В. O. Мoлякo, К. К. Платoнoв, 

С. Л. Рубiнштейн та iн.), педагoгiчнoму (К. М. Дурай-Нoвакoва, Н. В. Кузьмiна, Є. С. Кузьмiн, O. Г. Мoрoз, 

Ю. В. Сенькo, O. М. Пєхoта, I. П. Пiдласий, В. O. Сластьoнiн, З. Н. Курлянд та iн.). 

Метoю статтi є визначення структури та сучасних наукoвих пiдхoдiв дo прoблеми фoрмування 

гoтoвнoстi майбутньoгo вчителя математики дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї. 

Виклад основного матеріалу. Рoзгляд гoтoвнoстi oсoбистoстi дo дiяльнoстi на oснoвi фiлoсoфськoгo 

пiдхoду дoзвoляє рoзглядати її як певний стан свiдoмoстi, oскiльки "будь-яка дiяльнiсть прoграмується i 

спрямoвується свiдoмiстю, яка виступає в якoстi причини людських дiй" [1: 64]. 

Щoдo трактування сутнoстi пoняття ''гoтoвнiсть дo дiяльнoстi'' неoбхiднo рoзглянути два пiдхoди: 

функцioнальнo-психoлoгiчний (К. К. Платoнoв, Б. Д. Нoвiкoв, Ф. П. Генoв, В. М. Пушкiн, Н. Д. Левiтoв, 

Л. С. Нересесян, А. Ц. Пунi, Л. Ф. Єгупoв та iн.) та oсoбистiсний (С. Д. Максименкo, O. М. Пелех, 

В. O. Мoлякo, М. К. Дурай-Нoвакoва, М. I. Дьяченкo, O. Г. Мoрoз, Г. С. Кoстюк, Л. В. Кoндрашoва, 

В. O. Сластьoнiн, I. П. Пiдласий та iн.). 

Представники першoгo напряму рoзглядають гoтoвнiсть як oсoбливий психiчний стан; психoлoгiчну 

умoву здiйснення успiшнoї дiяльнoстi як вибiркoвo-усвiдoмленoї активнoстi, щo спрямoвує oсoбистiсть 

дo дiяльнoстi; цiлiсний прoяв oсoбистoстi, щo займає єднальну ланку мiж психoлoгiчними прoцесами та 

якoстями oсoбистoстi. 

Саме з такoї пoзицiї трактування пoняття "гoтoвнiсть дo педагoгiчнoї працi" рoзглядається у 

дoслiдженнях К. К. Платoнoва як "результат психoлoгiчнoї пiдгoтoвки та психoлoгiчнoї мoбiлiзацiї". 

В. O. Сластьoнiн трактує це пoняття "…як складне oсoбистiсне утвoрення, щo виступає важливoю 

характеристикoю прoфесioналiзму вчителя-вихoвателя i є oсoбливим психiчним станoм, щo передбачає 

наявнiсть у суб’єкта oбразу структури певнoї дiї та прoфесiйнoї спрямoванoстi свiдoмoстi на йoгo 

викoнання й включає в себе рiзнoгo рoду устанoвки на усвiдoмлення педагoгiчнoї задачi, мoделi 

ймoвiрнoї пoведiнки, визначення спецiальних спoсoбiв дiяльнoстi, oцiнку свoїх мoжливoстей у їхньoму 

спiввiднoшеннi з майбутнiми труднoщами та неoбхiднiстю дoсягнення певнoгo результату" [2: 19]. Крiм 

тoгo, вiн вважає, щo якiсть гoтoвнoстi дo викoнання вчителем педагoгiчнoї дiяльнoстi залежить вiд 

теoретичнoї й практичнoї пiдгoтoвки, яку oтримав студент у навчальнoму закладi, сфoрмoванoстi 

мoтивацiйнoгo кoмпoнента, тoбтo пoзитивнoгo ставлення дo прoфесiї, вiд вoлoдiння прoфесiйнo 

значущими якoстями oсoбистoстi. 
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Рoзумiння гoтoвнoстi як певнoї властивoстi чи системи властивoстей та якoстей особистості, 

складнoгo багатoрiвневoгo утвoрення, динамiчнoї системи з мoтивацiйними, вoльoвими, емoцiйними та 

пiзнавальними характеристиками властиве представникам другoгo напряму. 

С. Д. Максименкo i O. М. Пелех рoзглядають гoтoвнiсть дo тoгo чи iншoгo виду дiяльнoстi як 

"цiлеспрямoване вираження oсoбистoстi, щo включає її перекoнання, пoгляди, ставлення, мoтиви, 

пoчуття, вoльoвi та iнтелектуальнi якoстi, знання, навички, вмiння, настанoви" [3: 70]. 

За визначенням В. O. Мoлякo, гoтoвнiсть дo будь-якoї працi є складним oсoбистiсним утвoренням, 

свoгo рoду системoю, щo включає багатo кoмпoнентiв, якi в свoїй сукупнoстi дають змoгу певнiй oсoбi 

викoнувати бiльш чи менш успiшнo кoнкретну рoбoту. 

Дoсить глибoкo пoняття "прoфесiйна гoтoвнiсть" рoзкриває К. М. Дурай-Нoвакoва, яка рoзглядає її як 

"цiлiсне вираження всiх пiдструктур oсoбистoстi, зoрiєнтoваних на пoвне й успiшне викoнання 

рiзнoманiтних функцiй учителя. Гoтoвнiсть дo педагoгiчнoї дiяльнoстi таким чинoм пoстає як складне 

структурне утвoрення, центральним ядрoм якoгo є пoзитивнi устанoвки, мoтиви й oсвoєнi цiннoстi 

вчительськoї прoфесiї. У цю структуру вхoдять такoж прoфесiйнo важливi риси характеру, педагoгiчнi 

здiбнoстi, сукупнiсть прoфесiйнo-педагoгiчних знань, навичoк, умiнь, дoсвiд їхньoгo застoсування на 

практицi. Прoфесiйна гoтoвнiсть знахoдиться в єднoстi зi спрямoванiстю на прoфесiйну дiяльнiсть i 

стiйкими устанoвками на працю" [4: 25]. 

Дo етапiв прoфесiйнoгo станoвлення майбутньoгo вчителя математики ми вiднoсимo: прoфесiйне 

самoвизначення, прoфесiйне навчання та прoфесiйну самoреалiзацiю, яка вимагає фoрмування гoтoвнoстi 

дo неї у результатi прoфесiйнoї пiдгoтoвки у вищoму навчальнoму закладi. "Гoтoвнiсть дo прoфесiйнoї 

самoреалiзацiї" є ширшим пoняттям, анiж "гoтoвнiсть дo педагoгiчнoї дiяльнoстi", тoму вoнo пoтребує 

oсoбливoгo дoслiдження. 

У психoлoгo-педагoгiчних дoслiдженнях Т. В. Гури, O. С. Жукoвoї, С. Д. Максименка, 

В. М. Маризiнoї, O. Є. Oстапчук, В. I. Oсьoдла, Л. Б. Служинськoї, O. В. Шилiнoї акцентується увага на 

тoму, щo пiдгoтoвка майбутньoгo учителя дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї ґрунтується на 

метoдoлoгiчнoму визнаннi прioритетiв самoцiннoстi oсoбистoстi й взаємoзалежнoстi прoцесiв 

самoрoзвитку oсoбистiсних i прoфесiйних якoстей та прoектування системи oсoбистoї педагoгiчнoї 

дiяльнoстi: гуманiстичнoї, багатoмiрнoї й пoлiфункцioнальнoї за свoєю суттю. 

З педагoгiчнoї пoзицiї гoтoвнiсть дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї мoжна рoзглядати як сукупнiсть 

властивoстей та якoстей oсoбистoстi, сoцiальнoгo дoсвiду i здiбнoстей, які набувають студенти в прoцесi 

навчання i життєдiяльнoстi в сoцioкультурнoму середoвищi oсвiтньoгo закладу. Найбiльш важливими 

якoстями oсoбистoстi, якi забезпечують гoтoвнiсть дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї, є висoка сoцiальна 

вiдпoвiдальнiсть i прoфесiйна активнiсть, iнiцiативнiсть, самoстiйнiсть i твoрче самoвираження. 

В умoвах неперервнoї oсвiти актуальнoю стає прoблема гoтoвнoстi дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї, 

зрoзумiлo, щo ще у вищoму навчальнoму закладi йде частoва самoреалiзацiя студента (oсoбистiсна та 

прoфесiйна) на рiвнi кoмпетентнoстi. Майбутнi учителi, якi гoтoвi дo пoстiйнoї прoфесiйнoї й 

oсoбистiснoї самoреалiзацiї, вoлoдiють бiльшoю гoтoвнiстю пoв’язувати власну прoфесiйну 

самoреалiзацiю з oсoбистiснoю самoреалiзацiю учнiв, пoстiйнo вдoскoналювати oсвiтнiй прoцес, 

забезпечувати зрoстання якoстi педагoгiчнoї дiяльнoстi. 

Д. Ф. Крюкoва включає в структуру гoтoвнoстi дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї: гoтoвнiсть дo 

прoфесiйнoї працi; пoтребу й здатнiсть дo пiдвищення прoфесiйних знань та їх викoристання у твoрчiй 

працi; здатнiсть дo прoфесiйнoї взаємoдiї [5: 82]. 

Фoрмування у майбутнiх учителiв гoтoвнoстi дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї набуває ефективнoстi за 

умoви їх цiлеспрямoванoгo включення в прoцес самoпрoектування oсoбистiсних i прoфесiйних якoстей, 

прoектування oсoбистoгo прoфесiйнo-дiяльнiснoгo пoля у нерoзривнoму пoєднаннi цих прoцесiв, щo 

забезпечить вищий рiвень прoфесiйнoї майстернoстi й якoстi oсвiтньoгo прoцесу вже на пoчаткoвих 

етапах дiяльнoстi. 

В. К. Демиденкo тлумачить пoняття "самoреалiзацiя" як свiдoме за власнoю iнiцiативoю втiлення 

людинoю свoїх твoрчих мoжливoстей у життi й видiляє у її станoвленнi та рoзвитку такi 

етапи:1) усвiдoмлення людинoю свoєї сутнoстi, свoїх пoтенцiйних мoжливoстей, прав, oбoв’язкiв, 

мoтивiв – усвiдoмлення свoгo "Я"; 2) визначення життєвoї мети та прoграми дiй її дoсягнення; 

3) пoбудoва мoделi дiяльнoстi; 4) дiяльнiсть та її самooцiнка; 5) пoрiвняльна характеристика самooцiнки 

та oцiнки дiяльнoстi, свoгo статусу; 6) фoрмулювання виснoвкiв прo перспективи свoгo "Я"; 7) внесення в 

ньoгo за пoтреби певних кoректив [6: 34]. 

Пoказники гoтoвнoстi дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї неoбхiднo рoзглядати у нерoзривнoму зв’язку з 

oсoбистiстю та її прoфесiйнoю дiяльнiстю. Якщo гoтoвнiсть функцioнує у певний oбмежений прoмiжoк часу, 

тoдi її мoжна назвати станoм; якщo гoтoвнiсть прoявляється в рiзнi перioди пiд впливoм мoтивацiйних 

фактoрiв i ситуацiй, тoдi варто гoвoрити прo гoтoвнiсть як прo динамiчне утвoрення oсoбистoстi.  

Oсoбливoгo значення надається психoлoгiчнiй гoтoвнoстi дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї, яка 

рoзглядається як системне явище, щo виявляється у виглядi ситуативнoї (наприклад, стан натхнення) абo 
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дoвгoтривалoї, стiйкoї гoтoвнoстi, є дiалектичнoю єднiстю психiчних станiв i властивoстей oсoбистoстi. 

Гoтoвнiсть представляє сoбoю систему oсoбистiснoї й функцioнальнoї, змiстoвoї та oцiнoчнoї стoрiн. 

Дoслiдження "гoтoвнoстi дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї" свiдчить прo неoбхiднiсть застoсування як 

системнoгo, синергетичнoгo, дiяльнiснoгo, кoмпетентнiснoгo пiдхoдiв дo трактування сутнoстi цьoгo 

пoняття, так i пoетапнoгo, кoмпoнентнoгo йoгo дoслiдження.  

У психoлoгo-педагoгiчнiй науцi немає oднoстайнoстi щoдo визначення кoмпoнентiв гoтoвнoстi дo 

педагoгiчнoї дiяльнoстi. 

У Енциклoпедiї oсвiти визначенo такi аспекти гoтoвнoстi дo дiяльнoстi: 

– oперацiйний – вoлoдiння певним набoрoм спoсoбiв дiї, знань, умiнь та навичoк, а такoж мoжливoстi 

набуття нoвoгo дoсвiду в межах певнoї дiяльнoстi; 

– мoтивацiйний – система спoнукальних якoстей щoдo певнoї дiяльнoстi (мoтиви пiзнання, 

дoсягнення, самoреалiзацiї тoщo); 

– сoцiальнo-психoлoгiчний – рiвень зрiлoстi кoмунiкативнoї сфери oсoбистoстi, вмiння здiйснювати 

кoлективнo рoзпoдiлену дiяльнiсть, пiдтримувати стoсунки в кoлективi, уникати деструктивних 

кoнфлiктiв та iн.; 

– психoфiзioлoгiчний – гoтoвнiсть систем oрганiзму дiяти в данoму напрямку [7: 138]. 

Так, М. I. Дьяченкo та Л. O. Кандибoвич видiляють такi структурнi кoмпoненти гoтoвнoстi дo 

майбутньoї дiяльнoстi [8]: мoтивацiйний (пoзитивне ставлення дo прoфесiї, iнтерес дo неї та iншi стiйкi 

мoтиви); oперацiйний (вoлoдiння засoбами та прийoмами прoфесiйнoї дiяльнoстi, неoбхiдними знаннями, 

навичками, вмiннями, висoкий рiвень рoзумoвoї дiяльнoстi i т. iн.); oрiєнтацiйний (знання й уявлення прo 

oсoбливoстi та умoви прoфесiйнoї дiяльнoстi, її вимoги дo oсoбистoстi); вoльoвий (самoкoнтрoль, умiння 

дo управлiння дiями, з яких складається викoнання рoбoчих oбoв’язкiв); oцiнювальний (самooцiнка 

власнoї прoфесiйнoї пiдгoтoвки та вiдпoвiднiсть мiж прoцесoм рoзв’язання прoфесiйних завдань та 

oптимальними педагoгiчними зразками). 

З. Н. Курлянд дo кoмпoнентiв гoтoвнoстi дo педагoгiчнoї дiяльнoстi вiднoсить: прoфесiйну 

самoсвiдoмiсть, ставлення дo дiяльнoстi чи настанoву (для ситуацiйнoї гoтoвнoстi), мoтиви, знання прo 

предмет та спoсoби дiяльнoстi, навички i вмiння практичнoгo втiлення цих спoсoбiв, а такoж прoфесiйнo 

значущi якoстi oсoбистoстi [9: 241]. 

Л. С. Нересесян, В. М. Пушкiн дo структурних кoмпoнентiв гoтoвнoстi дo прoфесiйнoї дiяльнoстi в 

кoнтекстi вивчення прoфесiйнo-педагoгiчнoї спрямoванoстi oсoбистoстi вiднoсять: психiчну 

спрямoванiсть oсoбистoстi, iнтегральний психoфiзioлoгiчний кoмпoнент, oбраз структури дiй [10: 28]. 

Тoму, визначаючи "гoтoвнiсть майбутньoгo вчителя математики дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї", ми 

рoзглядаємo її як "iнтегральне, структурoване, багатoкoмпoнентне oсoбистiсне утвoрення, щo включає 

прoфесiйну спрямoванiсть, систему наукoвих знань, умiнь та навичoк, рoзвиненi педагoгiчнi здiбнoстi, 

твoрчий пoтенцiал oсoбистoстi, здатнiсть прoтистoяти труднoщам i самoвдoскoналюватися впрoдoвж 

життя, яке вoна набуває в прoцесi прoфесiйнoгo станoвлення у вищoму навчальнoму закладi, щo 

забезпечує їй самoреалiзацiю й результативнiсть при викoнаннi прoфесiйних oбoв’язкiв у вiдпoвiдних 

сoцiальнo-культурних умoвах". 

Врахoвуючи результати наукoвих дoслiджень щoдo структури гoтoвнoстi дo педагoгiчнoї дiяльнoстi, ми 

рoзглядаємo гoтoвнiсть майбутньoгo вчителя математики дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї через сукупнiсть 

пoнять: прoфесiйна спрямoванiсть (прoфесiйнi iнтереси, цiннiснi oрiєнтацiї, стiйкi мoтиви та устанoвки на 

прoфесiйну самoреалiзацiю та самoвдoскoналення, пoтреби, якi не лише регулюють фoрмування гoтoвнoстi 

дo прoфесiйнoї самoреалiзацiї, а й вiдoбражають спрямoванiсть на фoрмування гoтoвнoстi як oсoбистiснo 

неoбхiднoї та внутрiшньo прийнятoї устанoвки), система знань, умiнь та навичoк (наявнiсть прoфесiйнo 

неoбхiдних знань, метoдики oрганiзацiї пoзааудитoрнoї навчальнo-вихoвнoї дiяльнoстi, а такoж спoсoбiв 

їхньoгo вдoскoналення та oнoвлення, викoристання рiвня власнoгo iнтелекту для дoсягнення найвищих 

результатiв у педагoгiчнiй дiяльнoстi; викoристання здoбутих знань, умiнь, вдoскoналення навичoк, 

викoнання дiй для реалiзацiї власних ресурсiв), рoзвиненi педагoгiчнi здiбнoстi (рoзвитoк та вдoскoналення 

iндивiдуальних здiбнoстей, oсoбистих якoстей, схильнoстей у прoфесiйнiй дiяльнoстi, вирoблення власнoгo 

стилю та спрямoванiсть на твoрчу педагoгiчну дiяльнiсть), твoрчий пoтенцiал (твoрче 

самoпереoсмислення, самoпрoектування, усвiдoмлення неoбхiднoстi прoфесiйнoї самoреалiзацiї та 

впевненiсть у власних мoжливoстях керувати навчальнo-вихoвним прoцесoм, умiння кoнтрoлювати 

результати прoфесiйнoї дiяльнoстi та рiвень рoзвитку, oсoбистi дoсягнення). 

Висновки. Ми вважаємo, щo гoтoвнiсть майбутньoгo вчителя математики дo прoфесiйнoї 

самoреалiзацiї із тoчки зoру пoтреби суспільства в якiснiй пiдгoтoвцi вчителiв, щo викoнуватимуть на 

висoкoму рiвнi прoфесiйну дiяльнiсть, дoзвoляє рoзглядати цю дiяльнiсть вiдпoвiднo дo загальних нoрм 

викoнання певнoгo виду працi. Oтже, фахoва самoреалiзацiя як важливий пoказник сoцiальнoї зрiлoстi 

oсoбистoстi є кoмплексoм oсoбистiсних знань, умiнь, навичoк, якoстей, здiбнoстей, прoфесiйнoї 

спрямoванoстi та твoрчoгo пoтенцiалу, щo визначають гoтoвнiсть фахiвця дo реалiзацiї свoїх сутнісних 

сил у педагoгiчнiй дiяльнoстi. 
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Таке рoзумiння значущoстi прoфесiйнoї самoреалiзацiї пoрoджує прoблему її вимiрювання та 

встанoвлення взаємoзв’язку мiж зoвнiшнiми виявленнями цьoгo явища та oсoбистiсними цiннoстями, щo 

лежать у йoгo oснoвi. У зв’язку з тим, щo прoцес фoрмування гoтoвнoстi майбутньoгo вчителя є 

складним, кoмплексним, немoжливo знайти пoказник, який iнтегральним чинoм дoзвoляв би вимiряти 

цей фенoмен. Тoму наступним етапoм нашoгo дoслiдження є вибiр вимiрювальних пoказникiв для 

oтримання oб’єктивнoї iнфoрмацiї, в якoстi яких ми рoзглядаємo критерiї та кoмплекс їх пoказникiв. 
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Кoвальчук Е. А. Прoблема фoрмирoвания гoтoвнoсти будущегo учителя математики к 

прoфессиoнальнoй самoреализации. 

В статье выделены филoсoфский, психoлoгический, педагoгический пoдхoды к прoблеме фoрмирoвания 

гoтoвнoсти будущегo учителя математики к прoфессиoнальнoй самoреализации в педагoгическoй 

деятельнoсти. Oбoснoванo, чтo в прoцессе oбучения в высшем учебнoм заведении прoисхoдит 

частичная самoреализация как в прoфессиoнальнoм, так и личнoстнoм аспектах. Пoлная 

самoреализация будущегo учителя математики прoисхoдит тoлькo в услoвиях активнoй педагoгическoй 

деятельнoсти. Oпределена структура гoтoвнoсти к прoфессиoнальнoй самoреализации. 

Ключевые слoва: гoтoвнoсть к прoфессиoнальнoй самoреализации, гoтoвнoсть к педагoгическoй 

деятельнoсти, прoфессиoнальнoе станoвление, филoсoфский, психoлoгический, педагoгический пoдхoды. 

Kovalchuk O. A. The Problem of the Future Mathematics Teacher's Readiness Formation to the Professional 

Self-Realization. 

The research deals with the future mathematics teacher's readiness formation to the professional self-realization 

in terms of the society's needs in preparing the high-qualified teachers who will perform the high level of the 

professional activity, this activity can be considered under the general rules of implementing the certain kind of 

work. The research "the readiness for the professional self-realization" indicates the need for a systematic and 

synergetic, active, qualified approach to the interpretation of the concept essence based on the study of 

philosophical, psychological and pedagogical trends. Defining the "future mathematics teacher's readiness to 

the professional self-realization", we consider it as "an integral, structured, multi-personal formation, including 

the professional orientation, a system of the scientific knowledge and skills, the ability to withstand hardships in 

the course of the teachers' professional development in the performance of professional duties appropriate to the 

social and cultural conditions''. 

Key words: readiness for professional self-realization, readiness to teaching, professional development, 

philosophical, psychological, pedagogical approaches.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

У ПЕРІОД ТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА 1980-Х – 1990-ТІ РОКИ) 

У статті проаналізовано особливості розвитку цільового компонента навчання іноземної мови у період 

творення національної загальноосвітньої школи в Україні в другій половині 1980-х – 1990-х роках. На 

основі офіційних документів розкрито зміст практичної, освітньої, виховної і розвивальної цілей 

навчання в середній школі та обґрунтовано доцільність комплексного підходу до їх реалізації. 

Розглянуто проблему вибору та використання в середній школі підручників з іноземних мов. 

Ключові слова: цілі навчання іноземних мов, практична мета, виховна мета, освітня мета,  

розвивальна мета, зміст іншомовної освіти. 

Постановка проблеми. Сучасні реформаційні процеси у шкільній освіті і в іншомовній освіті є 

настільки глибинними, що вони мають враховувати як далекосяжні майбутні перспективи, так і 

попередній досвід. Чимало актуальних сьогодні напрямів реформування – гуманізація та 

гуманітаризація, демократизація, декомунізація освіти, її збагачення національним компонентом, 

особистісна спрямованість навчання – були окреслені ще в другій половині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ 

ст. Тоді у світлі реформи загальноосвітньої і професійної школи теорія і практика викладання іноземних 

мов були поставлені перед необхідністю підвищити якість навчання і виховання, повніше реалізувати 

виховний і освітній потенціал цього навчального предмета відповідно до індивідуальності кожного учня. 

Вирішення такого важкого, але досить актуального і перспективного завдання вимагало уточнення ролі 

та місця іноземної мови у змісті шкільної освіти, переосмислення цілей навчання цих мов з урахуванням 

нових соціально-політичних умов і реальних потреб навчання. Трансформаційні процеси у сфері 

навчання іноземних мов, розпочаті в той період, заклали підґрунтя наступного практично орієнтованого, 

культурознавчого викладання мов та інтегрування національної системи іншомовної освіти у 

загальноєвропейський простір. Тому їх аналітичний розгляд не втрачає актуальності й нині. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри досить активне дослідження історії радянської 

іншомовної освіти українськими й зарубіжними вченими (В. Булгакова, Г. Ведель, М. Вєтчінова, Л. Кравчук, 

Т. Литньова, О. Миролюбов, О. Місечко, О. Пасічник, І. Рахманов) історія розвитку цільового компонента 

навчання іноземних мов потребує більш детального вивчення в контексті шкільної освіти загалом. 

З огляду на це метою даної статті є проаналізувати особливості розвитку цілей навчання іноземної 

мови у період творення національної загальноосвітньої школи в Україні в другій половині 1980-х – 1990-

х роках як вияв принципово нових ідей у вітчизняній іншомовній освіті. 

Виклад основного матеріалу. Розпочнемо з того, що провідне місце серед основних завдань 

шкільної реформи, розпочатої у 1984 р. під тиском нових соціально-політичних обставин, займало 

підвищення якості навчально-виховного процесу. Щодо навчання іноземних мов, то важливим резервом 

удосконалення цього процесу було, як зазначалося в передовій статті журналу "Иностранные языки в 

школе", знання і чітке розуміння кожним учителем цілей навчання, оволодіння змістом уперше введених 

у обіг у 70-х рр. шкільних підручників у вигляді навчально-методичних комплексів, творче використання 

навчального, методичного, виховного і розвивального потенціалу всіх їх компонентів [1]. 

З метою посилення виховного впливу на школярів засобами іноземної мови й активізації їх 

мовленнєвої діяльності, крім матеріалів, що містилися в НМК, науковці радили ширше застосовувати 

знання, одержані учнями на уроках інших предметів (тобто реалізовувати міжпредметні зв’язки), 

звертати увагу учнів на суспільно-політичні події у країні і за кордоном, життя міста (села) і школи (тим 

самим активізувати лінгвокраїнознавчий потенціал мови), а також аналізувати вчинки і факти 

особистісного характеру (а значить – робити навчальний процес особистісно спрямованим), враховуючи 

при цьому мовні можливості учнів [2]. 

Програмно-методичне управління Міністерства освіти РРФСР у світлі реформи загальноосвітньої і 

професійної школи визначило низку напрямів удосконалення навчально-виховної роботи з іноземної 

мови, які стосувалися середніх шкіл усіх союзних республік, у тому числі й Української РСР [1]. Ці 

напрями формулювалися як такі, що мають створити передумови для реалізації оновлених цілей 

іншомовної освіти. Так, для посилення практичної спрямованості навчання іноземної мови 

пропонувалося, крім навчальних текстів підручників і стандартних ситуацій, підбирати ситуації, 

пов’язані з реальними подіями та життєвим досвідом учнів. З метою підвищення виховного потенціалу 

навчання іноземних мов наголошувалося на необхідності організації позакласної роботи, спрямованої на 
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підвищення інтересу та мотивації учнів до вивчення цих мов. Особливі зусилля спрямовувалися на 

організацію самостійної роботи учнів, яка передбачала вміння користуватися навчальними і довідковими 

матеріалами і, в свою чергу, посилювала загальноосвітню роль процесу навчання. 

У зв’язку із затвердженням основних напрямів реформи 1984 р. програма з іноземних мов зазнала 

певних змін: ставилося завдання диференційованого підходу й індивідуалізації у процесі навчання і 

виховання учнів; посилювалася увага до організації їх самостійної роботи з іноземної мови на уроці, в 

позакласній роботі і групах продовженого дня; передбачалося більш інтенсивне використання 

можливостей лінгафонного кабінету на уроці і в позаурочний час і, що є для нашого дослідження 

найбільш важливим, переглядався зміст практичної мети навчання іноземних мов у напрямі посилення 

комунікативної спрямованості всього навчального процесу з даного предмета. 

Зрушення у трактуванні практичної мети навчання іноземної мови у школі виразилися в тому, що на 

кінець шкільного курсу перед учнями ставилася вимога володіти говорінням не тільки на 

репродуктивному рівні, домінуючому в попередніх програмах, тобто рівні відтворення готового 

матеріалу, але й на продуктивному рівні, що характеризувався вміннями вживати мовний матеріал у 

нових ситуаціях і в більш поширених за обсягом висловлюваннях. 

Варто зазначити, що в 1984/85 н. р. в Україні розпочалося дослідне навчання англійської мови за першим 

підручником (для 4-го класу), складеним українським автором В. Плахотником. Незважаючи на його 

важливість як першого національного підручника з іноземної мови, варто зазначити, що за своїм змістом і 

спрямованістю він дисонував з проголошуваним у цей час розумінням практичної мети, бо в ньому 

реалізовувався не комунікативний, а радше свідомо-порівняльний підхід до оволодіння іноземною мовою. 

У другій половині 80-х рр. ХХ ст. більшість радянських учених (І. Бім, І. Верещагіна, Г. Рогова), 

розглядаючи питання змісту цільового компонента іншомовної освіти в середній школі, підкреслювали 

домінуючу роль практичної мети навчання і наголошували на тому, що виховний, освітній і 

розвивальний потенціал іноземної мови може реалізуватися лише в процесі практичного оволодіння 

іноземною мовою. Як бачимо, поряд з практичною, виховною й освітньою цілями рівноправне і згодом 

постійне місце почав займати розвивальний аспект навчання. Реалізація виховних, освітніх і 

розвивальних цілей іноземної мови була можлива, як зауважувала І. Бім, лише за умови, "якщо учень під 

час іншомовної комунікативно-пізнавальної діяльності ... буде розширювати свій освітній кругозір, 

розвивати мислення, пам’ять, почуття й емоції; якщо в процесі іншомовного спілкування будуть 

формуватися соціально-ціннісні якості особистості: світогляд, моральні погляди і переконання, риси 

характеру" [3: 17]. У цих пропозиціях знайшла своє відображення загальнодидактична ідея комплексного 

підходу до реалізації цілей навчання в середній школі: практичної, освітньої, виховної, розвивальної, 

котра саме набувала актуальності в той час. 

Варто зазначити, що в другій половині 1980-х рр. змінився офіційний погляд на застосування у 

шкільній практиці лінгвокраїнознавчого матеріалу. Якщо раніше використання текстів про життя і побут 

країни, мова якої вивчається, декларувалося як засіб виховного ідеологічно-пропагандистського впливу, 

то в світлі нових наукових ідей подібні тексти, що містили інтралінгвістичну й екстралінгвістичну 

інформацію, стали розглядатися як необхідна умова формування умінь спілкування. Таким чином, більш 

активне включення країно- і культурознавчих знань до змісту іншомовної освіти посилювало розуміння 

мови як засобу спілкування. 

Однією з актуальних проблем дослідження у галузі іншомовної освіти в кінці 1980-х років стало 

оптимальне використання виховних можливостей іноземної мови. Суттєвий внесок у розробку цього 

питання вніс український методист О. Вишневський (1988), запропонувавши класифікацію аспектів, які 

можуть виступати у функції виховних чинників. Ця класифікація передбачала виділення змістового, 

предметного, трудового, організаційного, соціального, комунікативного, методичного, матеріального, 

контролюючого і психолого-емоційного аспектів [4: 26-28], що розкрили досить широкий спектр виховних 

можливостей процесу навчання іноземної мови. 

Отже, підсумовуючи все вищесказане, можемо зробити висновок, що в другій половині 80-х рр. 

ХХ ст. у світлі реформи загальноосвітньої і професійної школи збагатився зміст практичної, виховної, 

освітньої та розвивальної цілей навчання іноземної мови і розпочалося поступове впровадження 

комплексного підходу до їх реалізації. 

У 1989 р. у контексті актуалізованої у цей період теми перебудови усього суспільного життя з метою 

його демократизації і гуманізації на громадське обговорення були винесені дві концепції викладання 

іноземних мов. Автори першої концепції (лабораторія навчання іноземних мов НДІ шкіл МНО РРФСР) 

наголошували на тому, що іноземна мова повинна стати суттєвим чинником формування особистості, 

необхідним для всебічного розвитку школярів та повноцінної реалізації їх можливостей у майбутньому 

самостійному житті [5: 13]. Це визначило головну ціль навчання іноземної мови як виховання, розвиток й 

освіту учнів засобами мови і в процесі практичного оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю. 

Зазначену ціль автори цієї концепції пропонували розглядати в єдності чотирьох її компонентів: виховного, 

розвивального, освітнього і практичного. 
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Враховуючи різноманіття умов навчання в школі, Н. Гальскова та низка інших прихильників першої 

концепції вважали доцільною реалізацію двох варіантів навчального плану: 1) вивчення іноземної мови з І 

по ХІ класи або 2) з V по ХІ класи. Зрозуміло, що в першому варіанті навчального плану (І – ХІ класи) 

кількість годин була більшою, ніж у другому (V – XI класи). Тому створювалася можливість для І – ХІ 

класів ставити мету досягнення вищого рівня сформованості таких видів мовленнєвої діяльності, як 

аудіювання, говоріння і читання; письмо вперше виступало в ньому не лише як засіб, а й як ціль навчання; 

за рахунок більшої кількості навчальних годин і раннього початку навчання повніше реалізовувався 

виховний, розвивальний і освітній потенціал предмета. 

Автором другої концепції, підготовленої лабораторією навчання іноземних мов НДІ змісту і методів 

навчання АПН СРСР, була І. Бім [6]. Вихідною ідеєю цієї концепції виступало "перетворення освіти в 

механізм розвитку особистості" [6: 19]. Важливим для формулювання цілей іншомовної освіти 

відповідно до цієї концепції було втілення основного призначення навчального предмета у вигляді 

комунікативної мети, яка передбачала навчання спілкування іноземною мовою в єдності всіх її функцій: 

пізнавальної, регулятивної, ціннісно-орієнтаційної та етикетної. Це означало, що спілкування виступало і 

метою, і засобом пізнавальної діяльності. Воно також передбачало розвиток уміння вчитися, тобто 

формування як спеціальних, так і загальнонаукових умінь. Крім того, спілкування регулювало поведінку 

особистості, збуджувало до тих чи інших мовленнєвих і немовленнєвих дій, до взаємодії. Воно також 

сприяло формуванню ціннісних орієнтацій, служило засобом мовленнєвого оформлення поведінки 

людей, їх взаємостосунків, що проявлялося, зокрема, в дотриманні мовленнєвого етикету. 

Отже, виділена в концепції комунікативна мета була інтегративною, орієнтованою на досягнення 

практичного результату разом з освітою, вихованням і розвитком особистості школяра. Порівняно з 

першою концепцією, друга пропонувала більш чіткі напрями докорінної перебудови шкільної 

іншомовної освіти загалом та вносила значні зміни в розуміння та формулювання цілей навчання 

іноземних мов зокрема. 

Наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. кардинальні зміни соціально-економічних і 

політичних відносин у суспільстві посилилися і набули такої сили, яка привела до розпаду СРСР і 

утворення незалежних держав. Загальноосвітня школа стала розвиватися на національних засадах. 

Демократизація суспільства, формування економічної самостійності України на основі Декларації про 

державний суверенітет республіки, прийняття Закону "Про освіту" зумовили необхідність докорінного 

перегляду підходів до формування змісту освіти. Він мав відображати загальнонаціональні особливості, 

історичні, культурні традиції українського народу. 

У зв’язку з цим роль і місце іноземної мови загалом та цілей навчання зокрема вимагали уточнення і 

конкретизації. Так, значного розширення зазнала практична мета навчання іноземних мов. Зокрема, до 

цього часу в шкільних програмах з іноземних мов письмо розглядали лише як засіб навчання інших видів 

мовленнєвої діяльності. Укладачі попередніх програм мотивували таке своє ставлення до письма двома 

аргументами: 1) комунікативна цінність письма дуже низька – учням навряд чи доведеться 

використовувати його; 2) формування навичок і вмінь письма вимагає багато часу. Ідея включення 

письма в одну з основних цілей навчання іноземних мов, висунута в 1989 р. у концепції викладання 

іноземних мов (Н. Гальскова), поступово поширювалась і набула практичної реалізації вже в першій 

національній програмі 1991 року. В. Плахотник реалізував цю ідею у серії своїх підручників і 

обґрунтував у докторському дисертаційному дослідженні (1992) [7]. У результаті з початку 90-х рр. 

письму почали навчати не тільки як навичкам красиво й орфографічно правильно писати, але й як 

умінню висловлювати власні думки у письмовій формі.  

В умовах формування національної системи освіти предметом особливої уваги з боку науковців, 

методистів і вчителів стала проблема створення нових шкільних підручників з іноземних мов. 

Спеціальна комісія Міністерства освіти України в результаті ретельної експериментальної перевірки 

зробила висновок про доцільність широкого використання в школах України серії перших національних 

підручників за редакцією В. Плахотника. Маємо зауважити, що в даному випадку спостерігався певний 

навчально-методичний конфлікт: запровадження першого національного підручника, проте створеного 

на засадах свідомо-порівняльної методики, суперечило певною мірою логіці розвитку світової 

іншомовної освіти, в яку вже повноправно увійшов комунікативний підхід. Водночас уже на початок 

1995 р. масовим тиражем були видані підручники англійської мови для V, VI і VIII класів 

(В. М. Плахотник, Р. Ю. Мартинова); французької мови (О. Тимченко та Н. Василевецька); іспанської 

мови (В. Редько, М. Вороніна); німецької мови (Н. Басай, В. Плахотник). 

Незважаючи на те, що підручники за редакцією В. Плахотника стали найдоступнішими, багато 

вчителів англійської мови продовжували користуватися підручниками А. Старкова, вперше виданими на 

початку 70-х рр., тому що вони виявилися більш відповідними новітній комунікативній методиці 

навчання іноземних мов. Тобто загалом в загальноосвітній школі виникла двояка ситуація: в одній школі 

працювали за НМК А. Старкова, де ставилися за мету розвиток мовленнєвих автоматизмів, мінімальне 

використання рідної мови; в іншій – за підручником В. Плахотника і Р. Мартинової, для якого 
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характерними були відсутність усного випередження, опора на рідну мову, орієнтація на 

запам’ятовування як найсуттєвіший чинник у процесі навчання іноземної мови. 

У 90-х роках ХХ ст. в умовах утвердження незалежної Української держави на міжнародній арені 

опанування іноземних мов, безумовно, сприймалося як важливий засіб спілкування між народами, 

кращого ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається; відігравало велику практичну роль у 

зміцненні співробітництва нової держави зі світом. Тому перед науковцями, методистами і вчителями 

постало завдання забезпечити умови для покращення оволодіння іноземними мовами як засобом 

міжнародного спілкування. 

Однією з умов успішного навчання іноземних мов була розробка методичної концепції, 

запропонованої кафедрою методики викладання іноземних мов Київського державного лінгвістичного 

університету (1995) [8]. Її автори, обґрунтовуючи нові орієнтири у визначенні цільового компонента 

іншомовної освіти, наголошували на тому, що мета предмета "Іноземна мова" має бути комплексною і 

повинна включати чотири рівнозначні та взаємопов’язані аспекти. Так, навчальний (або практичний) 

аспект полягав в оволодінні іноземною мовою як засобом міжособистісного спілкування в основних 

видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. 

Наступний аспект – пізнавальний (або загальноосвітній) – передбачав збагачення духовного світу 

особистості, набуття знань про культуру країни, мова якої вивчається, та рідної країни; про будову 

іноземної мови, її систему, подібності до рідної мови учнів і розбіжності з нею. Маємо зауважити, що в 

цьому формулюванні спостерігалося певне розширення сутності загальноосвітньої мети навчання завдяки 

появі такого завдання, як збагачення духовного світу особистості учня. 

До розвивального аспекту автори концепції відносили, передусім, розвиток мовних здібностей: 

фонетичного та інтонаційного слуху, мовної здогадки, імітації, логічного викладу думок, що 

підтверджувало зростаючу увагу до розвивального потенціалу процесу навчання іноземних мов. Крім 

того, цей аспект включав ще й розвиток психічних функцій особистості та вміння спілкуватися з іншими 

людьми як соціальне вміння. 

Виховний аспект, згідно з концепцією, крім виховання доброзичливості, толерантності, колективізму, 

активності, працьовитості, включав також виховання культури спілкування, прийнятої у цивілізованому 

світі. Таке завдання у шкільних програмах виділялося вперше. 

Розглядаючи проблему визначення і формулювання цілей навчання іноземних мов науковцями 

колишнього Радянського Союзу кінця ХХ ст., зазначимо, що одні вчені (Н. Гальскова) дотримувалися 

(правда, з деякими розбіжностями у понятійно-категоріальному апараті) позицій, витриманих у 

розробленій в Україні концепції навчання іноземних мов; інші (І. Бім) дещо розширювали сутність 

цільового компонента навчання іноземних мов у межах базового курсу. 

Зокрема, продовжуючи розвивати свої погляди 80-х рр. щодо комплексної реалізації практичних, 

освітніх, виховних і розвивальних цілей, Н. Гальскова (1995) оперувала у своїх дослідженнях поняттями 

"прагматичний" і "загальнопедагогічний" (загальноосвітній) аспекти навчання іноземних мов. 

Прагматичний, або практичний, аспект пов’язувався нею із формуванням в учнів певного комплексу 

практичних знань, умінь і навичок, сукупність яких дозволяє успішно здійснювати мовленнєве 

спілкування іноземною мовою. У свою чергу, загальноосвітній аспект означав розгляд процесу навчання 

іноземних мов із позиції його виховного, освітнього і розвивального впливу на особистість школяра, 

тобто з точки зору загальноосвітньої цінності. 

І. Бім (1996) підкреслювала, що оволодіння основами іншомовного спілкування передбачає досягнення 

школярами мінімально достатнього рівня комунікативної компетенції, тобто здатності і готовності 

здійснювати іншомовне спілкування в межах тематики, визначеної шкільною програмою. Зауважимо, що в 

науковому обігу цього періоду з’явився такий новий термін, як "компетенції". Оволодіння комунікативною 

компетенцією, на думку І. Бім, означало оволодіння іншомовним спілкуванням в єдності всіх його функцій: 

інформаційної, регулятивної, емоційно-оцінювальної та етикетної. 

Важливим для розвитку в Україні змісту шкільної освіти загалом та іншомовної освіти зокрема було 

видання в 1996-1997 рр. проектів державних стандартів освітніх галузей, у тому числі й іноземної мови 

[9]. У Проекті державного освітнього стандарту (1996) продовжувалася тенденція побудови змісту 

іншомовної освіти навколо чітко виділених чотирьох типів цілей навчання іноземних мов: практичних, 

виховних, освітніх і розвивальних. 

З другої половини 1990-х рр. увага науковців почала звертатися на формування комунікативної 

компетентності як мети навчання іноземних мов, яка набула особливого поширення на початку ХХІ ст. 

Висновки. Підсумовуючи все сказане вище, підкреслимо, що 90-ті рр. ХХ ст. ознаменували собою 

початок формування як у змісті освіти, так і в змісті іншомовної освіти нової парадигми, орієнтованої не 

просто на формування знань, умінь та навичок, а на розвиток особистості за допомогою знань, умінь і 

навичок. У другій половині 1980-х – 1990-х рр. у системі іншомовної освіти почали виявлятися нові, 

відсутні раніше особливості, що визначатимуть зміст її подальшого розвитку: 
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– посилення комунікативної спрямованості навчання; 

– усвідомлення іноземної мови як засобу міжособистісного спілкування; 

– зосередження уваги науковців на оволодінні учнями основами іншомовного спілкування, в процесі 

якого відбувається виховання, розвиток і освіта особистості школяра; 

– введення в обіг поняття "комунікативної компетенції" як головної мети навчання іноземних мов; 

– спрямованість навчального процесу на оволодіння усним мовленням; 

– пошуки шляхів розвитку особистості засобами іноземної мови на уроках і в процесі самостійної 

роботи, тобто підвищення ролі розвивальної мети навчання іноземних мов; 

– використання знань про життя, побут і культуру країни, мова якої вивчається 

(лінгвокраїнознавства), як необхідної умови формування умінь спілкування; 

– розробка національної концепції викладання іноземних мов і нормативне впровадження в масову 

шкільну практику національних підручників з іноземних мов. 

Перспективи подальшого дослідження порушеної проблеми ми вбачаємо в аналізі процесу 

трансформації цілей навчання іноземної мови у світлі сучасних європейських тенденцій. 
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Лытнева Т. В. Особенности развития целей обучения иностранному языку в период создания 

национальной общеобразовательной школы в Украине (вторая половина 1980-х – 1990-е годы). 

В статье анализируются особенности развития целевого компонента обучения иностранному языку в 

период создания национальной общеобразовательной школы в Украине во второй половине 1980-х – 

1990-е годы. На основании официальных документов раскрывается содержание практической, 

образовательной, воспитательной и развивающей целей обучения в средней школе и обосновывается 

целесообразность комплексного подхода к их реализации. Рассматривается проблема выбора и 

использования в средней школе учебников по иностранным языкам. 

Ключевые слова: цели обучения иностранным языкам, практическая цель, воспитательная цель, 

образовательная цель, развивающая цель, содержание иноязычного образования. 

Lytnyova T. V. Peculiarities of the Development of Aims of Teaching Foreign Languages during the Period 

of the National Comprehensive School Formation in Ukraine (the Second Half of the 1980s – 1990s). 

The article suggests the analysis of the foreign language teaching aim-centered component during the period of 

the national comprehensive school formation in Ukraine in the second half of the 1980s – 1990s. On the basis of 

investigating the scientific and pedagogical literature as well as methodological resources and official 

documents used as the research material the main peculiarities in the development of the aims of the foreign 

language teaching are singled out. The problem of choosing and using English textbooks is considered. The 

scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to define the 

contents of practical, educational, cultural and developmental aims. The essence of the traditional aims of the 

foreign language teaching is outlined in the context of forming the school foreign language syllabus. The 

correlation of the foreign languages education contents with the aims of teaching foreign languages is revealed. 

The expediency of the complex approach to the implementation of practical, educational, cultural and 

developing aims of the foreign language teaching at secondary school is scientifically substantiated. As a result 

it has been pointed out that the term "communicative competence" first appeared in the contents of the foreign 

language education in 1990s. 

Key words: foreign language teaching aim-centered component, practical aim, educational aim, cultural aim, 

developmental aim, foreign language education contents.



 

© Петрова А. І., Подзигун О. А., 2015 
104 

УДК 378.091.313:811.11 

А. І. Петрова, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
nastyapetroff@ukr.net; 

О. А. Подзигун, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) 
podzigun77@gmail.com 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті проаналізовано та узагальнено чинники успішного навчання іноземної мови для професійного 

спілкування майбутніх педагогів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Встановлено, що використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій сприяє моделюванню 

умови комунікативної діяльності, набуттю лексико-граматичних навичок, збільшенню обсягу 

мовленнєвих вправ, дозволяє переносити мовний матеріал в інші види мовленнєвої діяльності. 

Ключові слова: іноземна мова, професійне спілкування, інформаційно-комунікаційні технології, 

навчально-виховний процес, майбутній учитель, вищий навчальний заклад. 

Постановка проблеми. Ефективність освітніх реформ в Україні визначається якістю праці педагогів. 

Тому реорганізація сучасної системи освіти повинна супроводжуватися суттєвими новими змінами в 

професійній підготовці майбутніх учителів. Останнім часом у галузі професійної освіти відбуваються 

істотні зрушення щодо рівня підготовки майбутніх фахівців володіння іноземними мовами, значення 

набувають практичні навички, які передбачають знання іноземної мови для професійного спілкування, 

вміння активно використовувати їх у виробничій діяльності.  

Інформатизація освіти і пов'язані з нею можливості використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) у процесі навчання ведуть не лише до зміни організаційних форм і методів навчання, 

але й до виникнення нових методів навчання. У зв'язку з розвитком процесу інформатизації освіти 

змінюється обсяг і зміст навчального матеріалу, відбувається переструктурування програм навчальних 

курсів, що призводить до зміни структури і змісту навчальних курсів, а отже, структури і змісту освіти, 

що, у свою чергу, веде до зміни окремих методик викладання.  

Реалізація можливостей сучасних ІКТ у процесі навчання і пов'язане із цим розширення спектру видів 

навчальної діяльності ведуть до якісної зміни дидактичних вимог до засобів навчання. Тому навчання 

іноземної мови для професійного спілкування із застосуванням ІКТ має стати одним із пріоритетних 

завдань вищої педагогічної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання професійної підготовки майбутніх педагогів 

досліджували І. Бех, В. Галузинський, С. Гончаренко, М. Євтух, І. Зязюн, Н. Ничкало, М. Сметанський, 

Г. Тарасенко, В. Штифурак та ін. Методичне забезпечення навчання іноземної мови для професійного 

спілкування висвітлюється у працях Н. Бібік, І. Бім, І. Зимньої, С. Ніколаєвої, О. Овчарук, О. Пометун. 

Педагогічні і теоретичні аспекти використання ІКТ у навчальному процесі досліджені у працях В. Бикова, 

І. Богданової, І. Булах, Б. Гершунського, Р. Гуревича, О. Довгялло, М. Жалдака, Ю. Жука, М. Кадемії, 

В. Клочка, Г. Козлакової, М. Лапчика, Л. Морської, Є. Полат, І. Роберт, І. Шахіної, Л. Шевченко та інших.  

Багато дослідників зазначають, що застосування ІКТ навчання виступає як потужний виховний, 

методичний і дидактичний стимул підвищення якості навчального процесу. Досліджуючи проблему навчання 

іноземної мови для професійного спілкування, представники різних галузей сучасної науки застосовують ІКТ, 

які дозволяють людині краще орієнтуватися в житті, полегшують вивчення іншомовного навчального 

матеріалу, відкривають шляхи розвитку мислення, когнітивності, кмітливості, підвищують мотивацію 

навчання, розширюють дидактичні можливості педагога, сприяють його професійному зростанню. 

Метою статті є проаналізувати та узагальнити чинники успішного навчання іноземної мови для 

професійного спілкування майбутніх педагогів із застосуванням ІКТ. 

Виклад основного матеріалу. Навчання іноземної мови для професійного спілкування дозволяє 

забезпечити орієнтацію кожного компонента на успішне формування особистості майбутнього педагога, 

його знань, умінь, творчого мислення, розвиток професійних здібностей. Професійна спрямованість – це 

одна з важливих характеристик курсу іноземної мови як навчальної дисципліни, покликана разом з 

іншими науками формувати професійну освіту студента. 

Без сумніву професійна спрямованість процесу навчання залежить від організації навчальної 

діяльності. На цей процес впливають внутрішні (психологічні особливості студента, мотивація, його 

підготовленість) і зовнішні (оцінка його діяльності оточуючими) психолого-педагогічні умови. 

Вивчення наукової літератури дозволяє стверджувати, що процес реалізації принципу професійної 

спрямованості в педагогічному навчальному закладі повинен передбачати вивчення автентичного 
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матеріалу, пов’язаного зі специфікою професійного напряму майбутніх педагогів. Навчання усного та 

писемного мовлення має бути пов’язане з розвитком іншомовної компетенції для ведення розмови зі 

спеціальності, обміном досвіду із зарубіжними колегами, анотуванням і реферуванням наукового 

професійно спрямованого тексту.  

Навчання спілкування іноземною мовою зобов’язане бути професійно спрямованим, оскільки забезпечує 

формування умінь і навичок комунікації у галузі майбутньої професії. Суб’єкт-суб’єктні відносини, які 

базуються на комунікативному обміні, в процесі вивчення іноземної мови збагачують особистість студента, 

накопичується досвід спілкування, реалізуються певні життєві й професійні цілі. Згідно з особистісно-

діяльнісним підходом і стратегією співпраці, у центрі навчання постає особистість, мета навчання і виховання 

повинна гармонійно поєднуватися як з метою життя індивіда, так і життям суспільства. 

Використання у викладанні іноземних мов діяльнісних методів, які дозволяють уже в аудиторіях набувати 

досвіду спілкування, навички професійного підходу до розв’язання навчальних завдань, надзвичайно важливе 

для стимулювання активності студентів, потреби у саморозвитку. Діяльнісні методи передбачають залучення 

студентів до вирішення проблем, максимально наближених до професійної практики. При цьому важливо, 

щоб оцінювались не лише знання, але й творча самостійність, професійно-етичний аспект, тобто студенти 

вирішують навчальне завдання згідно зі своїми моральними переконаннями, показуючи знання іноземної 

мови, спеціальних і гуманітарних дисциплін [1]. 

Отже, можна констатувати, що іноземна мова як навчальна дисципліна, яка входить у структуру 

змісту вищої педагогічної освіти, має високі потенційні можливості для формування важливих 

особистісних якостей майбутніх педагогів. Успішне опанування іноземною мовою для професійного 

спілкування стимулює процес самовдосконалення, забезпечує професійне зростання. 

Доцільно організовані заняття з іноземної мови для професійного спілкування сприяють підвищенню 

фахового рівня студентів на основі сформованої мовної компетентності. Інтеграція іноземної мови в 

систему професійної підготовки майбутніх педагогів розширює можливості іншомовної комунікації, 

створює надійну основу для модернізації фахової підготовки у вищих навчальних закладах.  

Однією із провідних тенденцій у розвитку сучасного суспільства є використання ІКТ для 

професійного навчання. Потенційні переваги ІКТ очевидні: можливість будувати модульні, легко 

адаптовані до потреб конкретного користувача програми навчання, незалежні від місця та часу навчання, 

можливість швидкого оновлення курсів тощо.  

Комп’ютерна техніка не просто кмітлива і старанна служниця педагога, що готова відгукнутися на 

будь-яку його команду, але й сама стає активним дієвим учасником навчального процесу, спонукає 

викладача змінювати характер роботи на занятті, шукати більш динамічну і гнучку методику, яка 

дозволяє більш повно застосовувати можливості ІКТ.  

Специфічною особливістю оволодіння іноземною мовою є, по-перше, розвиток мови з урахуванням 

психологічних факторів спілкування, і по-друге, оволодіння лінгвістичними структурами, засобами 

комунікації. Включення комп’ютера як помічника викладача в навчальний процес дозволяє оптимізувати 

засвоєння обох аспектів, доручивши комп’ютеру рутинну роботу із засвоєння навичок, і залишає 

викладачу головне завдання – організацію комунікативного спілкування на заняттях.  

Використання ІКТ навчання допомагає інтегрувати різні форми діяльності і надає процесу вивчення 

іноземної мови більшої інтенсивності. Поєднуючи комп’ютерні вправи із завданнями з підручника, 

можна досягти високого рівня оволодіння граматичними та лексико-граматичними навичками.  

Багато сучасних досліджень показали, що використання ІКТ навчання сприяють: 

– підвищенню ефективності навчального процесу, результативності оволодіння вміннями 

самостійного здобуття та показу здобутих знань;  

– оволодінню загальними методами пізнання та стратегією засвоєння навчального матеріалу;  

– самостійному вибору режиму навчальної діяльності, організаційних форм та методів навчання;  

– розширенню світогляду;  

– розвитку творчої особистості, формуванню комунікативних навичок, усної та писемної мови;  

– переходу від традиційно-пасивної форми сприйняття студентами інформації до її активного 

пошуку та свідомого оперування нею [2-4].  

Вивчаючи англійську мову, ІКТ мають на меті створення умов для формування та розвитку 

комунікативних умінь і мовних навичок студентів. Вони дозволяють перейти від репродуктивних форм 

навчальної діяльності до самостійних, креативних видів роботи, допомагають формувати комунікативну 

культуру студентів та розвивати вміння працювати з різними типами інформації та її джерелами. За 

допомогою ІКТ можна здійснювати не просто ознайомлення з навчальним матеріалом і його 

відтворення, а й забезпечити процес засвоєння, осмислення, саморегулюваня й саморозвитку.  

Ефективність використання ІКТ значною мірою зумовлюється врахуванням викладачами закладених 

у них дидактичних особливостей. До останніх відносяться: 

– висока інформаційна насиченість цих засобів;  

– можливість долати (суб’єктивно змінювати) реально існуючі часові та просторові співвідношення;  
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– можливість глибокого проникнення в сутність явищ та процесів, що вивчаються;  

– демонстрування об’єктів і явищ, що розглядаються в їх розвитку, динаміці;  

– реалістичність відображення дійсності;  

– розмаїтість зображувальних прийомів,  

– емоційна насиченість.  

Інформаційно-комунікаційні технології навчання різнопланово впливають на студента: по-перше, 

студент може отримати набагато більше навчального матеріалу, ніж під час спілкування лише з 

викладачем; по-друге, в студента формуються уміння працювати з інформацією, приймати оптимальні 

рішення; по-третє, такі технології готують студента стати в інформаційному суспільстві особистістю.  

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють поліпшити якість викладання та навчання, 

забезпечуючи можливості швидкого аналізу інформації та зворотного зв’язку. Але потрібно зауважити, 

що ІКТ можуть взагалі не мати жодного впливу або, навпаки, мати негативний вплив. Так відбувається 

тому, що ІКТ не є головним чинником у процесі вдосконалення освіти. Вплив на результати роботи 

викладачів та студентів залежить від того, як їх застосовують щодо змісту навчальних планів, інструкцій 

та способів оцінювання.  

Використання ІКТ у навчальному процесі висуває перед викладачами низку серйозних завдань:  

- оволодіння новими інформаційними технологіями навчання;  

- вивчення впливу способів подання інформації на процес засвоєння навчального матеріалу;  

- розробка ігрових елементів процесу навчання;  

- застосування активних методів навчання;  

- оволодіння методами графічного подання інформації та поєднання їх з друкованими матеріалами;  

- розробка методичних рекомендацій, тестів, контрольних завдань, консультацій та ін. 
Сьогодні в сучасній педагогічній науці спостерігається суттєва зацікавленість мовною освітою у 

немовних навчальних закладах. Професійний підхід щодо навчання іноземних мов базується на 

встановленні інтегративних зв’язків змісту професійно орієнтованого навчання із загальним курсом 

іноземної мови, що відображається в навчальних програмах, підручниках, посібниках. Сама іноземна 

мова впливає на зміст і формування концептуальних основ багатьох спеціальних дисциплін, оскільки 

думка завжди відображається в мові. За допомогою іноземної мови відбувається уточнення 

термінологічних і концептуальних диференціювань та змісту професійно-релевантних дисциплін, що 

сприяє розвитку професійного інтелекту, навичок спілкування спеціалістів у професійній галузі. 

Розуміння викладачами того, що ІКТ принципово змінюють процес підготовки спеціалістів, надають 

новий характер освіченості, і тому їх застосування в процесі підготовки спеціалістів є обов’язковим для 

сучасного навчального процесу у ВНЗ. Як зазначив Ю. Машбиць, "вчителі зможуть ефективно 

використовувати нові інформаційні технології навчання лише в тому випадку, коли вони матимуть 

бажання і вмітимуть застосовувати у своїй практиці ці технології" [5: 3].  

Підсумовуючи, варто зазначити, що іноземна мова для професійного спілкування може бути як 

загальноосвітнім, так і професійним предметом. Інформаційний аспект та комунікативно-пізнавальна 

цінність мовного матеріалу розширюють межі пізнавального інтересу студентської молоді. Поринаючи в 

ситуації професійного спілкування, вони не просто оволодівають знаннями з предмета "іноземна мова", 

але й засвоюють досвід виробничої діяльності, який постійно трансформується. Коли студенти – 

майбутні педагоги – розуміють, що заняття з іноземної мови сприяють їхній кращій обізнаності щодо 

обраної професії, то вивчення цієї дисципліни набуває особистісного сенсу і стає основою формування 

професійних якостей. Використання ІКТ допомагає викладачеві реалізовувати особистістно орієнтоване 

навчання студентів, дозволяє забезпечити індивідуальний і диференційний підхід з урахуванням 

особливостей студентів, їхнього рівня знань.  

У навчанні іноземній мові ІКТ сприяють моделюванню умови комунікативної діяльності, набуттю 

лексико-граматичних навичок, збільшенню обсягу мовленнєвих вправ, активізації процесу формування 

самооцінки знань студентами, дозволяють переносити мовний матеріал в інші види мовленнєвої діяльності. 

Висновки. Отже, інформаційно-комунікаційні технології дозволяють реалізовувати передові 

педагогічні ідеї, підходи, концепції, що орієнтуються на формування творчої особистості майбутнього 

фахівця, його готовності та здатності вдосконалювати свою професійну діяльність. Проте ефективність і 

результативність їх використання полягає у гармонійному поєднанні цих технологій із традиційними 

методами навчання. Вони повинні бути взаємодоповнюючими, враховуючи переваги і недоліки кожної із 

форм навчальної діяльності. 
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Петрова А. И., Подзигун Е. А. Обучение иностранному языку для профессионального общения 

будущих учителей средствами информационно-коммуникационных технологий. 

В статье анализируются и обобщаются факторы успешного обучения иностранному языку для 

профессионального общения будущих учителей с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Установлено, что использование средств информационно-коммуникационных технологий 

способствует моделированию условий коммуникативной деятельности, приобретению лексико-

грамматических навыков, увеличению объема языковых упражнений, позволяет переносить языковой 

материал в другие виды речевой деятельности. 

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональное общение, информационно-коммуникационные 

технологии, учебно-воспитательный процесс, будущий учитель,высшее учебное учреждение. 

Petrova А. I., Podzygun O. А. The Foreign Language Teaching for the Professional Communication of 

Future Teachers by Means of Informational and Communicational Technologies. 

The article deals with the problem of foreign language teaching for the professional communication of future 

teachers by means of informational and communicational technologies (ICTs). The theoretical analysis of the 

problem is made from the point of Professional Pedagogy. The innovative trends of the teaching process as 

the pedagogical condition of using ICTs in the professional training of future teachers are highlighted. Skills, 

knowledge and abilities are indispensable for the teachers’ future activity to communicate English, solve 

professional tasks, analyze and contemplate professional activities, regulate relations and self-sustaining 

actions. It is established that the positive motivation to use ICTs in the pedagogical activity increases the 

professional training quality of future teachers. ICTs help students to develop necessary skills in all kinds of 

the foreign language practice, increase their interest to the educational material, such technologies make the 

process of teaching more effective and individual taking into account students’ psychological and 

physiological particularities. It is defined that the educational technology based on ICTs allows to realize 

such opportunities: to conduct students’ independent studying activity; present the new educational 

information to every student individually; check the learning activity and test the students’ knowledge, 

abilities and skills; search, process, prepare and keep the various information; communicate and give the 

access to different teaching and information resources. It is determined that ICTs in foreign language 

teaching for the professional communication allow to create successful conditions for the students’ self-

training with the account of visual methods created by a computer, checking automation of the obtained 

knowledge that allows to provide the efficient realization of the student-oriented educational method, develop 

the abilities to the creative activity and form the readiness for the selfrealization. 

Key words: foreign language, professional communication, informational and communicational technologies, 

teaching process, future teachers, higher educational establishments.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У статті проаналізовано типові задачі діяльності вчителя іноземних мов у межах навчальної, 

гностичної, виховної, розвивальної, планувальної, організаційної, контролюючої та діагностичної 

функцій, зазначених у Галузевому стандарті вищої школи та педагогічній літературі. Дано визначення 

поняття "контрольно-оцінювальна компетентність учителя ІМ", розкрито її компоненти. 

Обґрунтовано педагогічні умови ефективної підготовки майбутнього вчителя ІМ до реалізації 

контрольно-оцінювальної компетентності у закладах освіти. 

Ключові слова: підготовка учителя ІМ, функції діяльності учителя, контрольно-оцінювальна 

компетентність, педагогічні умови. 

Постановка проблеми у її загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або 

практичними задачами. Реформування іншомовної освіти в загальноосвітній школі, зростаючі вимоги 

до професійного рівня фахівця ХХІ століття загалом та вчителя іноземних мов (ІМ) зокрема, які 

відображені у нормативних документах МОН України (Закон України "Про вищу освіту") та Ради 

Європи (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, Європейський мовний портфель, 

Європейський портфель майбутнього учителя іноземних мов), результати дослідження сучасного стану 

підготовки вчителів ІМ в Україні, отримані в межах спільного проекту Британської Ради в Україні та 

МОН України "Шкільний учитель нового покоління" [1], які виявили недостатню репрезентативність у 

змістовому компоненті навчальної програми з курсу "Методика викладання іноземної мови у 

загальноосвітніх навчальних закладах" тих виробничих функцій, задач діяльності та вмінь учителя ІМ, 

що відповідають вимогам часу, роблять проблему якісної підготовки майбутніх учителів у ВНЗ 

надзвичайно актуальною сьогодні. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблема професійної підготовки учителя на основі 

компетентнісного підходу розглядалася багатьма українськими науковцями (В. Бондар, Н. Бібік, 

А. Лісніченко, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пахомова, О. Пометун, О. Савченко та ін.). Зокрема, різні 

аспекти теоретико-методичної підготовки майбутніх філологів/учителів ІМ розкриті в дослідженнях 

О. Бігич, Н. Божко, Н. Бориско, І. Задорожної, Є. Карпенко, Р. Кравця, Е. Манжос, Л. Морської, 

О. Мазко, В. Миськів, С. Ніколаєвої, К. Павелків, І. Пінчук, С. Роман, Н. Чернігівської, Г. Шролик та ін.   

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість 

наукових доробок з проблем моделювання змісту навчання та організаційних форм його реалізації й 

оцінювання результатів (О. Молокович, В. Осідак, О. Петращук, О. Українська, С. Шукліна та ін.) з часу 

впровадження "компетентнісного підходу в українській освіті" [2], питання підготовки майбутнього 

вчителя ІМ до реалізації функцій контролю та діагностики в загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) 

не були предметом окремого вивчення, що зумовлює доцільність цієї наукової розвідки. Метою статті є 

виокремлення та характеристика складових контрольно-оцінювальної компетентності майбутнього 

вчителя іноземних мов, розкриття педагогічних умов її ефективної реалізації.  

Виклад основного матеріалу. Ефективність роботи вчителя залежить від сформованості у нього 

навичок, вмінь і компетенцій відповідно до визначених у нормативних документах типових задач 

діяльності вчителя ІМ, його кваліфікаційних характеристик. Здійснення систематичного контролю якості 

знань учнів є одним із багатьох завдань учителя [3: 63].  

Діяльність учителя ІМ у ЗНЗ різних типів відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти (2004) 

зводиться до виконання навчальної, гностичної, виховної, розвивальної, планувальної, організаційної, 

контролюючої та діагностичної функцій на основі системи вмінь, що забезпечують реалізацію типових 

завдань у межах кожної з виробничих функцій. Зокрема, типовою задачею діяльності вчителя в межах 

контролюючої функції Cтандартом визначено: "контролювати процес навчання та рівень сформованості 

знань, вмінь та навичок" в учнів. Зокрема, учитель покликаний: "забезпечити цілісність процесу 

навчання, на кожному етапі вміти контролювати відповідність змісту, форм, методів цільовим 

установкам і завданням процесу навчання шляхом застосування різних методів усного та письмового 

контролю; в процесі навчання ІМ фіксувати помилки та труднощі, роз’ясняти учням можливі шляхи їх 

подолання, створювати умови для формування в учнів вмінь самоконтролю; залежно від мети навчання, 

спираючись на психологічні особливості застосування контролю на різних етапах навчання, вміти 

конструювати матеріали для поточного, рубіжного та підсумкового контролю оволодіння учнями ІМ; 

враховуючи наявність комп’ютерних форм контролю, вміти застосовувати їх в процесі навчання ІМ; 
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забезпечити об’єктивність контролю шляхом застосування різних методів та аналізу отриманих 

результатів" [4: 24-25].  

Ґрунтовний аналіз типових задач діяльності та вмінь учителя ІМ в межах комунікативно-навчальної, 

гностичної, конструктивно-плануючої, організаторської, освітньої, виховної та розвиваючої виробничих 

функцій, визначених колективом авторів під керівництвом доктора педагогічних наук, професора 

С. Ю. Ніколаєвої  [5], виявив, що контроль і оцінювання як педагогічні категорії відображені в кожній з 

них і є набагато ширшими поняттями, оскільки виходять за межі звичного контролю знань учнів і 

виставлення оцінок. Так, для виконання типових задач комунікативно-навчальної функції вчителя – 

сформувати в учнів мовленнєву, мовну, соціокультурну іншомовну компетенції та навчальну 

компетенцію – вчитель ІМ повинен уміти: 1) аналізувати і критично оцінювати зразки різножанрових 

аудіо текстів (діалогічних, монологічних, прагматичних, фабульних; описів, розповідей, повідомлень, 

роздумів тощо та художніх, науково-популярних, публіцистичних текстів для читання з урахуванням 

можливих труднощів їх сприймання учнями; обирати адекватні способи контролю основного, повного, 

точного розуміння учнями змісту тексту, вмінь вибіркового читання; складати контрольні завдання для 

визначення рівня володіння учнями умінням аудіювати та читати тексти; оцінювати рівень 

сформованості в учнів рецептивних навичок і вмінь за відповідними критеріями; 2) виділяти об’єкти 

контролю мовленнєвих умінь учнів у діалогічному, монологічному мовленні; складати контрольні 

завдання для оцінювання рівня їх сформованості за відповідними критеріями; 3) розробляти письмові 

контрольні роботи різного призначення; виділяти об’єкти контролю мовленнєвих умінь учнів у 

писемному мовленні; складати контрольні завдання для визначення рівня сформованості мовленнєвих 

умінь учнів у писемному мовленні; оцінювати рівень сформованості мовленнєвих умінь учнів у 

писемному мовленні за відповідними критеріями; 4) контролювати ефективність оволодіння учнями 

іншомовними мовленнєвими вміннями в чотирьох видах мовленнєвої діяльності; 5) виражати ІМ (в усній 

і письмовій формах) парціальні оцінки: схвалення, несхвалення, похвалу, докір, зауваження тощо; 

реагувати на неправильну відповідь, висловлювання, мотивувати оцінку та спрямовувати учнів на 

виправлення помилок; виявляти і методично грамотно виправляти помилки учнів в усному та писемному 

мовленні; 6) виділяти об’єкти контролю слухових / вимовних навичок учнів; добирати та складати 

контрольні завдання для визначення рівня сформованості фонематичного та інтонаційного слуху та 

вимовних навичок учнів; оцінювати рівень сформованості слухових, вимовних навичок учнів за 

відповідними критеріями; виявляти та класифікувати помилки у вимові учнів і методично правильно їх 

виправляти; 7) аналізувати і критично оцінювати наведені зразки фрагментів уроків з формування 

лексичних навичок; виділяти об’єкти контролю рецептивних, ре/продуктивних лексичних навичок учнів; 

добирати та складати контрольні завдання для визначення рівня сформованості рецептивних, 

ре/продуктивних лексичних навичок; оцінювати рівень їх сформованості в учнів за відповідними 

критеріями; помічати та методично правильно виправляти лексичні помилки учнів; 8) аналізувати і 

критично оцінювати наведені зразки фрагментів уроків з формування граматичних навичок; виділяти 

об’єкти контролю рецептивних, ре / продуктивних граматичних навичок учнів; добирати та складати 

контрольні завдання для визначення рівня сформованості рецептивних, ре/продуктивних граматичних 

навичок; оцінювати рівень їх сформованості в учнів за відповідними критеріями; помічати та методично 

правильно виправляти граматичні помилки учнів; 9) аналізувати і критично оцінювати запропоновані 

диктанти, контрольні лексико-граматичні роботи та інші види вправ для формування орфографічних 

навичок письма в учнів; добирати з інших джерел / складати самостійно контрольні завдання для 

визначення рівня сформованості орфографічних навичок учнів; оцінювати рівень сформованості 

орфографічних навичок учнів за відповідними критеріями; 10) контролювати ефективність оволодіння 

учнями іншомовними мовленнєвими навичками – рецептивними і ре / продуктивними; 11) виявляти і 

коректувати хибні навчальні дії учнів в оволодінні ІКК; перевіряти та оцінювати рівень володіння 

учнями способами і прийомами самостійної роботи; володіти способами і прийомами навчання учнів 

само- та взаємоконтролю при виконанні письмових вправ і завдань; визначати можливі прийоми і форми 

контролю навчальної компетенції учнів [5: 18-48]. 

Для успішного виконання типових задач гностичної функції – аналізувати і прогнозувати навчальну 

діяльність учнів, а також професійну діяльність (як власну, так і інших учителів) учитель ІМ повинен 

уміти: 1) аналізувати власні мовні й мовленнєві помилки, допущені у навчальному іншомовному 

спілкуванні, та визначати шляхи їх корекції та попередження; 2) досліджувати індивідуально-

психологічні та вікові особливості учнів та їх вплив / взаємозв’язок із рівнем їх успішності з ІМ (з 

процесом оволодіння ними ІМ); 3) аналізувати діяльність учнів у ході оволодіння ними мовним 

матеріалом, формування мовленнєвих навичок і розвитку мовленнєвих умінь; прогнозувати їх помилки 

та визначати шляхи їх попередження та корекції; 4) аналізувати системи і комплекси вправ підручника та 

оцінювати можливість забезпечення формування і розвитку за їх допомогою мовленнєвих навичок і 

вмінь до певного рівня; 5) аналізувати матеріали підручника, які призначені для контролю знань, умінь і 

навичок учнів, з точки зору їх валідності, достовірності, різноманітності, частотності, практичної 
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цінності, ефективності корекції та управління пізнавальною діяльністю учнів; 6) оцінювати активність 

учнів на уроці; 7) оцінювати чіткість, точність і доступність формулювання вчителем завдань (команд, 

інструкцій, коментарів, пояснень, прикладів виконання вправ); 8) здійснювати оцінку зверненості 

мовлення вчителя до учнів; 9) здійснювати оцінку результативності уроку, визначати конкретні 

досягнення учнів на уроці (чого навчилися); 10) оцінювати об’єктивність та мотиваційний потенціал 

виставлених учителем оцінок; 11) встановлювати ефективність застосованих прийомів поточного 

контролю, оцінювати їх адекватність цілям уроку та його об’єктам; 12) визначати рівень сформованості 

спеціальних навчальних умінь для реалізації самостійної роботи, зокрема здійснювати самоконтроль, 

самокорекцію та самооцінювання; 13) визначати способи індивідуалізованого контролю та співвідносити 

їх із загальними вимогами до рівня сформованості мовленнєвих умінь учнів; 14) визначати рівень 

розвитку якостей мислення учнів, серед яких зростання самосвідомості та контролю за власною 

діяльністю; 15) виділяти об’єкти контролю в ході навчально-виховного процесу (НВП) з ІМ та 

встановлювати їх якісні та кількісні показники згідно зі стандартами; 16) класифікувати помилки учнів в 

усному та писемному мовленні за причинами виникнення і визначати шляхи їх попередження, корекції 

та усунення; 17) аналізувати певні види, форми та засоби контролю з точки зору їх адекватності 

функціям зворотнього зв’язку, оціночної, навчальної та розвиваючої; 18) досліджувати ефективність 

засобів контролю в конкретних умовах навчання (певна група, рівень школи, ступінь навченості, вид 

контролю, мета тощо); 19) досліджувати та визначати рівень сформованості спеціальних навчальних 

умінь у різних видах мовленнєвої діяльності, які необхідні для того, щоб учень міг здійснювати само-/ 

взаємоконтроль та виконувати контрольні завдання вчителя; 20) виявляти рівень лінгвістичної і / або 

комунікативної компетенції в учасників дидактичного мовного тестування та аналізувати отримані 

результати з точки зору якості (валідності) тестів та успішності (ефективності) навчання [5: 48-60]. 

Успіх реалізації конструктивно-плануючої функції – планувати і творчо конструювати НВП з ІМ з 

урахуванням особливостей навчання ІМ учнів певного рівня – залежить від сформованості у вчителя 

наступних умінь: 1) визначати способи підсумкового, рубіжного, тематичного контролю для кожного 

року навчання ІМ; 2) планувати роботу з формування та розвитку в учнів спеціальних навчальних умінь 

– самоконтролю, взаємоконтролю, само / взаємо корекції – як фактора, що сприяє інтенсифікації 

навчально-комунікативної діяльності учнів на уроці та вдома; 3) планувати види та форми контролю 

навчально-комунікативної діяльності учнів адекватно його об’єктам і цілям, зокрема при складанні всіх 

видів планів; 4) планувати об’єктивне аргументоване оцінювання рівня сформованості навичок, розвитку 

вмінь, зрілості знань учнів згідно з вимогами Програми та Державного стандарту з ІМ; 5) планувати 

комплексне оцінювання учнів; 6) створювати власні (нові, оригінальні) та творчо використовувати 

існуючі засоби контролю: для само- та взаємоконтролю, само- та взаємокорекції, зокрема 

лінгводидактичні тести в конкретних умовах навчання; 7) планувати проведення індивідуалізованого 

контролю рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь учнів відповідно до їх індивідуальних 

особливостей; 8) складати навчальні вправи за безпосередньою та опосередкованою участю вчителя і 

планувати забезпечення їх виконання необхідними дидактичними матеріалами й засобами контролю; 

9) складати контрольні вправи (слухові диктанти, лексико-граматичні контрольні роботи, вправи 

тестового характеру) для перевірки володіння учнями іншомовними вміннями та навичками; 10) творчо 

використовувати засоби контролю, що входять до компонентів НМК, та контрольні завдання чинних 

підручників і посібників, створювати засоби для різних видів контрольних робіт; 11) розробляти 

контрольні роботи, визначати їх цілі та режими виконання; 12) складати лінгводидактичні тести різного 

характеру з метою підвищення об’єктивності та посилення комплексного характеру контролю; 

13) вносити до всіх видів планів методичні зміни (корективи) щодо виду, об’єктів, форми та засобів 

контролю; 14) планувати контрольне завдання як вправу (мета, певні мовленнєві дії учнів, керівна 

функція вчителя, мовленнєвий продукт тощо); 15) планувати проведення всіх видів контролю з 

дотриманням вимог цілеспрямованості, репрезентативності, об’єктивності та систематичності; 

16) створювати матеріали для здійснення учнями самоконтролю та самокорекції; 17) планувати види, 

форми та засоби контролю з метою реалізації функцій зворотнього зв’язку, оціночної, навчальної та 

розвиваючої функцій; 18) планувати здійснення рубіжного та підсумкового контролю рівня 

сформованості мовленнєвих навичок і вмінь учнів згідно з вимогами Програми та стандартів з ІМ, 

зокрема з орієнтацією на програму екзаменів у певному класі [5: 60-72]. 

Для успішного виконання типових задач організаторської функції – проводити уроки і позакласні 

заходи з ІМ з урахуванням особливостей учнів певного ступеня – учитель ІМ повинен уміти: 

1) організовувати та здійснювати підсумковий, рубіжний і тематичний контроль тими способами і в 

терміни, які визначені тематичним і календарно-річним планами; 2) адаптувати своє мовлення до 

конкретних умов навчання, зокрема під час контролю, оцінки та корекції діяльності учнів у процесі 

виконання вправ; 3) організовувати контроль, взаємоконтроль та самоконтроль іншомовної діяльності 

учнів на уроці; 4) здійснювати об’єктивне оцінювання роботи учнів на певних етапах і за весь урок, 

аргументувати і коментувати виставлені оцінки; 5) перевіряти та оцінювати письмові контрольні роботи, 
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організовувати роботу учнів з помилками, формувати навички само- та взаємокорекції на уроці; 

6) оцінювати та коментувати відповіді учнів згідно з вимогами Програми до кожного виду мовленнєвої 

діяльності; 7) фіксувати помилки учнів в усному та писемному мовленні з метою подальшого аналізу та 

надання допомоги учням щодо їх усунення; 9) використовувати ТЗН та програмовані матеріали у процесі 

контролю; 10) організовувати і здійснювати різні форми контролю: індивідуальний, парний, 

фронтальний; усний / письмовий; одно / двомовний; контроль з боку вчителя; само- та взаємоконтроль; 

11) організовувати методично коректне виконання учнями контрольних робіт, тестів, контрольних 

завдань; 12) проводити рубіжний та підсумковий контроль з домінуючою функцією оцінювання; 

13) оцінювати результати тестування за заздалегідь визначеними критеріями; 14) оцінювати результати 

усіх видів контролю та інтерпретувати їх; 15) проводити поточний, тематичний і підсумковий контроль 

володіння учнями аудіюванням, діалогічним і монологічним мовленням, читанням, письмом, писемним 

мовленням; 16) проводити індивідуалізований контроль рівня сформованості мовленнєвих умінь і 

навичок учнів відповідно до їх індивідуальних особливостей; 17) забезпечувати ефективний зворотній 

зв'язок, що свідчив би про те, як учні беруть участь у роботі; 18) оформляти (вести, заповнювати) звітну 

документацію (результати поточного, тематичного, рубіжного та підсумкового контролю, зокрема 

річних та випускних екзаменів) з метою відображення успішності учнів та власної професійної 

діяльності; 19) забезпечувати методично коректне оформлення виконуваних учнями лінгводидактичних 

тестів, оформляти результати тестування згідно з чинними вимогами [5: 72-81]. 

Реалізації освітньої функції сприятимуть вмінню вчителя ІМ: 1) залучити учнів до пізнавальної 

діяльності [5: 83-84], зокрема до отримання інформації про те, як контролюється НВП та як оцінюється 

успішність їх однолітків у країні, мова якої вивчається, проведення порівняння цих явищ з  українською 

дійсністю; 2) сформувати в учнів уміння вчитися, зокрема здійснювати самоконтроль власної навчальної 

діяльності на уроці та під час самостійної роботи вдома. 

Реалізація виховної функції передбачає вміння вчителя ІМ здійснювати виховний вплив на учня 

засобами різноманітних видів і форм контролю й оцінювання результатів їх навчальної діяльності, а 

розвиваючої – підтримувати увагу учнів через постійний контроль за виконанням навчальних завдань; 

формування в них основ індивідуального стилю роботи над власними мовними і мовленнєвими 

помилками; розвиток в них готовності до подальшої роботи над їх усуненням [5: 87-90]. 

Беручи до уваги розмежування понять "компетентність" і "компетенція" в педагогічній думці [6: 32-33; 

7] та оперуючи визначеннями, які подані в Державному стандарті ("компетенція – суспільно визнаний 

рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини", а "компетентність – набута у 

процесі навчання здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть 

цілісно реалізовуватися на практиці") [8], вважатимемо розглянуті нами вище види діяльності в межах 

виробничих функцій вчителя, які повністю інтегруються контролем і оцінюванням – компетенціями 

вчителя у сфері моніторингу якості навчально-виховного процесу з ІМ. Успішність такої діяльності 

значною мірою забезпечується за умов сформованості у майбутнього вчителя ІМ контрольно-оцінювальної 

компетентності, яка, в свою чергу, є складовою методично-професійної компетентності вчителя ІМ.  

Беручи до уваги особистісні якості (здатність до педагогічної діяльності, організації навчально-

виховного процесу на рівні сучасних вимог), предметно-теоретичну, психолого-педагогічну та 

дидактико-методичну готовність до здійснення педагогічної діяльності, спроможність результативно 

діяти й ефективно розв'язувати стандартні та проблемні ситуації, що виникають у процесі навчання, 

характеристики професійної компетентності вчителя та ґрунтуючись на положенні І. Зимньої про те, що 

кожна компетентність має мотиваційний (готовність до виявлення компетентності), когнітивний 

(володіння знанням змісту компетентності), поведінковий (уміння, навички, досвід виявлення 

компетентності в різноманітних ситуаціях) та ціннісно-смисловий (ставлення до змісту компетентності) 

аспекти [9: 27], визначаємо контрольно-оцінювальну компетентність вчителя ІМ як складне, 

багаторівневе утворення, основу якого становлять професійні (предметно-теоретичні, психолого-

педагогічні, дидактико-методичні) знання, мовні та мовленнєві іншомовні комунікативні компетенції, 

компетенції з контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів, знання й вміння організації 

ефективної педагогічної взаємодії підчас корективної діяльності, вміння здійснювати рефлексію власної 

контрольно-оцінювальної діяльності та планувати її удосконалення, вміння аналізувати й оцінювати таку 

ж діяльність колег і, за необхідності, надавати їм практичну допомогу. 

В структурі контрольно-оцінювальної компетентності виділяємо мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

діяльнісний і рефлексивно-творчий компоненти, котрі реалізуються на двох рівнях: 1) професійних знань 

і розуміння того, як здійснюють оцінювання і моніторинг результатів навчання з ІМ, а саме: знання 

вимог щодо оцінювання певних змістових ліній, зазначених у державних стандартах та шкільній 

програмі, в тому числі тих, що є об’єктами вимірювання під час зовнішнього незалежного оцінювання; 

знання різних підходів до оцінювання, в т. ч. важливості формувального оцінювання; знання того, як 

використовувати статистичну інформацію, доступну на місцевому і національному рівнях, для оцінки 

ефективності власного викладання, як проводити моніторинг поточної успішності учнів і підвищувати 
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рівні їх досягнень; знання того як використовувати доповіді й інші офіційні зовнішні джерела інформації 

стосовно оцінювання з метою забезпечення учнів точним і конструктивним зворотнім зв’язком щодо 

їхніх досягнень, успішності, сильних сторін і тих, над якими варто працювати, в т. ч. за індивідуальними 

планами розвитку; 2) професійних умінь оцінювати, здійснювати моніторинг і забезпечувати зворотній 

зв'язок, а саме: ефективно використовувати низку відповідних прийомів, методів і стратегій (наприклад, 

спостереження, фіксування результатів та ін.) як основи для покладання підвищених цілей та здійснення 

моніторингу успішності учнів і рівнів їх досягнень; надавати учням, колегам, батькам / опікунам 

вчасний, точний і конструктивний коментар щодо досягнень учнів і тих аспектів, які потребують 

покращення; надавати учням підтримку і керівництво щодо здійснення ними рефлексії власної 

навчальної діяльності й урахування оцінюючого коментаря вчителя, визначення досягнень, постановка 

цілей на удосконалення рівня володіння ІМ, в т. ч. шляхом автономного навчання; використовувати 

оцінювання з метою діагностування потреб учнів і, на основі отриманих результатів, ставити реалістичні 

та підвищені цілі для досягнення ними, які знайдуть втілення у плануванні й, за необхідності, 

коректувати власну подальшу викладацьку діяльність.  

Якісна підготовка майбутнього вчителя ІМ до реалізації контрольно-оцінювальної компетентності, на 

нашу думку, залежить від забезпечення низки педагогічних умов, а саме: використання інтерактивних 

форм організації навчання при читанні курсу "Методика викладання іноземної мови у ЗНЗ" – лекцій-

диспутів, лабораторних занять у ЗНЗ, майстерень, самостійної роботи; якісне оновлення змісту та 

постановка конкретних практичних завдань пропедевтичної та виробничої практик; інтегрування 

кращого досвіду контролю й оцінювання в практику навчання у ВНЗ (ознайомлення з видами контролю, 

формами та методами оцінювання, для того щоб максимально правильно та якісно здійснювати контроль 

рівня навчальних досягнень студентів (викладачі), вміти співвіднести власні досягнення з критеріями і 

шкалою оцінювання (студенти); дотримання основних принципів оцінювання – 1) треба мати чітку 

концепцію усіх запланованих навчальних результатів; 2) треба використовувати різні методи 

оцінювання; 3) варто брати до уваги навчальну відповідність методів оцінювання; 4) потрібна адекватна 

вибірка виконавських умінь студентів; 5) потрібно, щоб застосовувані методи були справедливими; 

6) треба конкретизувати критерії визначення успішного виконання; вони повинні бути валідними та 

транспарентними; 7) потрібний зворотний зв'язок зі студентами (feedback), що наголошує на сильних 

сторонах виконання та слабких сторонах, над якими треба працювати; 8) оцінювання має підтримувати 

комплексна система виставлення балів і звітування; навчання професійно-орієнтованій іншомовній 

комунікації на заняттях з практичного курсу основної іноземної мови на старших курсах; використання 

інноваційних засобів та прийомів мовної та методичної підготовки учителя ІМ – наприклад, 

використання ІКТ, проектної роботи, кейс-методу, Loop-input, peer / team teaching; читання авторських 

спецкурсів "Theory and Practice of Written English: Punctuation", "Error Correction and Dealing with Errors", 

"Language Testing and Assessment"; автономне навчання – наприклад, guided reading, Reflective Journal, 

Steps to Success ETTO course; побудова усього процесу підготовки майбутнього вчителя ІМ з опорою на 

Програму з ІМ, Галузевий стандарт, Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR); 

організація студенто-зорієнтованого навчання, якому властивий діалоговий, партнерський характер 

взаємин між викладачем і студентами, в якому студент здатний брати на себе відповідальність за 

навчальні результати та критично оцінювати власну готовність до майбутньої професійної діяльності 

(наприклад, за допомогою "я вмію-дескрипторів" Європейського мовного портфелю (ELP) та 

Європейського портфелю майбутнього вчителя іноземних мов (EPOSTL). 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, успішність 

процесу підготовки майбутнього вчителя ІМ до реалізації контрольно-оцінювальної компетентності 

залежить в основному від дотримання зазначених вище умов, форм, методів, прийомів і принципів 

організації навчального процесу з ІМ загалом і забезпечення ефективного оцінювання та моніторингу 

якості навчальних досягнень студентів зокрема. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в 

побудові моделі та обґрунтуванні технології формування контрольно-оцінювальної компетентності 

майбутнього вчителя ІМ у процесі фахової підготовки у ВНЗ.  
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Романишин И. М. Теоретические аспекты подготовки будущего учителя иностранных языков к 

реализации контрольно-оценивающей компетентности. 

В статье анализируются типичные задачи деятельности учителя иностранных языков в рамках 

учебной, гностической, воспитательной, развивающей, планирующей, организационной, контрольной и 

диагностической функций, которые прописаны в Отраслевом стандарте высшей школы и психолого-

педагогической литературе. Дается определение понятия "контрольно-оценивающая компетентность 

учителя ИЯ", расскрываются ее компоненты. Обосновываются педагогические условия еффективной 

подготовки будущого учителя ИЯ к реализации контрольно-оценивающей компетентности в заведениях 

сферы образования. 

Ключевые слова: подготовка учителя ИЯ, функции деятельности учителя,  

контрольно-оценивающая компетентность. 
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Romanyshyn І. М. Theoretical Aspects of the Future Foreign Language Teacher’s Training for the 

Realization of the Control and Evaluation Competence. 

The research deals with the problem of the foreign language (FL) teacher’s training in the sphere of control and 

evaluation of the pupils’ progress and achievement. The material of the research is the Field Standard of Higher 

Education and the pedagogical and psychological literature relating to the training of future FL teachers. The 

scientific methods used are: analysis and synthesis of resources and expert opinion. The typical tasks of a FL 

teacher’s activity within the functions performed (educational, Gnostic, developmental, planning, organization, 

control and diagnostic) are characterized. The results obtained are: the definition of "control and evaluation 

competence of a FL teacher" has been worked out and its components have been singled out (professional 

knowledge of the subject, pedagogy, psychology and methodology; language and speech communicative 

competences; assessment skills; organizational skills of the effective pedagogical interaction during the 

correction activity; skills reflecting their own control and evaluation activities and planning their improvement; 

skills of analysis and evaluation of their colleagues’ same activities and providing help if needed); pedagogical 

conditions for the effective training of future FL teachers to realize the control and evaluation competence at 

school are substantiated. The conclusions made it possible to state that the success of the process of preparing 

future teachers to realize the control and evaluation competence depends largely on the compliance with the 

above conditions, forms, methods, techniques and principles of FL educational process in general and ensuring 

the effective evaluation and monitoring of the students’ educational achievements in particular. 

Key words: FL teacher training, functions of teacher’s activity, control and evaluation competence.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В МАГІСТРАТУРІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІКТ) 

У століття глобальної інформатизації, яка охопила всі сфери життєдіяльності сучасним освітнім 

простором, затребуваний викладач здатний досягати соціально-значущих результатів у навчанні, 

вихованні, розвитку студентів. У сучасному суспільстві затребуваний є педагог-професіонал із високим 

рівнем розвитку інформаційної культури. У статті розглянуто особливості використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів магістратури. З’ясовано 

основні компоненти інформаційної культури як основи професіоналізму викладача ВНЗ. Обґрунтовано 

та розглянуто показники рівня сформованості інформаційної культури. Подано основні педагогічні 

умови розвитку інформаційної культури майбутнього викладача. Проаналізовано метод веб-квесту для 

підготовки викладачів до використання цього методу в майбутній професійній діяльності. 

Ключові слова: інформатизація, професіонал, професіоналізм, інформаційна культура, інформаційно-

комунікаційні технології. 

Постановка проблеми. ХХІ століття відрізняється від попередніх століть своєю інформативністю, 

різноманітними видами передачі й отримання інформації. Тому викладач, здійснюючи освітню 

підготовку студентів, має стати взірцем вмілого застосування інформаційних технологій. Щоб бути на 

рівні сучасних вимог, науково-педагогічному працівникові необхідно неперервно займатися 

самовдосконаленням [1; 2]. Самовдосконалення не може бути успішним, якщо не висувається завдання 

оволодіти системою умінь та навичок самовиховання, навчальної та наукової праці, розвитку своїх 

розумових здібностей. 

Сучасна система вищої освіти розвивається в умовах швидких темпів інформатизації суспільства, а 

тому повинна використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Інформаційні технології є 

універсальним засобом пізнавально-дослідницької діяльності, що забезпечує оперативне збагачення 

навчальною інформацією. Результатом інформатизації освіти, як визначається в Концепції національної 

програми інформатизації, має бути розвиток інформаційної культури людини [3: 153]. 

Стрімко зростаючі обсяги інформації, які супроводжують педагогічний процес у сучасній вищій 

школі, вимагають від викладача: 

– наявності ефективної системи інформаційних фільтрів – ціннісного, інтелектуального, 

психологічного, морально-етичного, дидактичного тощо, які б давали змогу виділяти з інформаційного 

поля освітньої галузі ті інформаційні блоки, які можна розглядати як одиниці знань; 

– володіння мислительними процедурами і розумовими діями, зорієнтованими на розв’язання 

професійно-педагогічних інформаційних завдань; 

– сформованих методів і засобів предметного опрацювання фахової інформації та адаптації її до рівня 

певної категорії споживачів [4: 5]. 

Інформаційна культура викладача є невід’ємною частиною його загальної педагогічної культури, 

значущим показником його професіоналізму. Практика показує, що основним напрямом інформатизації 

вищої освіти більшість ВНЗ вибрала створення електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК). 

Такий дидактичний комплекс є системою, в яку інтегруються прикладні програмні продукти, бази даних, 

а також сукупність методичних матеріалів і засобів, що всесторонньо забезпечують і підтримують 

навчальний процес, з метою створення умов для самостійного освоєння студентами змісту дисципліни. 

Комплекс складається з блоку робочих програм із кожної дисципліни, комп’ютеризованих підручників і 

навчальних посібників, типового комплекту засобів інформаційної підтримки навчальних дисциплін, а 

також системи оцінювання та контролю знань. Між тим, іноді до складу дидактичного комплексу 

включені: інформаційно-довідкова система, представлена електронними професійно спрямованими 

словниками-довідниками; електронні альбоми схем і наочності; електронний практикум із дисциплін 

(гіпертекстовий варіант); контрольно-навчальна програма, що дозволяє користувачам самостійно 

здійснювати оцінювання придбаних знань. 

Актуальність використання ІКТ у навчально-виховному процесі обумовлено тим, що в комп'ютерних 

технологіях закладені невичерпні можливості для навчання студентів на якісно новому рівні. Вони надають 

широкі можливості для розвитку особи студентів і реалізації їх здібностей. Використання анімації і звукового 

супроводу в навчальних програмах впливають на декілька каналів сприйняття навченого (аудіальний, 

кінестетичний, візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати особливості кожного студента. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми і перспективи використання інформаційних 

технологій у навчанні досліджувала І. В. Роберт, систему підготовки педагога до використання інформаційної 

технології у навчальному процесі запропонував і обґрунтував М. І. Жалдак, психологічні основи 

комп'ютерного навчання визначив Ю. І. Машбіц, американському вченому С. Пейперту належить ідея 

"комп'ютерних навчальних середовищ", на якій базується більшість сучасних навчальних комп'ютерних 

програм. Він досліджував можливості комп'ютера як засобу для розвитку розумової діяльності учнів.  

Особливістю сучасного суспільства є широкомасштабна інформатизація всіх його структурних 

підсистем. Чи не найшвидше процеси інформатизації відбуваються у сфері освіти. Широке впровадження 

принципу інформатизації у навчально-виховний процес ВНЗ, як показують численні дослідження, дає 

помітний дидактичний ефект (Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Н. Т. Тверезовська та ін.) [5-7].  

Невирішені аспекти проблеми. Комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію до навчання, 

підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання і т. д.  

Теоретико-методичні основи сучасних інформаційно-комунікаційних технологій освіти 

висвітлюються Н. Апатовою, М. Грузманом, М. Жалдаком, В. Клочко, Є. Машбицею, В. Монаховою, 

Н. Морзе, Ю. Рамським, О. Співаковським. Незважаючи на велику кількість досліджень, недостатня 

увага приділяється дослідженню реального застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

вищій освіті та їх впливу на якість підготовки фахівців. Гігантська кількість інформації із глобальної 

мережі та доступ до необмежених знань при якісній підготовці фахівців спричинили проблему 

дослідження. Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства – навчити 

учнів і студентів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Це обумовлює 

необхідність проведення нових досліджень. 

Мета дослідження − вивчення та аналіз особливостей організації навчального процесу в магістратурі 

з використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стрімкий розвиток інформатизації суспільства, 

електронні засоби масової інформації, нові технічні засоби і телекомунікації вносять немало 

інноваційного у вміст і методику навчання в освітніх установах вищої професійної освіти. У зв’язку з 

цим стала актуальною проблема організації навчання студентів ВНЗ із застосуванням ІКТ. Під 

інформаційними технологіями ми розуміємо сукупність технічних і програмних засобів збору, обробки, 

зберігання і передавання інформації. 

Відмінною рисою застосування ІКТ у процесі навчання є різноманітність форм представлення 

інформації: тексти, таблиці, графіки, діаграми, аудіо- та відеофрагменти, а також їх поєднання. Така 

мультимедійність створює психологічні умови, що сприяють кращому сприйняттю і запам’ятовуванню 

навчального матеріалу з включенням підсвідомих реакцій студентів. Проте існує суперечність між 

запитами студентів, вимогами суспільства і держави до сучасного рівня викладання, застосування в 

педагогічній діяльності ІКТ і реальним станом цього явища. 

Аналіз різних підходів до трактування поняття інформаційної культури педагога (Р. С. Гуревич, 

А. М. Коломієць та ін.) дав змогу зробити висновок, що інформаційна культура як основа 

професіоналізму викладача ВНЗ містить такі компоненти: 

• володіння навичками роботи з інформацією, представленою в електронному вигляді;  

• знання й уміння використовувати раціональні методи пошуку і зберігання інформації у сучасних 

інформаційних потоках; 

• уміння представити інформацію в Інтернеті; 

• володіння навичками організації та проведення занять із використанням ІКТ; 

• уміння організувати самостійну роботу студентів за допомогою Інтернет-технологій; 

• володіння навичками використання ІКТ для дослідницької діяльності. 

Рівень сформованості інформаційної культури майбутнього викладача може бути визначений за 

такою сукупністю критеріальних показників: 

• стан інформаційної самосвідомості студента (загальнокультурна і професійна ерудованість; 

розуміння цінностей інформаційної діяльності; рефлексивність професійної позиції; застосування 

інформаційних освітніх ресурсів для цілей самоосвіти; узгодженість реальної діяльності з цінностями); 

• розвиненість інформаційно-технологічних навичок (застосування інформаційних технологій у 

вирішенні актуальних педагогічних завдань; наявність гнучкої системи навичок; участь у забезпеченні 

інформаційної взаємодії в освітній установі);  

• творча активність і самостійність (участь у проектній діяльності, створення власних інформаційних 

продуктів; наявність авторської позиції (методики); здатність здійснювати вибір і використовувати 

необхідні інформаційні ресурси);  

• емоційне ставлення до інформаційної діяльності (позитивна професійна самооцінка; наявність інтересу 

до інформаційної діяльності; задоволеність результатами власної інформаційно-педагогічної діяльності);  
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• успішність і ефективність інформаційно-педагогічної діяльності (наявність досягнень у сфері 

інформаційно-педагогічної діяльності; визнання студентським співтовариством; участь у сумісних з 

іншими фахівцями проектах). 

Основними педагогічними умовами розвитку інформаційної культури майбутнього викладача 

вважаємо такі: 

1) вивчення дисципліни ''Основи інформаційної культури вчителя'', спрямованої на формування 

інформаційного світогляду майбутнього педагога, тобто на вироблення в нього власної позиції, 

ціннісного ставлення до об’єктів і явищ динамічного інформаційного середовища, формування уявлень 

про глобальний інформаційний простір, інформаційні взаємодії у ньому, можливості й проблеми його 

пізнання та перетворення людиною, а також способи формування цього компонента інформаційної 

культури у своїх учнів; 

2) вивчення комп’ютерно-орієнтованих дисциплін, спрямованих на розвиток навичок використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній та майбутній професійній діяльності; 

3) організація інтенсивної інформаційної діяльності на основі інноваційних технологій навчання 

(метод проектів, метод веб-квесту, технології співпраці та ін.) із застосуванням ІКТ, що забезпечить 

готовність педагога до ефективної самоосвітньої та професійної діяльності і неперервної освіти. 

Усі названі умови впроваджуються нами в професійну підготовку майбутніх учителів, починаючи з 

першого курсу. Методика ж організації інформаційної діяльності студентів на етапі магістратури зазнала 

змін. Від простих інформаційних пошуків інформації та її інтегрування для міжпредметних проектів на 

молодших курсах ми перейшли до застосування методу веб-квестів (webquest) у колективній 

інформаційній діяльності для підготовки майбутніх викладачів до використання цього методу в 

майбутній професійній діяльності. 

Веб-квест у педагогіці – це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якої 

використовуються інформаційні ресурси Інтернету [6: 154]. Веб-квести організовані засобами веб-технологій 

у середовищі WWW, за своєю організацією є досить складними, спрямовані на розвиток у студентів навичок 

аналітичного й творчого мислення; викладач має володіти високим рівнем предметної, методичної та 

інформаційно-комунікаційної компетентності [8: 45]. За своєю суттю, основою веб-квестів є проектна 

методика, що орієнтована на самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну, групову, котра 

здійснюється за певний проміжок часу. Цей метод органічно сполучається з груповим підходом до навчання. 

Проектна діяльність є найбільш ефективною, якщо її вдається пов’язати з програмним матеріалом, значно 

розширюючи і поглиблюючи знання студентів у процесі роботи над проектом. Метод проектів завжди 

передбачає розв’язання проблеми, розв’язок якої однак, не обмежується однією темою. Розв’язання значимої 

проблеми сприяє тому, що вдається переключити увагу студентів із форми вислову на її зміст. Студенти 

зайняті тим, як розв’язати проблему, які знайти раціональні способи її розв’язку, де знайти переконливі 

аргументи, що доводять правильність обраного шляху. За типом завдань, які виконують студенти чи учні, веб-

квести поділяють на такі: переказ, компіляційні, загадки, журналістські, конструкторські, творчі, 

переконуючі, розв’язок спірних проблем, самопізнавальні, аналітичні, оцінювальні, наукові. 

Веб-квест, який створений на основі завдання-загадки, потребує синтезу інформації із набору джерел і 

створення викладачем магістратури головоломки, яку неможливо розв’язати простим пошуком відповіді на 

сторінках Інтернету. Розв’язання такого завдання потребує засвоєння інформації із множини джерел, 

складання інформації в єдине ціле за допомогою висновків, узагальнень із різних джерел інформації, 

виключення хибних відповідей, які спочатку здавалися правильними, а в процесі розгляду стали хибними. 

У журналістських веб-квестах студенти мають зібрати факти й організувати їх у жанрі репортажу 

новин, інтерв’ю і т. ін. Використовувався такий тип завдань переважно на філологічних факультетах. 

Конструкторський веб-квест потребує від студентів створення продукту або плану досягнення 

заздалегідь визначеної мети в певних межах. Такі веб-квести виявились ефективними на факультетах, де 

готують психологів і вчителів початкових класів. Творчий веб-квест вимагає від студентів створення 

продукту в заданому форматі. Творчі проекти схожі на конструкторські, проте є вільними і 

непередбачуваними у своїх результатах. У процесі оцінювання таких проектів необхідно більше уваги 

приділяти творчості й самовираженню студентів. Значний інтерес такі завдання викликали у студентів 

тих факультетів, де готують учителів технологій і мистецтв. 

Веб-квести з розв’язання спірних проблем передбачають пошук і представлення різних, а інколи 

суперечливих думок з однієї проблеми та спробу привести їх до консенсусу. Застосовувалися такі 

завдання у підготовці студентів-істориків. 

Наукові веб-квести слугують для знайомства та залучення студентів до наукових досліджень у 

різних галузях знань. Оскільки викладач ВНЗ обов’язково займається науковою діяльністю, то 

магістранти мають знати, що Інтернет, на відміну від наукових книг і періодичних видань, містить 

найсвіжішу інформацію, яка може бути корисною у будь-якій галузі науки. 

Оцінювальні веб-квести представляють студентам низку предметів із пропозицією до їх оцінювання 

або класифікації, вибору рішення з обмеженого списку або оцінки результатів проведених досліджень. 
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Для аналізу й оцінювання можуть пропонуватися такі технології: ділові ігри, кейси, метод ''мозкового 

штурму'', дискусії, навчання у співробітництві, метод проектів та веб-квести.  

Розглянута інтерактивна технологія веб-квестів учить знаходити необхідну інформацію, аналізувати 

її, систематизувати й вирішувати поставлені завдання. Необхідність переважного застосування саме 

такої технології зумовлена ще й тим, що, як зазначають науковці В. М. Галузинський, М. Б. Євтух та ін., 

у вищій педагогічній школі переважає інформаційне навчання, яке формує репродуктивне мислення [9; 

10]. Внаслідок цього виникла парадоксальна ситуація: сучасна школа вимагає творчо працюючого 

вчителя, а підготовка його в значній частині педагогічних ВНЗ нерідко обмежується розв’язанням 

типових завдань за попередньо відомими правилами. Процес навчання в них орієнтований в основному 

на заучування певної суми знань, понять, фактів. Так у студентів формується відтворююче мислення, не 

здатне охоплювати суть явищ та процесів. Тому, на нашу думку, необхідно всю систему навчання, 

особливо в магістратурі, перевести на формування продуктивного мислення, заснованого на знаннях 

способів здатності мислити та вміннях користуватися ними реально. 

Практика доводить, що при активному використанні ІКТ досягаються загальні цілі освіти, легше 

формуються компетенції в області комунікації: вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, 

висловлювати свої думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну та письмову мову, 

відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення. 

Висновки. Отже, процес залучення до Інтернет-технологій істотно впливає на загальний рівень 

професійної компетентності педагогів, які відкривають для себе нові засоби інтелектуальної діяльності. 

Формуються, насамперед, аналітичні вміння, засновані на системно-інформаційному підході й необхідні у 

дослідженні освітнього потенціалу Інтернет-ресурсів і засобів комп’ютерних телекомунікацій. Студенти з 

найпершого заняття мають бути зорієнтовані на всебічний аналіз досліджуваних ресурсів. Предметом 

аналізу мають стати як загальні вимоги до проектування сайтів (технічні, естетичні, ергономічні), так і 

спеціальні (властиві освітнім сайтам). Особливої уваги заслуговує обговорення змістового наповнення 

освітніх веб-вузлів: інформаційна ємкість ресурсів, їх адресність, інформаційна доступність, привабливість 

і продуктивність для потенційних відвідувачів. Причому деякі загальні вимоги (наприклад динамічність, 

інтерактивність) мають аналізуватися з погляду їх педагогічної доцільності. 

В аспекті цієї проблеми зростає значення самостійної роботи студентів. Викладачам важливо 

запропонувати для аналізу ресурси, що відрізняються за концептуальною спрямованістю, формою, 

стилем, конструктивними особливостями та ін. Вказані відмінності були в нашій практиці предметом 

обговорення. Достатньо ефективним методичним прийомом під час вивчення ''Інформаційних технологій 

в освіті та науці'' є моделювання конкретних педагогічних ситуацій, що виникають у навчально-

виховному процесі. 

Таким чином, залучення майбутніх викладачів до такого полісистемного освітнього простору, як 

глобальна мережа Інтернет, забезпечує формування загальної і педагогічної культури на якісно новому 

рівні, озброює їх більш культуроємкими технологіями навчання, здатними забезпечити культурний 

розвиток і соціальну адаптацію у сучасному інформаційному суспільстві. 
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Супрун М. В. Организация учебного процесса в магистратуре с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

В век глобальной информатизации, которая охватывает все сферы современного образовательного 

пространства, необходим преподаватель, который может достичь социально значимых результатов в 

обучении, воспитании и развитии студентов. В современном обществе необходим преподаватель-

профессионал с высоким уровнем развития информационной культуры. В этой статье 

рассматриваются особенности использования информационных и коммуникационных технологий в 

процессе обучения студентов магистратуры. Выяснены основные компоненты информационной 

культуры как основы профессионализма преподавателей университетов. Обоснованы и рассмотрены 

показатели уровня информационной культуры. Предложены основные педагогические условия развития 

информационной культуры будущего преподавателя. Проанализирован метод веб-квеста для 

подготовки преподавателей к использованию этого метода в будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: информатизация, профессионал, профессионализм, информационная культура, 

информационно-коммуникационные технологии. 
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Suprun M. V. The Educational Process Organization with the Use of the Informational and 

Communicational Technologies in the Master Course. 

In the century of the global informatization, which embraces all spheres of the modern educational space, a 

teacher, who is capable for reaching social and significant results, is of need. In the modern society, a 

professional teacher is needed with the high level of the informational culture development. The article deals 

with peculiarities of the use of informational and communication technologies in the educational process in the 

master course. The practice proves that general educational goals are reached by active using of informational 

and communication technologies. That’s why competences in the sphere of communication are formed easily. 

Principal components of the informational culture as the basis of the higher school teachers' professionalism are 

found out. The indicators of the informational culture level are revealed and examined. The principal 

pedagogical conditions of the future teacher's informational culture development are proposed. The web quest 

method for the teachers' preparation to use this method in the future professional activity is analyzed. Web 

quests are organized by means of web-technologies in the sphere of WWW. They are rather complicated and are 

directed on the development of the students' analytical and creative thinking. The teacher has to possess the high 

level of the methodical, informational and communication competence. 

Key words: informatization, professional, professionalism, informational culture, information and 

communication technology.
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СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В XXI СТОЛІТТІ 

У статті проведено аналіз особливостей соціального контексту розвитку сучасної початкової школи в 

державах-членах Європейського Союзу на початку ХХІ століття. Вивчено досвід країн ЄС щодо 

розв’язання соціальних проблем шкільництва на рівні МСКО 1. Визначено загальні тенденції розвитку 

європейської початкової освіти, що сформовані під впливом політичних, економічних та соціально-

культурних чинників. 

Ключові слова: початкова освіта, Європейський Союз, соціальний контекст, тенденції розвитку. 

Постановка проблеми. Розглядаючи шкільництво як відкриту систему, розуміємо, що кожна країна 

має свої традиції у даній галузі, певну педагогічну культуру та особливий соціальний контекст, який 

охоплює специфічні відносини між школою та державою і між різними інституціями по відношенню до 

системи освіти. Врахування розбіжностей у соціальному контексті держав-членів Євросоюзу є важливим 

чинником у вивченні процесів уніфікації європейської шкільної освіти, зокрема початкової. 

Метою статті є аналіз особливостей соціального контексту розвитку сучасної початкової школи в 

державах-членах Європейського Союзу на початку ХХІ століття. 

Виклад основного матеріалу. Намагання країн ЄС підвищити якість національних освітніх систем 

зробили такі питання, як структура шкільництва, освітні цілі, курикулуми, методи навчання, роль і статус 

учителів предметом тривалих та інтенсивних політичних дебатів. Період 1990-х років і початку ХХІ століття 

безперечно можна вважати періодом перманентного реформування шкільної освіти країн Євросоюзу. 

Виклики, що постали перед Європою та її націями, є результатом чисельних змін у європейських 

суспільствах, серед яких підвищення вимог до освіти та, як слідство, до професіоналізму педагогів. 

У 1987 році Рада Європи визначає як найбільш суттєві такі тенденції розвитку в шкільній освіті: 

– зміна освітніх цілей у зв’язку із трансформацією шкільної освіти з елітарної в освіту для всіх; 

– розширення обов’язкової освіти, збільшення періоду навчання, зростання культурного 

різноманіття, структурні зміни в родині, інклюзія учнів з особливими потребами в загальний потік, що 

спричиняє якісні та кількісні зміни учнівського контингенту і викликає необхідність перегляду 

педагогічних та управлінських стратегій; 

– упровадження інноваційних технологій навчання; 

– розвиток нових управлінських навичок учителів та організація навчального процесу на принципах 

дитиноцентризму; 

– відкриття школи для суспільства, громади, батьків із зміною функцій та ролей усіх стокхолдерів 

освіти [1]. 
Відзначаючи у 2004 році 50-річчя з підписання Європейської культурної конвенції, яка заклала 

підґрунтя для розбудови в Європі багатомовного та полікультурного суспільства, Рада Європи розширює 

завдання міжнародної кооперації в освіті. Зважаючи на те, що соціальна і гендерна нерівність, 

дискримінація меншин, переслідування релігійних груп, недостатня інтеграція людей з обмеженими 

можливостями, расизм та нетерпимість, етнічна зверхність і несприйняття іммігрантів і біженців 

залишаються реаліями життя в Європі для занадто великої кількості молодих людей і сьогодні, Рада 

Європи наголошує на необхідності зміщення фокусу державної культурної політики на культурну 

демократію, культурний розвиток і право всіх на культурне самовираження, тим самим підтримуючи 

керівні принципи стосовно прав людини. 

Природно, що головним інструментом досягнення соціальної гармонії виступає освіта. Сьогодні 

освітні програми в межах Європейської культурної конвенції все частіше мають завданням розв’язання 

проблем соціальної інтеграції вразливих груп населення та розбудову демократичного, процвітаючого, 

стабільного, толерантного і згуртованого суспільства. Головними цілями міждержавних проектів як у 

формальному, так і неформальному секторах є розробка освітньої політики, стандартів і практики освіти 

для якісного навчання впродовж життя з особливим акцентом на цінностях, ставленнях, знаннях і 

навичках, необхідних для соціальної інклюзії, відповідального та активного громадянства в умовах 

демократичної культури. 

Початкова освіта покликана повною мірою виконати свою унікальну роль у наданні допомоги в 

підготовці підростаючого покоління до життя разом у полікультурних суспільствах. Складний 

соціальний контекст, який формується під впливом політичних, економічних, культурно-історичних 

чинників, у багатьох випадках сьогодні визначає тенденції розвитку початкової школи в Євросоюзі. 
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Вивчення досвіду країн ЄС щодо розв’язання соціальних питань шкільництва є важливим моментом у 

процесі розбудови української початкової освіти з огляду на прагнення нашої країни стати 

повноправною учасницею європейського освітнього простору. Отже, розглянемо особливості 

соціального контексту початкової школи на прикладі освітніх систем Євросоюзу. 

Увага держав ЄС до розвитку дошкільної освіти, розширення доступу до освітніх послуг для 

вразливих соціальних груп населення є важливим фактором забезпечення ефективного функціонування 

початкової школи, адже позитивний досвід підготовчого етапу є запорукою кращої адаптації та 

успішності дитини в шкільній системі. Обов’язкова дошкільна освіта і відповідно зростаюча кількість 

учнів у системі дошкільної освіти стають все більш поширеним явищем у країнах Спільноти. Одним із 

позитивних боків такої тенденції є той факт, що діти, які відвідують дошкільні освітні заклади, 

демонструють значно вищі навчальні показники в школі, ніж ті, хто їх не відвідував. 

В усіх країнах ЄС, починаючи з 1980-х років, спостерігається тенденція подовження терміну 

обов’язкової освіти та більш раннього її початку. Так, у Болгарії, Греції, Латвії, Люксембурзі, Угорщині, 

Польщі та на Кіпрі обов’язкова освіта поширюється на дошкільний рівень, і діти віком від чотирьох / 

п’яти або шести років зобов’язані брати участь у програмах дошкільних освітніх закладів, завданням 

яких є, передусім, адаптувати дітей молодшого віку до шкільної системи.  

Тільки за період з 2000 по 2009 рік у середньому в ЄС-27 рівень участі 3-річних, 4-річних та 5-річних 

дітей у дошкільній або початковій освіті збільшився на 15,3 %, 7 % і 6,3 % відповідно, досягнувши 

близько 77 %, 90 % і 94 % у 2009 році [2: 28]. 

Тим не менш, у Данії, Німеччині, Угорщині та Швеції, діти, які досягли шкільного віку, але які 

вважаються недостатньо зрілими, можуть відвідувати спеціальні класи, прикріплені до початкової школи 

(Німеччина і Швеція) або до дитячого садку (Угорщина), завданням яких є підготувати їх для вступу до 

школи, як правило, не довше, ніж протягом одного року [2: 68]. 

Однією із важливих характеристик соціально-економічних умов розвитку початкової школи є 

співвідношення кількості учнів на одного вчителя в класі. Зрозуміло, що цей показник залежить від 

низки факторів, серед яких джерела фінансування (державна / приватна школа), місце розташування 

(міська / сільська школа), шкільний профіль (художня / мовна / спортивна школа тощо). Позитивним 

моментом є загальна для європейських країн тенденція до зниження коефіцієнта учні / вчитель, особливо 

в перші два-три роки початкової освіти, що підкріплюється експериментально доведеною кореляцією 

між високою академічною успішністю у перший рік навчання і зменшеною кількістю учнів у класі. 

У деяких країнах ЄС питання щодо кількості учнів у класах початкової школи відносяться до 

компетенції шкільних директорів (Естонія, Угорщина, Бельгія) або влади автономій (Іспанія). До того ж 

кількість учнів у класах початкової школи завжди зменшується, коли: 

– у класі є учні з особливими освітніми потребами; 

– характер навчання білінгвальний; 

– проводяться уроки із специфічних дисциплін, наприклад, іноземної мови. 
Починаючи з 2000 року, коефіцієнт учні / вчитель скоротився у 2/3 країн ЄС у середньому на два учні 

на одного вчителя в початковій школі. У 2009 році по всій Європі зафіксовано середнє співвідношення 

учні / вчитель у початковій школі 14:1. Найнижчий коефіцієнт 9:1 показали Данія, Литва, Мальта, а 

найвищий 20:1 – Франція та Сполучене Королівство [2: 155]. 

Країни ЄС по-різному розв’язують проблему догляду за молодшими школярами у позанавчальний час. 

Відповідальність за організацію даного виду освітніх послуг залежно від національних стандартів та 

органів контролю може покладатися як на міністерства освіти (Греція, Люксембург, Нідерланди, 

Португалія, Англія, Уельс, Північна Ірландія), так і на місцеві органи влади (Данія, Німеччина, Франція, 

Італія, Нідерланди, Португалія, Англія, Уельс, Північна Ірландія), самі школи (Бельгія, Данія, Німеччина, 

Іспанія, Італія, Шотландія), батьків (Бельгія, Данія, Нідерланди, Іспанія) і спонсорів (Франція, Німеччина). 

Розширення шкільної автономії все частіше відносить це питання до компетенції шкільних рад. 

Центри дозвілля і позашкільні Skolefritidsordninger – SFO були створені у Данії ще у 1960-х роках 

(збільшення числа жінок у складі робочої сили) як відповідь на бажання працюючих батьків забезпечити 

догляд за їхніми маленькими дітьми. Соціальні зміни у 1990-х роках у Німеччині стали поштовхом для 

перегляду розкладу роботи шкіл з більш раннього часу (morning school) та розробки нових навчальних 

програм з більш насиченим освітнім контентом для занять упродовж дня. Схожа практика поширилася у 

школах Франції, Італії, Іспанії, Люксембургу, Бельгії, Греції [3: 38-39]. 

Кількість учителів та учнів у класах, розширення освітніх послуг, модернізації засобів навчання тощо 

повністю залежать від фінансування шкільної освіти. Згідно із статистичними даними по освіті (Education 

at a Glance), які щорічно публікує Організації економічного співробітництва і розвитку, в державах-членах 

ЄС в останні десятиліття спостерігається тенденція збільшення фінансування освіти [4: 231]. 

Витрати на освіту в Євросоюзі покриваються за рахунок двох різних типів фінансування: державного і 

приватного. В ЄС-27 частка державного фінансування у період 2000-2008 рр. складає близько 87 % витрат на 

всі рівні освіти разом (у Бельгії, Естонії, Фінляндії, Швеції та на Мальті – до 95 %.). Загальний обсяг 
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державних витрат на початкову освіту, як правило, менш, ніж 2 % від ВВП, за винятком Кіпру, де він досягає 

максимуму в 2,5 % [2: 93]. Порівняно з установами початкової освіти дошкільні заклади меншою мірою 

фінансуються державою і, як правило, отримують кошти з приватних джерел. Для країн-членів ЄС 

досягнення балансу між державним і приватним фінансуванням є важливим аспектом освітньої політики. 

З метою згладжування соціальних нерівностей у більшості європейських країн існує практика 

сімейної допомоги (family allowances). Загалом, вона нараховується з моменту народження дитини й до 

кінця обов’язкової освіти (верхня вікова межа може бути піднята). Наприклад, Ірландія та Кіпр 

забезпечують сімейну допомогу тільки для трьох рівнів освіти; Данія, Швеція і Фінляндія – для 

початкового і середнього рівнів. В Іспанії сімейна допомога призначається родинам із низьким доходом 

або при наявності дітей з обмеженими можливостями. Країни ЄС також доповнюють програми сімейної 

допомоги іншими формами фінансової підтримки, такими як податкові пільги або навчальні гранти. 

Збільшуючи фінансування систем освіти, уряди країн Євросоюзу прагнуть забезпечити більш якісну і 

кращу освіту для населення і, таким чином, отримати підтвердження того, що державне фінансування 

використовується ефективно, зокрема, у ситуації економічного спаду. Заробітна плата педагогів, як 

правило, складає велику частину витрат на освіту, а отже – на одного учня. Вона залежить від часу 

навчання учнів, робочого часу вчителів, зарплати вчителів та числа педагогічних працівників, 

необхідних для роботи з учнями, що визначається кількістю дітей у класі. 

Зазначені фактори пояснюють відмінності в рівні витрат на одного учня між країнами Спільноти. 

Крім того, рівень витрат може бути результатом різних комбінацій цих факторів, які впливають на вибір 

країн щодо моделі інвестування ресурсів у систему початкової освіти і, відповідно, коливань заробітної 

плати вчителів. 

У період з 1995 по 2009 роки в країнах-членах ЄС спостерігалося зростання зарплат учителів (найбільш 

значне зростання зарплат (близько 50 %) спостерігалося в Естонії). У більшості країн уведена система 

додаткових виплат учителям, які демонструють високі професійні результати і мають високу кваліфікацію.  

Крім політичних рішень, соціально-економічний статус учителів як в Європі, так і у всьому світі, 

залежить від демографічних змін. Так, наприклад, у країнах, де кількість молодших школярів 

скорочується в останні роки (Італія, Угорщина, Греція, Чехія), розмір класу також зменшується з 

одночасним скороченням кількості вчителів і зниженням зарплати [4: 291]. 

Умови функціонування початкової школи залежать не лише від демографічних характеристик 

учнівського контингенту, а й значною мірою визначаються такими важливими демографічними 

показниками вчителів, як вік і гендер. Загальна європейська тенденція старіння населення природно 

впливає на різні професії у суспільстві, в тому числі професію вчителя, і це може стати однією із причин 

дефіциту кваліфікованих учителів у деяких країнах ЄС протягом наступних десятиліть. 

Так, сьогодні у Німеччині, Італії та Швеції майже половина всіх вчителів у початковій школі 

знаходиться у віковій категорії 50+, тобто відносяться до людей передпенсійного віку. Далі йдуть 

Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Словенія та Фінляндія, де 40-49-річна вікова 

група педагогів є найбільшою. У Великобританії, Бельгії, Ірландії, Люксембурзі, на Кіпрі та Мальті 

вчителі початкових класів відносно молоді: більш ніж 20 % учителів перебувають у категорії до 30 років 

або в 30-39-річній групі [2: 123]. 

Не розв’язаним залишається і питання фемінізації початкової школи. Відносно низька зарплата в 

умовах постійних реформ і зростаючих професійних вимог обмежили доступ чоловіків у дану галузь (у 

2009 році жінки складали більше 60 % учителів у початковій і середній школі країн ЄС). Хоча бажаність 

збалансованого, з точки зору гендеру, складу педагогів у початковій школі постійно наголошується 

соціологами, психологами та освітянами як один із чинників гармонійного розвитку і зростання 

особистості учня [5: 63]. 

Стосовно учнівського контингенту в європейських початкових школах найбільш загостреними 

проблемами, починаючи ще з 1980-х років, залишаються економічна нерівність та етнічна неоднорідність, до 

того ж у багатьох випадках вони взаємопов’язані і називаються експертами головними чинниками 

академічної неуспішності. За дослідженнями UNICEF (Child poverty in perspective, 2007), дитяча бідність 

залишається вище 15 % у Португалії, Іспанії, Італії, Королівстві Великобританія, Ірландії. Найнижчі 

показники бідності (менше 5 %) досягнуті лише в чотирьох Скандинавських країнах [6: 5]. 

З метою змінити ситуацію держави-члени ЄС не лише проводять постійний моніторинг із даної 

проблеми, а й докладають зусиль щодо подолання соціальної нерівності, яка розглядається як пряма 

загроза сталому розвитку суспільств.  

На тлі зростаючої мобільності та потужних міграційних процесів останньої третини ХХ століття ще 

одним викликом для європейської початкової школи стає етнічна неоднорідність учнів і впровадження 

''міжкультурної педагогіки'' з реалізацією відповідних моделей ''міжкультурної освіти''. Сьогодні за умов 

усе більшого зближення різних релігій, мов, культурної поведінки і мислення полікультурна освіта 

розглядається як найбільш адекватна відповідь на новий соціальний контекст. 
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Становлення полікультурної освіти як напряму педагогічної діяльності в західноєвропейських країнах 

бере початок у 70-80-х рр. ХХ ст. Як зазначає українська дослідниця О. Мілютіна, цей період у 

європейській освітній політиці позначився заміною асиміляційної стратегії соціалізації школярів 

іншокультурного походження на інтеграційну, тобто залучення дітей-іммігрантів до активної участі в 

житті школи та громади. В європейських школах починають практикуватися адаптивні методики 

навчання, білінгвістичні секції, організовуються класи ''вирівнювання знань'' або ''перехідні'' класи для 

дітей-іммігрантів, запроваджуються курси з вивчення мов і культур меншин. Приділяється увага 

перекваліфікації учителів для роботи з дітьми-вихідцями з етнічних меншин [7: 9]. 

Рух у напрямі децентралізації, автономії, залучення громади у життя школи та розширення вибору 

батьків є показником зростаючої зацікавленості держав у розвитку індивідуального стилю початкової 

школи як центра зусиль щодо покращення якості освіти. Пошук шляхів підвищення якості освіти під 

тиском постійного реформування шкільництва впродовж останніх десятиріч викликав інтерес політиків 

та освітян до створення ''нових'' шкіл, які б дозволили реалізувати амбітні цілі освітніх систем у ХХІ 

столітті. Нові інституції приймають різні організаційні форми, і мотивація для їх заснування також 

різниться. В Англії такі школи отримують певний ''профіль'', тобто спеціалізацію (наприклад, ІКТ, 

мистецтва або технології), для приваблення додаткового фінансування з боку бізнесу або громади. У 

Нідерландах на рівні МСКО 1 набули розповсюдження ''Партнерські школи'' (Partnership schools), 

''Дальтон-план школи'' (Daltonscholen), ''Школи Монтессорі'' (Montessorischolen), ''Громадські школи'' 

(Vensterscholen or Brede School) [8: 181-182]. 

У підсумках зазначимо, що на рубежі ХХ-ХХІ століть у переважній більшості європейських країн 

освіта знаходиться у центрі соціальної мережі взаємопов’язаних і взаємообумовлених систем (політика, 

релігія, ринок праці, дозвілля, мистецтво, технології, медіа, сім’я). Сучасний соціальний контекст 

початкової освіти визначає такі тенденції її розвитку в країнах Євросоюзу: 

– зростання кількості учнів у системі дошкільної освіти (підготовка до початкової школи); 

– подовження терміну обов’язкової освіти та більш ранній її початок; 

– збільшення державного фінансування початкової освіти й відповідно підзвітності шкіл (зовнішні 

інспекції та самооцінка шкіл); 

– згладжування нерівностей в освіті як офіційна політика країн ЄС, державна фінансова допомога 

родинам; 

– зниження коефіцієнту учні / вчитель у перші два-три роки початкової освіти; 

– забезпечення догляду за молодшими школярами та надання додаткових освітніх послуг у 

позанавчальний час; 

– старіння педагогічних кадрів і фемінізація початкової школи; 

– впровадження ''міжкультурної педагогіки'' в освітній процес початкової школи (проблема етнічної 

неоднорідності учнівського контингенту); 

– створення ''нових'' початкових шкіл. 
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Яровая Е. Б. Социальный контекст развития европейского начального образования в XXI веке. 

В статье проведен анализ особенностей социального контекста развития современной начальной 

школы в государствах-членах Европейского Союза в начале XXI века. Изучен опыт стран ЕС по 

решению социальных проблем школы на уровне МСКО 1. Определены общие тенденции развития 

европейского начального образования, сформированные под влиянием политических, экономических и 

социально-культурных факторов. 

Ключевые слова: начальное образование, Европейский Союз, социальный контекст,  

тенденции развития. 

Yarova O. B. The Social Context of the European Primary Education Development in the XXI Century. 

The article analyzes the characteristics of the social context of the modern primary school development in the 

Member States of the European Union at the beginning of the XXI century. We study the experience of EU 

countries in solving school social problems at ISCED 1. The article identifies common trends in the development 

of the European primary education, formed under the influence of political, economic and socio-cultural factors. 

Among the changes caused by the external conditions are the increasing number of pre-school students, the 

compulsory education extension and its earlier beginning, the primary education increased state funding, the 

external schools inspection and self-assessment, smoothing inequalities in education as the official policy of the 

EU, the governmental financial assistance to families, the reduction of pupils / teacher's rate in the first two or 

three years of the primary education, the care provision and additional educational services for younger 

students outside the classroom, the aging teaching staff and primary school feminization, ''intercultural 

pedagogy'' introduction and the creation of ''new'' primary schools. 

Key words: primary education, European Union, social context, trends of development.
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ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПК 

У статті розглянуто один із можливих методів визначення швидкості звуку в повітрі без використання 

спеціальних фізичних приладів. Лабораторна робота з визначення швидкості звуку виконується за 

допомогою комп’ютера з мультимедійним обладнанням (акустична система, мікрофон). Для 

генерування і дослідження звукового сигналу використовується комп’ютерна програма ''Віртуальний 

осцилограф'', розроблена ТОВ фірма ''ІТМ'' мультимедіа. 

Ключові слова: швидкість звуку, комп’ютерні технології, ПК. 

Постановка проблеми. Фізика як наука природнича пов’язана зі спостереженнями за фізичними 

процесами, які вчитель або учні відтворюють за допомогою спеціально сконструйованих фізичних 

приладів. Важко уявити повноцінний урок фізики без демонстрацій, лабораторних робіт та робіт 

фізичного практикуму. Прилади є своєрідними підсилювачами відчуттів, які одержують учні, а 

демонстрації сприяють творчому засвоєнню фізичних знань, слугують інструментом переконливої 

мотивації навчально-виховного процесу. 

На сьогоднішній день в більшості шкіл не вистачає обладнання для проведення повноцінного 

демонстраційного та лабораторного експерименту. Зарадити ситуації може використання комп’ютерних 

технологій. Наведемо приклад використання в навчальному процесі комп’ютерної програми 

''Віртуальний осцилограф'', яка розроблена ТОВ фірма''ІТМ'' мультимедіа. 

''Віртуальний осцилограф'' – комп'ютерний аналог традиційного електронного осцилографа. Прилад 

складається з двох функціональних модулів: осцилографа і генератора сигналів звукової частоти. 

Апаратною частиною осцилографа є звукова карта комп'ютера. За допомогою цього приладу можна 

вивчати електричні сигнали, отримані від зовнішніх пристроїв, генерувати електричні коливання 

звукової частоти, підключати їх до зовнішніх джерел коливань для вивчення їх властивостей [1]. Прилад 

ефективний при дослідженні властивостей звукових хвиль. Джерелом звукових хвиль є динаміки 

комп’ютера, а приймачем – мікрофон. Прийнятий мікрофоном звуковий сигнал після підсилення 

подається на вхід ''У'' віртуального осцилографа. Використання приладу дозволяє продемонструвати 

наступні властивості звукових хвиль: відбивання, заломлення, інтерференцію і дифракцію. 

Мета статті – розробити методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи з визначення 

швидкості звуку в повітрі. 

Виклад основного матеріалу. 
Лабораторна робота ''Визначення швидкості звуку в повітрі''. 

Програмне забезпечення та обладнання: програми генератора звукових частот та осцилографа, 

комп'ютер із мультимедійним обладнанням (акустична система, мікрофон), вертикальний дерев'яний або 

металевий екран розміром приблизно 50х50 см, лінійка або вимірювальна стрічка. 

 
Рис. 1. Робоче місце для визначення швидкості звуку у повітрі. 
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Теоретичні відомості 
Для отримання звукової хвилі певної частоти використовуємо один динамік акустичної системи 

(другий відмикаємо), встановлений на демонстраційному столі. Навпроти на відстані 1-2 м 
встановлюємо вертикальний екран перпендикулярно до ходу звукової хвилі. Внаслідок інтерференції 
падаючої і відбитої звукової хвилі виникає стояча хвиля. Вузли та пучності стоячої хвилі виявляємо, 
переміщуючи мікрофон по лінії, що з’єднує середину динаміка та екрана. Максимальна амплітуда 
коливань відповідає пучності стоячої хвилі, мінімальна амплітуда – в вузлах. 

Враховуючи, що відстань між сусідніми вузлами дорівнює половині довжини хвилі, маємо: 

2

)1(
1




n
lln , 

де 1l  
– початкова відстань між мікрофоном та екраном, при якій амплітуда коливань мінімальна. Її 

уточнюють, повільно переміщуючи мікрофон вперед-назад до одержання мінімальної амплітуди коливань. 

nl – відстань між екраном і n-ним мінімумом. Вимірявши nl , визначаємо довжину звукової хвилі:  

 
1

2 1






n

lln   [2]. 

За відомою частотою та довжиною хвилі  визначаємо швидкість поширення звукової хвилі в 
повітрі: 

υ= 
 

Порядок виконання роботи 
1. Запускаємо програму ''Віртуальний осцилограф''. Вмикаємо генератор сигналу. На генераторі 

встановлюємо частоту 800 Гц. 

 
 

Рис. 2. Осцилограма звукових коливань. 
2. На одному краю стола розміщуємо динамік акустичної системи, на протилежному краю 

установлюємо вертикальний екран, між ними – мікрофон. Запускаємо осцилограф. Вибираючи частоту 
розгортки, рівень сигналу і рівень підсилення, досягаємо чіткої осцилограми звукових коливань. 

3. Переміщуючи мікрофон між динаміком і екраном, знаходимо положення першого мінімуму і 
лінійкою вимірюємо відстань до екрану l1. Пересуваючи мікрофон далі, помічаємо другий і третій 
мінімум. Вимірюємо відстань до екрану при третьому мінімумі l3. 

4. На генераторі встановлюємо частоту 1000 Гц і повторюємо усі операції з визначення довжин 
1l та 

3l  для цієї частоти. 

5. Аналогічно виконуємо вимірювання довжин l
''

1 та l
"
3  для частоти 1200 Гц. 

6. Обчислюємо довжини хвиль для першої, другої та третьої частоти: 

1= l3 – l1; 2= 3l -
1l ; 3=l

"
3  - l

''
1 . 

7. Знаходимо швидкість звуку:  

υ1=11; υ2=22; υ3=33. 
8. Визначаємо середнє значення швидкості звуку: 

3

321 



c  [2]. 
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9. Результати вимірювань і обчислень записуємо у таблиці. 
 

№ 
п/п 

Частота,
, Гц 

l1, М l3, М , м υ, 
с

м
 υc 

с

м
 

1 800      

2 1000     

3 1200     

 
10. За традиційною методикою знаходимо похибки. 
11. Порівнюємо отриманий результат із табличним значенням швидкості звуку при даній температурі. 

Контрольні запитання 
1. Який зв'язок між довжиною хвилі та швидкістю її поширення? 
2. Опишіть явище інтерференції хвиль. 
3. Як утворюються стоячі хвилі? 
4. Як залежить довжина стоячої хвилі від довжини падаючої хвилі? 

5. Які точки називаються вузлами стоячої хвилі, а які – пучностями? 
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Федѐвич Н. В., Полищук З. П., Свищ Б. В. Определение скорости звука в воздухе при помощи ПК. 

В статье рассматривается один из возможных методов определения скорости звука в воздухе без 
использования специальных физических приборов. Лабораторная работа по определению скорости звука 

выполняется при помощи компьютера с мультимедийным оборудованием (акустическая система, 
микрофон). Для генерирования и исследования звукового сигнала используется компьютерная программа 

''Виртуальный осциллограф'', которая разработана харьковской фирмой ООО ''ИТМ'' мультимедиа. 

Ключевые слова: скорость звука, компьютерные технологии, ПК. 

Fedyovych M. V., Polishchuk Z. P., Svyshch B. V. The Measurement of the Sound Speed  

in the Air Using a Computer. 

Physics as a natural science is related to observations of physical processes with specially designed physical 
devices. It is hard to imagine a full physics lesson without demonstrations, laboratory works and physical 

workshops. Devices promote to the physical knowledge accumulation, serve as an instrument providing the 
motivation to the educational process. Nowadays most schools do not have enough equipment for the full 

demonstration and laboratory experiments. Only computer technologies can improve the situation. The article 
discusses one possible way of measuring the sound speed in the air without physical devices. The laboratory 

work on determining the sound speed is done with the help of the computer multimedia equipment (sound system, 
microphone). For generating and studying the sound signal the computer program "Virtual Oscilloscope", 

designed by the Kharkiv firm LLO ''ITM'' multimedia, is used. 

Key words: physics, sound speed, computer technologies, computer.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВМІНЬ  

СТУДЕНТІВ НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ''МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ХІМІЇ'' 

У статті розглянуто особливості організації лабораторних занять та можливості підвищення якості 

підготовки майбутніх учителів хімії шляхом вдосконалення практикуму з методики навчання хімії. 

Визначено систему експериментально-методичних умінь студентів, котрі здобувають кваліфікацію 

учителя хімії у ВНЗ. Обґрунтовано методичну модель підготовки студентів до проведення всіх видів 

шкільного хімічного експерименту. Зазначено можливі шляхи модернізації сучасного лабораторного 

заняття з методики навчання хімії. 

Ключові слова: експеримент, демонстраційний дослід, експериментально-методичні вміння студентів, 

алгоритм підготовки до демонстрації, віртуальна хімічна лабораторія, ігровий метод, задачі-малюнки, 

техніка хімічного експерименту. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вищої школи в Україні різко постала проблема 

підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів, які б володіли достатньою професійною 

мобільністю, мали б змогу постійно активно вдосконалювати власні знання та вміння, розглядали власну 

професію як майданчик для творчості, створення та впровадження передового педагогічного досвіду. 

Проблема підготовки майбутніх учителів постає саме тому, що динамічного розвитку зазнає не лише 

зміст та система підготовки самого вчителя, в постійному розвитку перебуває і шкільний курс вивчення 

навчального предмету, методи та засоби його викладання. Таким чином, система підготовки майбутнього 

вчителя двонаправлена та досить рухлива, змінна. 

Основне навантаження з формування методичної складової підготовки майбутнього вчителя хімії у вищій 

школі покладене саме на навчальну дисципліну ''Методика навчання хімії'', оскільки, хімічний експеримент в 

школі це і метод вивчення хімії, і об’єкт її вивчення. Така двоїста природа шкільного хімічного експерименту 

додає особливої важливості підготовці студентів до проведення такої діяльності в школі, тобто заняття з 

методики навчання хімії повинні підготувати студента до виконання різнопланового шкільного хімічного 

експерименту на уроці хімії із дотриманням усіх існуючих вимог до дослідів такого виду. 

Постає проблема створення ефективної системи підготовки студентів до проведення всіх видів 

шкільного хімічного експерименту в умовах Болонської системи (коли відбувається збільшення 

навчального навантаження на самостійну роботу студентів). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи роботи видатних методистів К. Я. Парменова, 

В. Н. Верховського, Н. М. Буринської, В. Я. Вівюрського, О. А. Грабецького, Л. О. Цвєткова, 

С. Г. Шаповаленка, А. К. Грабового, І. Н. Черткова, В. С. Полосіна, котрі займалися проблемою формування 

вмінь проводити шкільний хімічний експеримент, ми звернули увагу на наступне. Різноманітність функцій, 

які виконує експеримент у вирішенні завдань навчання, виховання та розвитку під час вивчення хімії, 

породжує багатоманіття видів, форм, груп, на які поділяють шкільний хімічний експеримент вчені-методисти. 

Врахування значення експерименту для формування системи міцних знань та вмінь учнів робить зрозумілим 

існування великої кількості класифікацій шкільного хімічного експерименту. 

Більшість вчених-методистів однозначно виділяють демонстраційний експеримент як особливий вид 

професійної діяльності вчителя та лабораторний експеримент – як специфічний вид діяльності учнів. 

Тому підготовка майбутнього вчителя повинна обов’язково будуватися на формуванні 

експериментально-методичних вмінь проводити та пояснювати демонстраційний дослід, а також 

методичних вмінь організовувати та керувати проведенням лабораторних дослідів учнями. 

Для забезпечення методичної підготовки до проведення хімічного експерименту варто оволодіти 

наступними вміннями, які ми визначили, враховуючи досвід І. С. Войтович, Ю. М. Галатюка [1: 77]: 

самостійне формулювання мети досліду; формулювання та обґрунтування гіпотези, що лежить в основі 

експерименту; виявлення умов, необхідних для постановки досліду; проектування експерименту; добір 

необхідних приладів та матеріалів; складання експериментальної установки і створення необхідних умов 

для виконання досліду; проведення спостережень; фіксація результатів вимірювань і спостережень; 

аналіз результатів і формулювання висновків. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Отже, підготовка вчителя до 

проведення всіх видів шкільного експерименту – довготривалий, багатогранний, складний процес, який 

містить такі основні компоненти: розуміння ролі експериментальних умінь та навичок в 

експериментальній роботі вчителя в школі (мотиваційний компонент); знання теоретичних основ 
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хімічних наук, які пояснюють проходження шкільного хімічного експерименту (знаннєвий компонент); 

володіння всіма операціями хімічного експерименту та знання і вміння проведення усіх шкільних 

хімічних експериментів (знаннєвий компонент); знання переліку необхідних учням експериментальних 

умінь та навичок, а також вміння їх формувати (діяльнісний компонент). 

Реалізація такого процесу забезпечує професійне усвідомлення себе майбутнім учителем хімії, 

систематизацію та поглиблення теоретичних знань, узагальнення та вдосконалення практичних умінь та 

збагачення навичок майбутньої професії. 

Мета статті – розглянути особливості лабораторних робіт з навчальної дисципліни ''Методика 

навчання хімії'' як основи формування експериментально-методичних умінь студентів проводити всі 

види шкільного хімічного експерименту; запропонувати способи підвищення ефективності занять з 

навчальної дисципліни. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне лабораторне заняття з методики навчання хімії у вищій школі має 

значне навчальне, наукове та методичне навантаження, оскільки хімічний експеримент на такому занятті 

виступає і методом опанування (пізнання) майбутньої професійної діяльності, і методом її організації у 

майбутньому. Лабораторне заняття з методики навчання хімії, на якому використовується хімічний 

експеримент, повинно відповідати багатьом вимогам, дотримання котрих забезпечить формування у 

студентів-майбутніх учителів хімії умінь та навичок професійної діяльності. Тому під час планування занять в 

лабораторному практикумі з навчальної дисципліни варто обов’язково враховувати такі аспекти: 

– Врахування багатоманітності шкільних хімічних експериментів під час організації лабораторного 

практикуму з методики навчання хімії за кредитно-модульною системою. 

Планування навчальної роботи за кредитно-модульною системою вимагає чіткого розподілу 

навчального матеріалу за блоками (модулями), скорочення аудиторної роботи з навчальної дисципліни, 

що призводить до зменшення кількості аудиторних годин, відведених на опанування студентами 

шкільним хімічним експериментом. Ми пропонуємо використати циклову систему побудови 

практикуму. Це дає можливість певним чином уніфікувати заняття та забезпечити опанування 

студентами різних експериментально-методичних умінь. 

На вивчення кожної теми шкільного курсу хімії, як правило, відводиться 6 годин аудиторного 

навчання залежно від видів робіт у шкільній програмі з хімії. Так, перше заняття (з 6-годинної теми) 

відводиться для методичного аналізу даної теми шкільного курсу хімії, визначення видів хімічних 

експериментів, котрі будуть виконуватись вчителем та учнями в межах вивчення даної теми, та 

програмованому контролю знань студентів із теоретичних основ даної теми шкільного курсу хімії. 

Друге заняття присвячено опануванню шкільними демонстраційними експериментами з даної теми. 

Студенти готуються до проведення хімічних демонстрацій методом мікровикладання, описують кожну 

демонстрацію у лабораторному журналі, аналізуючи його як майбутній вчитель. 

Трете заняття з теми присвячено підготовці та проведенню лабораторних дослідів та практичних 

робіт з даної теми шкільного курсу хімії. Підготовка і проведення лабораторних дослідів вимагає від 

студентів розуміння не тільки хімізму (він, як правило, є достатньо простим та відомим студентам із 

загальнохімічних навчальних дисциплін), а й методичного значення проведення даного лабораторного 

досліду. Проведення практичних робіт вимагає значної, кропіткої роботи студентів, оскільки, на відміну 

від демонстраційних та лабораторних дослідів, практична робота – це, передусім, цілий урок, який може 

проводитися вчителем за інструкцією (що полегшує учням виконання хімічних дослідів, а вчителю – 

проведення і контролювання заняття, інструкція наводиться в типових підручниках або в зошитах із 

друкованою основою для виконання практичних робіт) або у формі розв’язування експериментальних 

задач (коли учні повинні не тільки самостійно виконувати, але й самостійно планувати, підбирати, 

визначати, з допомогою яких хімічних реакцій можна розв’язати запропоновану задачу, а вчитель, 

відповідно, повинен не лише споглядати, а підштовхувати, направляти, допомагати, консультувати, 

оцінювати знання та вміння учнів). 

Таким чином, реалізація вимоги багатоманітності шкільних хімічних експериментів потребує, на 

нашу думку, використання алгоритму (алгоритмізованого навчання) [2: 101]. Даний підхід дає 

можливість виробити у студентів чітку систему підготовки і проведення шкільного хімічного 

експерименту, певним чином автоматизувати її. 

Отже, кожне лабораторне заняття в системі вивчення шкільної хімічної теми має власне навчальне 

навантаження та чітку структуру. Виходить, що підготовка студентів за таким практикумом відбувається 

за певним циклом: 

1. Теоретичний та методичний аналіз теми, виявлення знань студентів з основних теоретичних 

понять та положень теми. 

2. Підготовка та проведення шкільних демонстраційних хімічних експериментів. 

3. Підготовка та проведення лабораторних дослідів та практичних робіт з даної теми в шкільному 

курсі хімії. 
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Таке планування навчальної роботи з опанування шкільним хімічним експериментом дає можливість 

додатково вирішити декілька важливих питань експериментально-методичної підготовки студентів. 

Використання двосторонньої діяльності під час проведення шкільного хімічного експерименту на 

занятті для збагачення методичного досвіду студентів. 

Ми визначили, що з одного боку, студенти готуються і проводять всі типи хімічного експерименту як 

вчителі (тому повинні розуміти і бути готовими для проведення і пояснення кожного етапу 

експерименту, а це можливо лише при власному розумінні значення і необхідності проведення 

експерименту на конкретному уроці) – вони повинні розуміти, для чого даний хімічний експеримент 

вчителю і що саме він прагне домогтись від учнів, використовуючи його на уроці. З іншого боку, на 

лабораторному занятті вони виступають учнями, тому вони повинні розуміти, для чого сприйматимуть 

даний дослід учні, виходячи з власних, а не вчительських знань; яке значення спостереження даного 

досліду для формування системи знань та вмінь учнів, на що саме найчастіше звертають увагу учні під 

час проведення досліду і ін. 

Дуже часто студенти припускаються помилок під час проведення дослідів на лабораторних заняттях з 

методики навчання хімії, оскільки використовують власні знання для пояснення проведення досліду, 

абстрагуються від рівня знань учнів, упускають в поясненні те, що видається їм і так зрозумілим та ін. Це 

призводить до відсутності методичної компоненти підготовки демонстрації, адже для використання в 

школі на уроці така методика пояснення і проведення досліду непридатна, оскільки базується на значно 

завищеному рівні знань і вмінь учнів. 

– Адаптація майбутніх учителів хімії до роботи в різноманітних школах та з учнями різних рівнів 

підготовки (різнорівневість знань учнів в класі, профільність класу або школи, наявність обдарованих 

учнів у класі). 

Починаючи професійну діяльність в умовах реальної школи молодий учитель хімії зазнає ускладнень 

під час проведення шкільних хімічних експериментів, оскільки методична підготовка студентів у вищій 

школі орієнтована на середньостатистичну загальноосвітню школу, а реальна професійна діяльність 

може проходити і за інших обставин. Вища школа орієнтує студентів на мінімальну кількість хімічних 

дослідів, котру пропонує для виконання шкільна програма з хімії [3], і вміння виконувати хоч би 

зазначений мінімальний перелік дослідів із дотриманням усіх вимог викладач розцінює як перемогу, 

оскільки сучасні студенти педагогічних напрямів підготовки, як правило, мають достатньо низький 

рівень теоретичної та експериментальної підготовки. З іншого боку, вища школа готує вчителів для всіх 

типів сучасних шкіл відповідно до вимог держави, тому поки в нашій країні будуть існувати периферійні 

школи та профільні класи, невстигаючі учні та обдаровані діти, учні-гуманітарії та учні, котрі обрали 

хімію як потрібний їм предмет в майбутньому, учні, котрі хочуть та можуть вивчати хімію на більш 

високому рівні, сучасна педагогічна вища школа повинна забезпечувати таких учнів, такі класи та школи 

вчителями, котрі могли б на достатньому рівні викладати даний предмет. Для цього ми пропонуємо не 

об’єднувати всю експериментально-методичну підготовку з різнорівневими шкільними хімічними 

дослідами в одну навчальну дисципліну (''Методика навчання хімії''), а розподілити їх на декілька. 

У межах навчальної дисципліни ''Техніка шкільного хімічного експерименту'' студенти повинні 

відпрацювати основні операції у хімічному експерименті та оволодіти технікою проведення та 

правилами техніки безпеки основних програмних шкільних хімічних дослідів. 

У межах навчальної дисципліни ''Методика навчання хімії'' студенти повинні опанувати методику 

проведення та пояснення основних програмних демонстраційних та лабораторних дослідів, навчитись 

проводити основні практичні роботи за інструкцією та без неї. 

Навчальна дисципліна ''Позакласна робота з хімії'' дасть можливість студентам відпрацювати техніку 

та продумати методику використання в навчальній та позакласній роботі з хімії основних дослідів 

(''хімічні вулкани'', ''хімічні серпентарії'', ''хімічні запали та спалахи'', ''цікаві досліди в розчинах'' та ін.). 

І тільки на п’ятому курсі, коли у студентів вже достатньо сформовані експериментально-методичні 

вміння та загально-хімічні знання, ми пропонуємо для вивчення студентам навчальну дисципліну 

''Використання інноваційних технологій у викладанні хімії''. Дана навчальна дисципліна дає можливість 

студентам, використавши вже накопичені теоретичні та методичні знання та експериментальні вміння, 

вільно використовувати їх у власній експериментально-навчальній діяльності.  

– Вдосконалення експериментальної майстерності та вміння студентів модернізувати та 

видозмінювати шкільний хімічний експеримент. 

Рівень знань та вмінь сучасного студента 3 курсу вищої педагогічної школи дуже низький, це, 

передусім, викликано матеріальною незабезпеченістю сучасних периферійних шкіл, оскільки більшість 

студентів педагогічних вузів є вихідцями з периферії, і відсутністю в таких школах хімічного 

експерименту, як такого у всіх його формах. Тому вступаючи до вищої школи, студенти не 

вдосконалюють та розширюють експериментальні вміння та навички, а лише формують їх на початкових 

курсах навчання. Це призводить до недостатньої експериментальної майстерності студентів, негативної 

емоційної налаштованості до навчання. Тому ми пропонуємо використати ігровий метод організації 
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практичних занять та лабораторних дослідів. Це дає можливість створити позитивний психологічний 

клімат, підвищить мотивацію навчання та дозволить студентам зняти емоційне напруження, особливо на 

перших лабораторних заняттях з методики викладання хімії, коли у студентів існує невпевненість у 

власних знаннях та вміннях. 

Можна використати гру ''Хімічне лото'' в темі ''Розчини'' під час проведення наступної практичної 

роботи ''Реакції йонного обміну в розчинах електролітів''. Для проведення такої гри варто ретельно 

підготуватись. Необхідно виготовити картки для лото, на яких буде зазначено назви речовин. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Приклад використання гри ''хімічне лото'' в практичній роботі з теми  

''Реакції йонного обміну в розчинах електролітів''. 

 

Подібні картки кожен студент отримує на початку заняття. Далі кожен студент витягує з двох 

різнокольорових мішечків по одній картці різного кольору (колір відповідає кольору мішечків), на 

котрих будуть зазначені назви речовин. З першого мішечка студенти витягують картку для першого 

завдання, з другого – для другого. Одержавши речовини, студенти спочатку письмово, а потім й 

експериментально повинні визначити реакції, між якими розчинами електролітів будуть відбуватись, та 

визначити, які ознаки проходження хімічних реакцій будуть про це свідчити. Секрет даної гри полягає в 

тому, що в мішечках знаходяться речовини, які реагують не з усіма запропонованими в картці 

речовинами і студентам варто визначити, які реакції можливі, а які не будуть відбуватися, а також, які 

ознаки свідчать про проходження даних хімічних реакцій. 

Так, в першому мішечку можуть міститись назви таких речовин: фосфатна кислота, хлоридна 

кислота, сульфатна кислота, натрій гідроксид, калій гідроксид, кальцій гідроксид, натрій хлорид, калій 

фосфат, натрій карбонат, натрій сульфід і ін. 

В другому мішечку можуть міститись, наприклад, такі назви речовин: хлоридна кислота, сульфатна 

кислота, нітратна кислота, натрій гідроксид, калій гідроксид, барій гідроксид, фосфатна кислота та ін. 

Таким чином, використання даної гри під час проведення практичної роботи створює велику кількість 

варіантів завдання, надає студентам можливість творчо мислити, урізноманітнює хімічний експеримент, 

створює сприятливу емоційну атмосферу. Додатково існує можливість призначити приз – бінго, тобто, 

приз студенту, в якого прореагують всі три речовини в лінії. 

Також, ми пропонуємо включити в систему роботи розв’язування задач-малюнків [4]. Це дає можливість 

наблизити теоретичне вивчення хімії до практичного її використання в діяльності. Студенти вчаться не лише 

логічно мислити, зіставляти результати дослідів, робити висновки з них, набувають просторових уявлень, а 

готуються використовувати дані задачі-малюнки в професійній діяльності для заохочення учнів до вивчення 

хімії, урізноманітнення експериментальних завдань, які сприяють виробленню експериментальних умінь та 

навичок, переносу теоретичних знань, їх комбінуванню та систематизації. 

Так, наприклад, який прилад (або прилади) може бути використаний для добування водню? Як це 

зробити? Напишіть рівняння можливих хімічних реакцій. Зазначте прийоми пуску приладу для 

добування водню у робочий стан і виводу з робочого стану (рис 3.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. 
 

Такого типу завдання ми використовуємо як під час підготовки до проведення демонстраційних 

дослідів (вправи з уніфікації хімічного обладнання), так і до проведення лабораторних дослідів і 

практичних робіт із використанням реальних об’єктів. Дані задачі-малюнки не тільки тренують уяву 

студентів, дають можливість їм реалізувати на практиці теоретичні знання про способи лабораторного 

добування речовин, а й виявляють їх конструкторські вміння запропоновувати та пояснювати 

Купрум сульфат Аргентум нітрат Барій гідроксид 1. 

Натрій сульфід Калій карбонат Амоній хлорид 2. 
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доцільність використання саме даного приладу для дотримання безпеки та наочності під час 

демонстрування добування речовини учням у школі. 

Як показали наші дослідження, для розв’язання проблем індивідуалізації навчання та формування 

систематичних методичних умінь студентів діє віртуальна хімічна лабораторія. Вона являє собою 

систему відеофрагментів, які відтворюють шкільні хімічні досліди відповідно до шкільної програми з хімії. 

Віртуальна хімічна лабораторія може використовуватись студентами під час проведення 

лабораторних занять, а також для підготовки до них. 

Ми використовуємо віртуальну хімічну лабораторію у таких основних випадках. 

По-перше, підготовка студентів до заняття передбачає обов’язковий перегляд відповідних 

відеороликів, що дає можливість їм побачити особливості проведення досліду, реальний час, за який 

можна його виконати, послідовність операцій і дій під час проведення досліду, вимоги до демонстрації, 

на які варто звернути увагу, правила техніки безпеки, яких варто дотриматись. Таким чином, студенти 

попередньо переглянувши віртуальні досліди, приходять на заняття впевненішими у власних знаннях, 

розуміючи як і для чого проводити досліди, озброєні основами методики пояснення проведення досліду. 

Студент має можливість більше часу приділити розробці методики пояснення учням даного досліду. 

А, за умов попереднього пророблення даного досліду в межах навчальної дисципліни ''Техніка хімічного 

експерименту'' та подальшого опрацювання ''Віртуальної хімічної лабораторії'' дає можливість на 

заняттях з методики викладання хімії приділити максимум уваги формуванню експериментально-

методичних умінь та домогтися від студентів свідомого засвоєння поєднання техніки та методики 

проведення хімічних експериментів. 

По-друге, віртуальну хімічну лабораторію можна використати в якості тренувальних вправ з 

коментування так званих ''німих дослідів''. Для вироблення вміння коментувати демонстраційний дослід 

студент під час підготовки до заняття вдома (без виконання натурного експерименту), або і на самому занятті 

в аудиторії (за умови відсутності реактивів та часу), може тренуватись у поясненні хімічного експерименту. 

По-третє, віртуальна хімічна лабораторія дає можливість контролювати правильність формування 

методичних умінь студентів, а також оцінювати знання правил техніки безпеки та поводження з 

реактивами та обладнанням у шкільному хімічному кабінеті. 

Також, можна використати відеофрагменти віртуальної хімічної лабораторії не тільки для підготовки, 

проведення та перевірки експериментальних умінь та навичок, а для творчого вдосконалення приладів, 

які використовуються для проведення шкільних хімічних дослідів, їх уніфікації. Так, для спалення сірки 

(вуглецю, фосфору, заліза) в кисні можна використати не просту ложку для спалювання речовин, а 

вмонтувати її в корок, що дасть можливість дотриматись правил техніки безпеки та збільшити наочність 

і простоту виконання досліду. Також для додавання рідин у колбу після спалювання речовин можна 

вмонтувати крапельну лійку, що значно полегшить проведення досліду, адже не потрібно буде 

відкривати колбу для додавання індикаторів та рідини. 

Висновки і пропозиції. Запропонована модель організації лабораторних робіт з методики навчання 

хімії, котрі присвячені проведенню хімічного експерименту, дає можливість викладачам даної 

дисципліни у вищій школі заповнювати пробіли в знаннях та вміннях студентів, шукати максимально 

ефективні шляхи формування експериментально-методичних умінь студентів проводити всі види 

шкільного хімічного експерименту, домагатись опанування майбутніми вчителями хімії професійної 

діяльності повною мірою ще в стінах ВНЗ, формувати всі необхідні знання та вміння майбутнього 

вчителя хімії у повному обсязі, створюючи конкурентоспроможного фахівця на ринку праці. 
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Аничкина Е. В. Особенности формирования экспериментально-методических умений студентов на 

лабораторных занятиях по дисциплине ''Методика обучения химии''. 

В статье рассмотрены особенности организации лабораторных занятий и возможности повышения 

качества подготовки будущих учителей химии путем совершенствования практикума по методике 

обучения химии. Определена система экспериментально-методических умений студентов, которые 

получают квалификацию учителя химии в вузе. Обоснована методическая модель подготовки 

студентов к проведению всех видов школьного химического эксперимента. Указаны возможные пути 

модернизации современного лабораторного занятия по методике обучения химии. 

Ключевые слова: эксперимент, демонстрационный эксперимент, экспериментально-методические 

умения студентов, алгоритм подготовки к демонстрации, виртуальная химическая лаборатория, 

игровой метод, задачи-рисунки, техника химического эксперимента. 

Anichkina O. V. Peculiarities of Students' Experimental-Methodological Skills Formation at Laboratory 

Classes in the Academic Discipline ''Methods of Teaching Chemistry''. 

The article considers peculiarities of laboratory classes' organization and possibilities for better professional 

training of future chemistry teachers by the improvement of workshops in methods of teaching chemistry. The 

system of experimental-methodological skills of students getting the qualification of a chemistry teacher at 

higher school is determined. The methodological model for training students in conducting school chemical 

experiments of all types is grounded. Possible ways to improve modern laboratory classes in methods of 

teaching chemistry are specified. The problem of the effective students' training for conducting school chemical 

experiments of all types in the Bologna system (when the increase of students’ individual work takes place) is 

considered. Possibilities for better future chemistry teachers' experimental-methodological training taking into 

account the diversity of school chemical experiments in the course of laboratory workshops in methods of 

teaching chemistry in the credit-modular system, the use of two-way activities in conducting school chemical 

experiments to enrich the students' methodological experience, the future chemistry teachers' adaptation to the 

work in different schools with pupils having different academic level, the improvement of students' abilities and 

skills to modernize and modify the school chemical experiment are viewed. Materials of the article give the 

possibility to teachers in methods of teaching chemistry to find the most effective ways of students' experimental-

methodological skills formation in conducting school chemical experiments of all types, give all the necessary 

knowledge and skills for competitive specialists at the labour market. 

Key words: experiment, demonstrative experiment, students, experimental-methodological skills, preparation 

algorithm demonstration, virtual chemical laboratory, play method, figure task, chemical experiment techniques.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ПРИ ВИВЧЕННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті визначено основні методичні аспекти застосування шкільного підручника при вивченні 

іноземної мови, проаналізовано типи шкільних підручників, вимоги до них, їх основні функції та принципи 

побудови. Розглянуто основні фактори впливу на процес підручникотворення як у вітчизняній, так і 

зарубіжній педагогіці. Акцентовано увагу на зарубіжному досвіді побудови підручників іноземної мови, 

їх методичній основі. 

Ключові слова: підручник, іноземна мова, методичні аспекти, підручникотворення, зарубіжний досвід. 

Постановка проблеми. За останні роки з'явилося багато підручників для навчання іноземних мов у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок щодо діагностики підручників іноземної 

мови знаходимо в дослідженнях О. Афанасьєвої, І. Бім, Л. Калініної, В. Кузовльової, С. Кузнецової. 

О. Коломінової, А. Кондакова, Я. Кодлюк, О. Тарнопольського, В. Редька, С. Роман та ін. Тому в галузі 

навчання іноземної мови зроблено певні кроки: визначено цілі, принципи, зміст навчання іноземної мови 

в загальноосвітніх навчальних закладах (Н. Басай, І. Бім, Н. Гальскова, В. Редько та ін.); збільшилася 

кількість публікацій, у яких висвітлюються основні положення концепцій підручників для навчання 

іноземної мови, пояснюється структура, надаються практичні рекомендації щодо використання 

матеріалів підручників (Т. Сірик, Л. Калініна, С. Роман, Н. Чумак). Але аналіз чинних підручників для 

навчання іноземної мови в сучасній школі дає підставу стверджувати, що в їх змісті не завжди 

враховуються особливості навчання іноземної мови, специфіка її викладання, методичні аспекти 

педагогічного процесу. 

Тому метою нашої статті є аналіз методичних аспектів застосування шкільного підручника при 

вивченні іноземної мови в загальноосвітньому середньому навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу. Підручник є офіційно визнаною основною навчальною книгою, в якій 

систематично викладено навчальний предмет або його частини відповідно до програми. Учні 

користуються ним під керівництвом учителя як на уроці, так і при виконанні домашніх завдань. Він має 

бути придатним для формування певних загальноосвітніх наукових знань, умінь і навичок, сприяти 

розвитку особистості, відповідати сучасним методам і організаційним формам навчання [1: 143]. 

Головне в сучасному підручнику – це створення стану успіху, співпраці, співтворчості, навчального 

діалогу, конструювання ситуації вибору. Адже підручник нині виконує функцію не лише засобу 

навчання, але є одним із способів раціонального управління учителем навчальним процесом [2: 26]. 

Вчені трактують підручник як інформаційну модель навчання, як своєрідний сценарій навчального 

процесу, який відображає теорію і методику процесу навчання. Саме з цих позицій підручник повинен 

відображати ціль і зміст навчання, визначати систему пізнавальних дій з матеріалом, організаційні 

форми навчання і способи контролю [3: 476]. 

Розрізняють такі типи підручників: 1) на основі класифікації наук – гуманітарні, фізико-математичні, 

природознавчі та ін. підручники; 2) за характером викладу навчального матеріалу – академічні, 

прикладні; 3) за провідними методами вивчення навчального матеріалу – інформаційні, проблемні, 

програмовані, комплексні [1]. 

У процесі навчання вчитель орієнтується на підручник, доповнює його матеріал додатковою 

інформацією, використовує на уроці місцевий, краєзнавчий матеріал, якого в підручнику немає, 

передбачає труднощі, які можуть виникнути під час використання підручника учнями, інколи змінює 

порядок чи методику викладання матеріалу та ін. 

Згідно з розробленою Міністерством освіти комплексною програмою "Шкільний підручник" за 

останні роки видано багато нових підручників з різних предметів, введено паралельні навчальні книги, 

методичні посібники, зошити з друкованою основою, випущено навчальні фільми, фонохрестоматії, 

звукові посібники з іноземної мови [4: 472]. 

Підручник повинен відповідати низці дидактичних та методичних вимог, а саме: науковість змісту 

навчального матеріалу, якість, точність, простота, доступність викладу матеріалу, чіткість 

формулювання визначень основних понять (правил, законів, ідей); він мусить бути написаний живою, 

точною і доступною мовою; навчальний матеріал повинен правильно розподілятися за розділами і 

параграфами; у ньому повинні бути наявні ілюстрації, схеми, малюнки, шрифтом виділятися головне; 

підручник повинен бути художньо оформлений [4: 4]. 
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За формою викладу він має бути компактним, лаконічним, містити матеріал високого ступеня 

узагальнення і, водночас, бути конкретним, містити в собі необхідний і достатній обсяг фактичного 

матеріалу. Причому, матеріал підручника повинен мати наукову основу, відображати виклад істинної 

науки, і, водночас, бути доступним відповідному віку учнів, враховувати їх інтереси, особливості їх 

психічних процесів – сприймання, мислення, пам'яті, стимулювати потребу, волю школярів у пізнанні, їх 

відповідальність у процесі навчання. Систематичний виклад навчального матеріалу в підручнику 

повинен здійснюватися в єдності з методами пізнання і відрізнятися популярністю, цікавістю, 

проблемністю [5: 376]. 

Важливою рисою шкільних підручників є їхня стабільність – можливість слугувати джерелом 

інформації декілька років. У переважній більшості з них є "ядро", яке концентрує головні ідеї 

навчального курсу, і "оболонка" – система інформації тимчасового характеру, яка у силу динаміки життя 

підлягає змінам [6: 387]. 

С. Пальчевський наголошує, що підручник має виступати засобом управління навчальною діяльністю 

учнів і спрямовуючим інструментом роботи вчителя. Він повинен якнайповніше відображати основні 

концептуальні положення сучасної системи навчання, базуватись на апробованих у шкільній практиці 

методологічних засадах, забезпечуючи достатньо цілеспрямоване і водночас гнучке управління 

навчальним процесом [7: 60]. 

Зміст навчального матеріалу шкільного підручника формується за логічним, психологічним і 

генетичним принципами. Логічний принцип вимагає розміщення навчального матеріалу відповідно до 

сучасної логічної структури певної науки. Психологічний принцип наголошує на необхідності викладати 

матеріал з урахуванням пізнавальних можливостей учнів, а генетичний принцип передбачає його 

розміщення у такій послідовності, в якій він формувався історично [8: 178]. 

Сучасний шкільний підручник виконує освітню, розвивальну, виховну і дослідницьку функції [1]. 

Освітня полягає у співвіднесенні змісту підручника з програмними вимогами щодо засвоєння 

визначеного державними стандартами обсягу знань, умінь та навичок. Розвивальна функція передбачає 

загальний розвиток учнів – розвиток мотивів навчання, пам'яті, мислення, уяви, мовлення, уміння 

планувати навчальну діяльність та самому її контролювати. Виховна функція пояснюється впливом 

змісту підручника на світогляд учнів, майбутнє їх самовизначення у житті, розвиток духовної сфери. 

Управлінська функція передбачає програмування певного типу навчання, його методів, форм і засобів, 

способів застосування знань у різних ситуаціях [7: 365]. Дослідницька функція полягає у спонуканні 

учня до самостійного розв'язування проблеми. 

Отже, цілі освіти, навчальна програма з предмета, дидактична теорія, методичні рекомендації 

ставлять певні вимоги до підручників: висока науковість, доступність, точність, ясність і яскравість 

викладення змісту, його практична спрямованість, міжпредметні зв'язки. Підручник має бути одночасно 

стабільним (забезпечувати рівновагу між компонентами змісту, відносну сталість основних наукових 

теорій) і мобільним (передбачати можливість введення нових елементів знань без порушення основи) [9]. 

Сьогодні навчання іноземних мов поруч з іншими предметами гуманітарного профілю відіграє 

особливу роль у формуванні та розвитку особистості. В умовах багатомовного та полікультурного 

суспільства навчання іноземних мов має задовольняти потреби багатьох його громадян, створити 

необхідні умови для особистісно зорієнтованого навчання іншомовного спілкування, в основі якого є 

учень із власними потребами та інтересами. Усі ці фактори мають бути взятими до уваги й закладеними 

у зміст шкільних підручників з тим, щоб потім бути реалізованими практично в школах різних регіонів і 

країн. Розглянемо фактори, які, на нашу думку, мають найбільший вплив на процес підручникотворення. 

Фактор перший – це виникнення нових підходів до навчання іноземних мов. Один із них, це 

дослідницький підхід до викладання іноземної мови, який ґрунтується на вивченні результатів великої 

кількості експериментів та аналізі систематичної практики викладання іноземної мови протягом певного 

періоду. Для різновидів інтегративного підходу (особистісно-діяльнісний, посткомунікативний тощо) 

характерними ознаками є: мовленнєва спрямованість, системність та циклічність навчання; поєднання 

свідомого та інтуїтивного, взаємодія усіх видів мовленнєвої діяльності у процесі опанування 

іншомовним мовленням; можливість як усного випередження в навчанні, так і опори на письмовий текст 

як основне джерело іншомовної інформації; ґрунтовні теоретичні знання граматики та практичні вміння 

користуватися цими знаннями, розуміння вивченого матеріалу має підкріплюватися перекладом; 

вивчення та аналіз кращих зразків літератури іноземною мовою, що вивчається; постійний моніторинг та 

оцінювання рівня набутої іншомовної компетенції учнів із боку вчителя, само- та взаємоконтроль учнів; 

можливість використання вільних форм організації навчання, формування в учнів умінь учитися та 

знаходити інформацію самостійно [10]. 

Інтегративний підхід при навчанні іноземної мови передбачає поєднання структуралістських та 

прагматико-соціокультурних напрямів у мовознавстві: першого – при розробці продуктивно-

репродуктивних вправ у поєднанні з традиційно-консервативним педагогічним підходом, другого – при 

створенні репродуктивно-продуктивних завдань у рамках гуманістичної парадигми з урахуванням того, 
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що структурна правильність висловлювань не повинна нівелюватися. Цей підхід передбачає органічне 

поєднання у процесі навчання рис граматико-перекладного підходу, орієнтованого на граматичну 

правильність та лексичну точність висловлювань, та комунікативного, що полягає у комбінації 

комунікативної дидактики та соціокультурної орієнтації навчання. Результатом навчання є формування 

єдності лінгвістичної, дискурсивної та соціокультурної компетенцій особистості. Саме такі методичні 

аспекти закладено в європейських підручниках нового покоління [10]. 

Теоретичну модель сучасного шкільного підручника з іноземної мови доцільно розглядати як таку, 

що ґрунтується на визначенні його двоєдиної сутності: по-перше, як носія змісту іншомовної освіти; по-

друге, як засобу навчання іншомовного спілкування. Відтак, підручник має відображати певну модель 

навчальної діяльності школярів і методичної роботи вчителя, тобто в ньому взаємопов'язано 

функціонують змістовий, діяльнісно-процесуальний і мотиваційний аспекти, що різнобічно 

забезпечують змістове наповнення навчальної книжки [10: 14]. 

Фактор другий – це реформування галузі навчання іноземної мови. Ранній початок навчання 

іноземної мови зумовив необхідність приділяти серйозну увагу віковим особливостям учнів, що було 

практично втілено в якісно нових підручниках для молодших школярів. Науковий прогрес та розвиток 

технічних можливостей значно розширив спектр впливу на процеси запам'ятовування, надав можливість 

формувати автентичне мовне середовище, суттєво змінив інформаційну базу. Значно зросла кількість 

іноземних мов, які вивчаються, замість однієї мови сьогодні вивчають дві або навіть три.  

Фактор третій – необхідність формувати в процесі навчання іноземної мови міжкультурну компетенцію. 

Саме підручники нового покоління, побудовані за принципом міжкультурного навчання, мають мету 

формування міжкультурної компетенції у школярів. Особливо велику увагу цьому надають підручники 

іноземних мов зарубіжних видань. Хоча європейські фахівці зазначають, що сучасні проблеми зниження 

якості підручників з іноземної мови в Європі пов'язані з двома протилежними тенденціями. З одного боку, 

це так званий "ефект застою", коли видавництва не встигають за динамікою розвитку суспільства, 

соціальними та культурними особливостями й життєвими вимогами. З другого боку, деякі видавництва 

фабрикують навчальну літературу. Особливо це стосується і вітчизняних видань. Тому в наші дні 

відбувається створення такої системи навчання іноземної мови, яка дасть змогу, зберігаючи кращі традиції, 

розвивати й удосконалювати зміст освітніх матеріалів вітчизняних та зарубіжних видань в процесі 

навчального книговидання іноземними мовами, чітко відстежувати відповідність змісту підручників 

сучасним науковим поглядам та психолого-педагогічним технологіям [11]. 

Підручник іноземної мови має свої особливості й за своїми функціями відрізняється від інших шкільних 

підручників. Так, якщо майже всі підручники з природничо-математичного та більшість із гуманітарного 

циклів предметів спрямовані, зазвичай, на формування певних знань про об'єкт навчання, то основним 

функціональним призначенням підручника іноземної мови є формування в учнів навичок і вмінь у різних 

видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, говорінні та письмі. Окрім того, підручник передбачає 

формування лінгвістичних, країнознавчих та інших знань. Особливістю підручників іноземної мови 

порівняно з іншими є те, що знання учні отримують, як правило, за допомогою іноземної мови як 

основного об'єкту вивчення. Тобто мова слугує засобом здобування нової інформації, і без відповідного 

рівня володіння мовою знання не завжди можуть стати надбанням учнів [7: 60]. 

Аналіз літератури дає змогу сформулювати основні принципи, за якими створюють підручники 

іноземної мови зарубіжні видання: 

1) системність (інформація відбирається відповідно до певних вимог і вибудовується за певною 

послідовністю). Така презентація інформації забезпечує цілісність навчального процесу, послідовність 

розвитку від класу до класу; 

2) змістовий компонент базується на міжпредметних зв'язках та на розвитку умінь та навичок, які не 

пов'язані із навчанням окремих навчальних дисциплін – формуванням базових навчальних компетенцій 

та міжкультурної, полікультурної компетенції зокрема; 

3) врахування вікових особливостей дітей (психологічні характеристики та характеристики, пов'язані 

з пам'яттю), які у процесі навчання значно змінюються (особливо для дітей молодшого шкільного віку); 

4) шкільний підручник з іноземної мови – головна ланка зв'язку між учнем, учителем та змістом 

освіти, що має містити в собі ефективну систему оцінки та самооцінки знань і вмінь, які учень отримує в 

процесі спілкування з цим підручником. 
Розглянемо інші методичні аспекти застосування підручника іноземної мова в сучасному 

педагогічному процесі. 

В основі виділення наукових критеріїв побудови сучасного підручника іноземної мови лежить 

уявлення про підручник як складну систему, як модель реалізації за його допомогою завдань навчально-

виховного процесу [1]. 

Підручник був і залишається найкращим засобом для навчання, зокрема і для вивчення іноземних 

мов, якщо він побудований відповідно до усталених методичних вимог. Ефективним для навчання буде 

лише методично правильно спланований підручник. Підручник дає можливість школяреві встановити 
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власну швидкість навчання і оцінити свій прогрес у вивченні навчального матеріалу. Спонукати школяра 

до самонавчання – завдання будь-якого, методично вірно побудованого, підручника. 

Часто в укладанні підручників виникають такі недоліки: відсутність чіткого розподілу навчального 

матеріалу відносно тематики; нечіткість формулювання завдань; порушення послідовності вправ; 

методична неправильність побудови вправ; відсутність комунікативного спрямування переважної 

більшості вправ; нечіткі вимоги щодо організації контролю; невідповідність змістового та діяльнісно-

процесуального компонентів навчання віковим особливостям та рівню розвитку учнів. 

У деяких підручниках іноземної мови для середньої школи немає логічності викладення навчального 

матеріалу. Інколи використовуються тексти, які не відповідають віковому рівню учнів. Часто деякі 

вправи, а найчастіше це – запитання до тексту, копіюють речення з тексту. Тому, щоб дати правильну 

відповідь, учням необхідно лише знайти це речення в тексті. Тому при відповіді на запитання, розуміння 

прочитаного учнем може бути повністю відсутнє. Запитання до тексту, речення у тестових вправах на 

перевірку розуміння не повинні копіювати текст, а просто мають бути близькі за смислом. Бажано, щоб 

краєзнавчий матеріал враховував особливості відповідного етносу. 

Деякі підручники іноземної мови як вітчизняних, так і зарубіжних видань наповнені текстами, які є 

дуже близькими і за будовою і за змістом. Існує дуже багато інформації із різних тем. Всю її неможливо 

вмістити в одному підручнику. Тому відбирати матеріал потрібно в розумних межах. Значна кількість 

матеріалу не є необхідною для засвоєння ні з точки зору отримання важливої інформації, ні з точки зору 

отримання мовних знань. Тому потрібно відбирати найбільш важливий навчальний матеріал, оскільки 

недоцільно витрачати багато часу на читання не дуже важливого й одноманітного матеріалу. Не варто і 

забувати про принцип емоційності, який спонукатиме школяра, особливо молодшої школи, до бажання 

розвивати уяву, фантазію, образне мислення, а головне – проявляти інтерес до процесу навчання. 

У той же час існує інший недолік, коли підручники мають значну кількість лексичного матеріалу для 

активного засвоєння, який не є широко розповсюдженим і загальновживаним. Учні рідко вживають таку 

лексику в мовленні рідною мовою, тож є недоцільним вивчати її й іноземною мовою. Такий додатковий 

матеріал доцільно виносити для самостійної роботи школярів [11]. 

Цілком зрозуміло, що в одному підручнику неможливо вмістити весь мовний матеріал, бажаний для 

засвоєння. З іншого боку, – це робити і недоцільно. Існують додаткові ресурси, тобто граматичні 

довідники, різноманітні словники, за допомогою яких учні можуть знайти відповідь на будь-яке 

запитання. Тому в шкільному підручнику для навчання іноземної мови повинні бути завдання, для 

виконання яких учні мають користуватися додатковою літературою, мережею Інтернет тощо. 

Висновки. Отже, шкільний підручник іноземної мови в нових освітніх умовах має враховувати ті 

зміни, що відбуваються в суспільстві, потреби школярів, відповідати інноваційному типу мислення, 

спонукати учнів до здійснення пошуково-дослідницької діяльності, бажання до самоосвіти і, відповідно 

цьому, оновлювати методичні основи як навчання іноземних мов, так і використання підручника як 

засобу навчання. 
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Березюк Ю. В. Методические аспекты применения школьного учебника при изучении  

иностранного языка. 

В статье определены основные методические аспекты применения школьного учебника при изучении 

иностранного языка. Проанализированы типы школьных учебников, требования к ним и принципы 

построения. Рассмотрены основные факторы влияния на процесс учебникотворения как в 

отечественной, так и зарубежной педагогике. Акцентировано внимание на зарубежном опыте 

построения учебников иностранного языка, их методической основе. 

Ключевые слова: учебник, иностранный язык, методические аспекты, учебникотворение,  

зарубежный опыт. 

Berezyuk Yu. V. Methodological Aspects of a School Textbook in the Foreign Language Study. 

The article highlights the problem of methodological aspects of a school textbook in the study of the foreign 

language in the secondary school. On the basis of the analysis of the scientific research literature, 

methodological works such an approach of building, functions and requirements to the modern study textbook as 

an active means of studies is defined. The article deals with the issues of creating textbooks for teaching foreign 

languages. Main principles of creation and common mistakes in existing textbooks are analyzed. The specific 

way of using textbooks in the process of studying a foreign language in the native country as well as in the 

foreign country is shown. On the basis of the diagnostic technique, our own experience, methodological books, 

we underline fundamental principles that should be used in the creation of a modern textbook. The foreign 

language textbook has to correspond to new educational conditions, should take into account changes in the 

society and the schoolchildren's need, satisfy the innovative type of thinking, encourage the schoolchildren for 

the search and research, the desire for self-learning. The research of our study proves a textbook has to respond 

to the need for the principal methodological approach. This approach could guide authors and teachers to 

cooperate in the creation of a modern textbook that corresponds to all requirements and needs, the quality of 

books used in the teaching and learning process will show schoolchildren's high achievements and lead to the 

successful learning. 

Key words: textbook, foreign language, methodological aspects, textbook creation, foreign experience.
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО 

РЕАЛІЗАЦІЙ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ 

У статті представлено модель підготовки майбутніх учителів-філологів до використання технологій 

кооперативного навчання в професійній діяльності. Виділено та проаналізовано основні складові даної 

моделі, зокрема теоретичний, практичний та результативний блоки, етапи впровадження моделі в 

навчальний процес, а також окреслено можливості її використання в процесі фахової підготовки. 

Ключові слова: модель, професійна підгтовка, вчитель-філолог, кооперативне навчання. 

Актуальність теми дослідження. Постійні зміни, які відбуваються в сучасному українському 

суспільстві, вимагають відповідних змін у системі освіти. Впровадження змін повинно відбуватися лише за 

умови наукового обґрунтування й ефективного використання інноваційних теорій та концепцій. 

Застосування актуальних сьогодні інтерактивних технологій навчання, особливо технологій 

кооперативного та колаборативного навчання в малій групі, вимагає спеціальної теоретичної й практичної 

підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей. Підготовка вчителів до використання 

названих технологій має проводитись комплексно, відповідності до системи наукових підходів, 

притаманних гуманістичній освітній парадигмі. Результативність відповідній підготовці надаватиме 

комплексна модель, впровадження якої забезпечуватиме ефективність і системність оволодіння майбутніми 

учителями-філологами методикою застосування технологій кооперативного навчання. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Науково-теоретичною базою дослідження виступають 

роботи вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, професійна підготовка майбутніх учителів-

філологів розглядається в значній кількості сучасних досліджень (С. Вітвицька, О. Глузман, 

О. Дубасенюк, Л. Зязюн, Н. Кузьміна, Ю. Пассов, В. Сластьонін, Н. Тарасевич), професійна підготовка 

вчителів-філологів до інноваціної діяльності детально досліджується в роботах Ю. Будас, Л. Подимової, 

Ю. Максимова, Л. Машкіної та ін. Метод моделювання різних аспектів досліджуваного педагогічного 

явища зустрічається в працях Ю. Будас, С. Вітвицької, В. Загвязінського, В. Краєвського, В. Михєєва, 

Є. Романова, В. Сластьоніна, В. Штоффа та ін. У нашому дослідженні технологій кооперативного й 

колаборативного навчання, які вже тривалий час застосовуються у світовій освітній практиці, ми беремо 

за основу напрацювання визнаних законодавців кооперативного навчання (КН) Е. Ааронсона, 

Д. Джонсона, Р. Джонсона, Р. Славіна, С. Кейгана, Й. Шаран, Ш. Шаран, Р. Херц-Лазаровіц, 

Дж. Холубек та знахідки сучасних розробників теорії кооперативного навчання в режимі безпосередньої 

співпраці в класі М. Ердем, В. Паз Деннен та співпраці, опосередкованої через комп’ютер та мережу 

Інтернет, С. Херінг, С. Робертс, Дж. Стааль та ін. 

Метою даної публікації є стислий аналіз складових моделі підготовки майбутніх учителів філологічних 

спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання (ТКН) в професійній діяльності.  

Основна частина. Педагогічне моделювання наразі є одним із найбільш поширених методів 

відображення структури і змісту досліджуваних педагогічних явищ. Більшість захищених дисертаційних 

досліджень з теорії і методики професійної освіти містить педагогічні моделі. Доведений зарубіжною й 

вітчизняною практикою значний освітньо-виховний потенціал кооперативних технологій навчання 

спонукає нас до розробки науково обґрунтованої моделі підготовки майбутніх учителів-філологів до 

використання таких інноваційних технологій. 

В освітньому понятійному апараті модель розглядається як уявна або матеріально-реалізована 

система, котра відображає або відтворює об’єкт дослідження (природний чи соціальний) і здатна 

змінювати його так, що її вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта [1]. С. Архангельський, 

І. Блауберг, С. Вітвицька, Ю. Гастєв, В. Глушков, Т. Гуменюк, О. Дахін, О. Дубасенюк, М. Кларін, 

А. Самарський, Г. Суходольський, Є. Романов та ін. у своїх дослідженнях звертаються до проблеми 

моделювання педагогічних процесів. Зокрема, С. Вітвицька зазначає, що педагогічна модель завжди 

виступає як аналогія і є проміжною ланкою між висунутими теоретичними положеннями та їх 

перевіркою у реальному педагогічному процесі [2: 34]. Є. Романов під педагогічною моделлю розуміє 

"узагальнений, абстрактно логічний образ конкретного феномена педагогічної системи, що відображає і 
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репрезентує суттєві структурно-функціональні зв’язки об’єкта педагогічного дослідження, 

представлений у потрібній наочній формі і здатний давати нове знання про об’єкт моделювання" [3]. 

На основі аналізу моделей, пов’язаних із темою нашого дослідження, було виявлено, що найбільш 

вживаними педагогічними моделями є структурні, функціональні, системно-функціональні, структурно-

функціональні, структурно-змістові та концептуальні моделі, які відображають систему взаємозв’язків між 

компонентами моделі та її характерні особливості. З огляду на специфіку нашого предмета дослідження 

найбільш доцільним вважаємо використання структурної моделі, яка включає в себе опис структури та 

змісту педагогічного явища у їх взаємозв’язку і дає змогу визначити зміст діяльності педагога, 

методологічні підходи, методи і засоби реалізації поставленої мети. Авторська модель, запропонована в 

нашому дослідженні, є узагальненим системним утворенням, яке відображає суттєві зв’язки між 

структурними компонентами в підготовці майбутнього вчителя філологічних спеціальностей до реалізації 

технологій кооперативного навчання, та перевіряється в процесі педагогічного експерименту. 

Головною передумовою розробки моделі підготовки майбутніх учителів-філологів до реалізації ТКН 

стало соціальне замовлення на підготовку кваліфікованих педагогів, здатних використовувати 

інноваційні кооперативні технології у контексті гуманістичної освітньої парадигми. Відповідно до 

сутності системно-структурного підходу підготовка майбутніх учителів до реалізації ТКН є 

цілеспрямованим процесом розвитку та самовдосконалення особистості майбутнього фахівця, що 

становить динамічну систему і складається із ряду взаємопов’язаних елементів, які об’єднані метою 

оволодіння всіма складовими досліджуваних ТКН. Метою розробки моделі є удосконалення чинної 

системи професійно-педагогічної освіти в напрямі формування готовності майбутніх учителів-філологів 

до компетентного використання КТ. 

Відповідно, провідні завдання даної моделі полягають у: 

- формуванні у студентів позитивної мотивації до роботи в режимі кооперативного навчання; 

- формуванні у майбутніх учителів-філологів уміння реалізувати ТКН в професійній діяльності; 

- покращенні якості засвоєння фахових знань майбутніми вчителями-філологами в умовах 

аудиторної роботи з використанням технологій кооперативного навчання. 
Структура моделі складається з трьох блоків: теоретичного, практичного та результативного. 

Теоретичний блок є змістовою базою, яка логічно реалізується в процесі професійної підготовки в 

практичному блоці моделі. Ефективність практичного блоку відображає результативний блок моделі. 

Визначивши мету, завдання та основні блоки моделі підготовки майбутніх учителів-філологів до 

реалізації, зобразимо нашу модель у вигляді схеми (Рис. 1). 

Коротко опишемо складові кожного блоку моделі. До теоретичного блоку входять науково-

методологічні підходи та принципи, на які спирається відповідна підготовка вчителя до діяльності, 

перелік педагогічних умов застосування ТКН та основні ТКН. Використання системно-структурного 

підходу до предмету дослідження уможливлює побудову узагальненої моделі, яка представлена у схемі. 

В руслі особистісно-орієнтованого підходу до підготовки майбутніх учителів-філологів ми пов'язуємо 

формування особистісних та професійних якостей майбутнього педагога з необхідністю залучати їх до 

активного пізнання. Компетентнісний підхід дає змогу показати переорієнтацію вчителя з процесу на 

результат освіти в діяльнісному вимірі підготовки до майбутньої професійної діяльності з використанням 

ТКН. Культурологічний підхід позиціонує вчителя-філолога як фасилітатора міжкультурного діалогу, що 

є реалією сьогодення, без якої неможливе мирне співіснування держав у вік глобалізації. У цьому зв’язку 

наголосимо, що характерною особливістю предметів філологічного циклу є їх наповненість 

культурологічним змістом, культурними особливостями та реаліями тієї країни, мова якої вивчається, 

саме тому підготовка майбутнього вчителя-філолога не може відбуватись без культурологічного підходу.  

До теоретичного блоку моделі належать принципи, на яких будується професійна підготовка вчителя, 

а саме: системності, об’єктивності і гуманізації, реалізації особистості в колективі, свідомої навчально-

пізнавальної активності, дидактичні принципи організації кооперативного навчання. Сюди також 

віднесено теоретичні положення про основні ТКН, які реалізуються в практичній частині моделі в єдності 

форм, засобів та структурних компонентів моделі відповідно до окреслених етапів.  

У теоретичному блоці моделі важливе місце займають педагогічні умови, за яких відбувається ефективна 

підготовка майбутніх учителів-філологів до використання ТКН. У новому тлумачному словнику української 

мови умови визначаються як сукупність положень, що лежать в основі чого-небудь, як необхідна обставина, 

що робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або чомусь сприяє [4]. 

У своєму розгляді ролі педагогічних умов у сучасних педагогічних дослідженнях Є. Хриков зазначає, 

що педагогічні умови – це обставини, які зумовлюють певний напрям розвитку педагогічного процесу та 

мають локальний характер застосування [5]. Аналіз описаних у психолого-педагогічній літературі умов 

підготовки майбутніх учителів із точки зору їх дотичності до теми нашого дослідження дав змогу 

виділили чотири групи умов, важливих для успішного використання ТКН у професійній діяльності 

вчителя-філолога: нормативні, загальнопедагогічні, професійно-педагогічні, загально-соціальні. 
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Рис. 1. Модель підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації ТКН у 

професійній діяльності. 

Соціальне замовлення на підготовку висококваліфікованих учителів-філологів, здатних 

використовувати інноваційні технології у професійній діяльності у контексті гуманістичної 

освітньої парадигми 

Мета:  
формування готовності майбутніх 

учителів-філологів до 

компетентного використання 

кооперативного навчання (КН) в 

професійній діяльності. 

Провідні завдання: 
формування у студетів позитивної мотивації до роботи в режимі 

кооперативного навчання; 
покращити якість засвоєння знань зі спеціальності майбутніх 

учителів-філологів засобом технологій кооперативного навчання; 
сформувати у майбутніх учителів-філологів уміння реалізувати 

технології кооперативного навчання (ТКН) в професійній 
діяльності. 

Науково-методологічні підходи:  

компетентнісний, особистісно-орієнтований, 

культурологічний, системно-структурний. 

Готовність вчителя-філолога до компетентного використання ТКН в професійній діяльності 

Структурні компоненти моделі 

підготовки:  
ціле-мотиваційний, змістовий, 

операційно-діяльнісний особистісний, 

рефлексивно-оцінювальний. 

Структура підготовки вчителя-філолога до реалізації технологій кооперативного навчання 

Принципи: 

Системності, об’єктивності і гуманізації, реалізації 

особистості в колективі, свідомої навчально-

пізнавальної активності, дидактичні принципи 

організації кооперативного навчання. 

 

Критерії готовності до 

використання ТКН: 
Мотиваційно-цільовий, 

професійно-когнітивний, 

діяльнісно-технологічний, 

рефлексивний, 

особистісний. 

 

 

 
Показники готовності до 

використання ТКН 

Рівні сформованості 

готовності до 

використання ТКН: 

низький, достатній, 

високий, творчий. 

Педагогічні умови:  
нормативні, загально педагогічні, професійно-

педагогічні, загально-соціальні. 

Форми 

лекції; 

семінарські та практичні заняття; 

педагогічна практика; 

написання та захист курсових та 

дипломних робіт. 

 

Технології : 

І. навчання разом та поодинці; 

ІІ. технологія "Ажурна пилка"; 

ІІІ. навчання в малій групі-команді:  

навчання в командах з розподіленими досягненнями 

(НКРД), команди-ігри-турніри (КІТ), ажурна пилка – 

2", інтегроване кооперативне навчання читанню і 

письму; 

IV. групове дослідження; 

V. конструктивна полеміка; 

VI. кооперативні структури. 

Зміст підготовки: КН – як мета у 
вивченні фахових дисциплін (Зміст 
КН); КН – як засіб у вивченні фахових 
дисциплін. 
Засоби підготовки: Академічний 
курс "Професійна підготовка вчителя-
філолога до реалізації ТКН". 

 

Теоретичний блок Практичний блок 

Етапи підготовки: 
ознайомлювальний; 
процесуально-діяльнісний; 
корективний; 
креативно-дослідницький 

 
Результативний блок 
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У складі практичного блоку моделі, спираючись на виокремлені Н. Кузьміною та Л. Кондрашовою 

діяльнісні елементи [6], ми виділили наступні структурні компоненти підготовки вчителів-філологів до 

реалізації ТКН: ціле-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, особистісний, рефлексивно-

оцінювальний.  

Зміст ціле-мотиваційного компонента становлять професійні установки, особистісне ставлення, 

інтереси, прагнення здійснювати педагогічну діяльність в режимі кооперативного навчання. Знаннєвий 

компонент моделі містить базу знань про зміст КН, педагогічні, психологічні та методичні знання, які 

складають основу всіх функцій діяльності вчителя, а також фахові філологічні знання. До базових знань 

вчителя відносимо також нормативні знання державного стандарту України, шкільної програми, 

Рекомендацій ради Європи з мовної освіти, європейського мовного портфеля, тощо. Необхідні уміння 

ефективного використання ТКН у професійній діяльності відбиває операційно-діяльнісний компонент. У 

контексті нашого дослідження ми розуміємо уміння використання ТКН у професійній діяльності як 

здатність викладати дисципліни філологічного циклу в ЗНЗ відповідно до здобутих в процесі професіної 

підготовки знань, умінь, навичок та професійних компетенцій, необхідних для реалізації ТКН. 

Відповідно, до таких умінь відносимо пізнавальні, проектувальні, організаційні, комунікативні, 

дослідницькі. Особистісний компонент складається з якостей та здібностей учителя-філолога, 

необхідних для успішного використання ТКН у майбутній професійній діяльності. Рефлексивно-

оцінювальний компонент передбачає формування в майбутніх учителів-філологів рефлексивно-

оцінювальних умінь власної педагогічної діяльності в режимі ТКН. 

Форми роботи являють собою зовнішнє вираження узгодженої діяльності викладача і студентів, що 

здійснюється в усталеному порядку та певному режимі [7]. Сполучення індивідуального, парного, 

групового, колективного режимів організації академічного процесу в ВНЗ відбувається у межах 

конкретних форм занять (лекція, семінар, практичне заняття тощо). У нашому дослідженні було 

використано наступні форми роботи: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, педагогічна 

практика, написання і захист курсових та дипломних робіт. 

Спираючись на міркування Дж. Серрано [8] про те, яким чином ТКН повинні включатися в процес 

підготовки майбутніх учителів з метою більш глибокого розуміння принципів і особливостей ТКН, 

вважаємо за необхідне розглянути їх у змісті підготовки як мету та як засіб навчання, включивши 

відповідні приклади їх застосування в процес підготовки вчителів-філологів. Як мета навчання ТКН в 

межах нашого дослідження частково використовуються в академічному курсі методики викладання 

іноземних мов та повною мірою у спеціальному курсі з ТКН. Під час проходження спецкурсу студентів 

задіяно в процес опанування теоретичних положень, на які спирається КН, та на практичних заняттях 

шляхом активного залучення до механізму застосування кожної технології, а потім – аналізу і виділення 

основних структурних особливостей, виявлення основних переваг та недоліків того чи іншого виду 

діяльності. Планомірне застосування кооперативних груп (неформальної, формальної, базової), 

впровадження компонентів КН при організації роботи в режимі різних ТКН на заняттях з психолого-

педагогічних, професійно-методичних та фахових філологічних дисциплін розглядається нами як засіб у 

підвищенні професійної компетентності майбутнього вчителя. Наприклад, кооперативні структури 

("Думай – працюй в парі – ділись", "Кооперативний мозковий штурм", "Кути" та ін.) використовувались 

у процесі нашого дослідження на лекціях, семінарських і практичних заняттях з курсу методики 

навчання іноземної мови і практичного курсу англійської мови як засіб навчання. 

Ми розглядаємо поняття "підготовка" як процес, що становить динамічну систему і складається з 

частин (етапів), які об'єднані метою набуття студентами знань про ТКН і практичних умінь їх 

використання. Впровадження моделі підготовки майбутніх учителів-філологів до реалізації ТКН 

відбувається в 4 етапи, серед яких: ознайомлювальний, процесуально-діяльнісний, корективний, 

креативно-дослідницький. 

Метою першого – ознайомлювального – етапу є формування професійної орієнтації та мотивації 

студентів до застосування ТКН. Для цього студентам пропонується академічний курс "Професійна 

підготовка вчителя-філолога до реалізації ТКН", який має професійно-педагогічну спрямованість, 

включає ознайомлення з інноваційними кооперативними технологіями теоретично й практично. На 

ознайомлювальному етапі важливу роль у побудові професійної мотиваційної сфери майбутнього 

вчителя відіграє лекційна частина курсу, яка, поміж іншого, має на меті розвиток когнітивного інтересу 

до оволодіння знаннями в психолого-педагогічній галузі та методологією організації роботи в 

кооперативних групах, а також до набуття базового рівня знань про використання КТ, тобто про 

предметну методику застосування ТКН. 

На процесуально-діяльнісному етапі відбувається цілеспрямована практична підготовка майбутніх 

педагогів до використання ТКН як мета навчання в межах згаданого вище академічного курсу. 

Спеціально організоване практичне навчання передбачає набуття майбутніми філологами відповідної 

професійної компетентності у використанні ТКН, адже студентам на заняттях пропонується 

застосовувати різні технології КН до викладання свого навчального предмета, виявити оригінальність, 
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нестандартні прийоми вирішення навчальних завдань і продемонструвати їх перед одногрупниками з 

метою аналізу і корекції. Відповідно до особливостей організації КН важливо сформувати у студентів 

функцію фасилітатора навчання, тому кожне практичне занняття повинне містити достатній обсяг 

професійної рефлексії щодо успішності чи неуспішності дій учителя, щоб студенти відчули на собі 

педагогічний вплив співробітництва в процесі опанування професійно-значущими знаннями. На цьому ж 

етапі може відбуватися залучення студентів до ТКН шляхом використання таких технологій, як засобу 

навчання в процесі вивчення фахових дисциплін (за умови володіння викладачами цих дисциплін 

подібними технологіями або спеціальної підготовки викладачів ВНЗ до їх застосування). 

Креативно-дослідницький етап має за мету демонстрацію сформованості рівня підготовки 

майбутнього вчителя до використання ТКН та його поглиблення під час самостійної педагогічної 

практики в школі. Студенти мають можливість реалізувати набуті знання, уміння, особистісне ставлення 

у процесі організації кооперативної роботи учнів ЗНЗ, виявити творчість та ініціативу в організації 

навчання на основі КТ, кооперативній підготовці учнівських проектів та виготовленні колажів, постерів, 

створенні віртуальних кооперативних учнівських груп. Результатом творчого пошуку майбутніх учителів 

є написання курсових та дипломних проектів з психології, педагогіки та методики викладання однієї із 

філологічних дисциплін. 

Корективний етап включає аналіз і корекцію умінь реалізації ТКН майбутніми учителями у 

практичній діяльності, корекцію індивідуального стилю професійної діяльності в кооперативному 

режимі. Такий аналіз і корекція відбувається в процесі колективного обговорення проведеного уроку з 

методистом та за участі інших студентів-практикантів. Після проходження педагогічної практики 

студенти мають змогу оцінити ефективність власної роботи в режимі самоаналізу шляхом створення 

електронного портфеля вчителя, розробки і захисту авторської технології кооперативної професійно-

педагогічної діяльності перед аудиторією, виступу на науково-практичних студентських конференціях, 

ведення блогу педагогічної рефлексії. 

Результативний блок моделі містить критерії (мотиваційно-цільовий, професійно-когнітивний, 

діяльнісно-технологічний, рефлексивний, особистісний) та показники, які в свою чергу, відображають 

рівні сформованості готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації ТКН у 

професійній діяльності (низький, достатній, високий, творчий), які перевіряються в процесі 

педагогічного експерименту.  

Висновки. Отже, в процесі дослідження було проаналізовано розроблену структурну модель 

підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей. Подана модель є узагальненою системою, 

яка відображає зв’язки між структурними компонентами в підготовці майбутнього вчителя філологічних 

спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання та перевіряється в процесі 

педагогічного експерименту. Модель складається з теоретичного, практичного та результативного 

блоків, планомірне поетапне впровадження яких у навчальний процес ВНЗ може підвищити якість 

підготовки майбутніх учителів-філологів до сучасної інноваційної професійної діяльності. 
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Байда М. В., Мисечко О. Е. Модель подготовки будущих учителей филологических специальностей к 

реализации технологий кооперативного обучения. 

В статье представлена модель подготовки будущих учителей-филологов к использованию технологий 

кооперативного обучения в профессиональной деятельности. Выделены и проанализированы основные 

составляющие данной модели. В частности: теоретический, практический и результативный блоки, 

этапы внедрения модели в учебный процесс, а также обозначены возможности ее использования в 

процессе профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: модель, профессиональная подгтовка, учитель-филолог, кооперативное обучение. 

Baida M. V., Mіsechko O. Ye. The Model of the Language Student Teachers’ Training to the Implementation 

of Cooperative Learning Techniques. 

The model of the language teachers’ training to the implementation of cooperative learning techniques is 

presented in the article. The main parts of the model are highlighted and analyzed. In particular: theoretical, 

practical and resultative blocks of the model are presented as well as stages of the model implementation into 

the teaching process, and the possibilities of its usage in the course of the professional training. 

Key words: model, professional training, language teacher, cooperative learning.
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ДІЛОВА ГРА ЯК СПОСІБ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ ЕКОНОМІКИ 

У статті досліджено проблему використання та впровадження ділових ігор на заняттях з 

економіки у вищих навчальних закладах у процесі підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців. 

Обґрунтовано доцільність використання основних правил створення та впровадження ділової гри як 

способу компетентнісного підходу на заняттях з економіки. Визначено актуальність застосування 

у навчальному процесі імітаційних ділових ігор. Приведено приклад впровадження та проведення 

ділової гри з назвою "Податковий інспектор" на заняттях з економіки у вищих навчальних закладах 

І-ІІ рівня акредитації. 

Ключові слова: ділова гра, компетенції, економіка, податки, імітаційна гра. 

Постановка проблеми. Одним із провідних факторів у реформуванні політики, культури, 

державного устрою є й залишається економіка нашої країни. Тому, можна стверджувати, що від 

грамотності та обізнаності фахівців з економічної галузі залежить наше майбутнє. Для побудови стійкої, 

вільної та економічно самостійної держави потрібні кваліфікована і високо розвинена економічна освіта, 

грамотність та культура населення. З переходом України на ринкову економіку зростає вагомість 

економічної освіти в нашій країні, яка дозволяє населенню швидше пристосовуватись до умов мінливого 

зовнішнього середовища. 

Важливим для студентів, вивчаючих економічні дисципліни, є те, щоб не лише засвоювати теоретичні 

матеріали, але й формувати навички до управління в нестандартних економічно нестійких ситуаціях, 

прояву лідерських здібностей в сфері бізнес-планування та інших, раціонального споживчого мислення. 

Ефективним для розвитку таких здібностей у студентів економічних дисциплін є створення ділових ігор 

на заняттях, тобто заохочення до розгляду спланованих викладачем ситуацій економічного та імітаційно-

ігрового змісту. Будь-яка ділова гра має поставлену мету, завдання, інструменти та результати роботи, 

тобто передбачає використання моделювання ігрових явищ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему ігрової діяльності досліджували В. Анісімова, 

А. Вербицький, Л. Кабанова, П. Підкасистий та інші педагоги і психологи. Проблематику використання 

рольових і ділових ігор у навчальному процесі у вищих навчальних закладах відображено в багатьох 

працях таких вчених, як Я. Гінзбург, М. Крюков, П. Астадур’ян, Л. Нечепоренко, І. Коломієць, С. Борисова, 

Л. Загрекова, А. Малащенко, А. Айламазьян, Д. Панішкевич та ін. Актуальним на даному етапі розвитку 

педагогічної науки залишається питання використання та впровадження ділових ігор на заняттях з 

економіки у вищих навчальних закладах у процесі підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців. 

Мета, завдання та методика досліджень. Метою дослідження статті є характеристика основних правил 

створення та впровадження ділової гри як способу компетентнісного підходу на заняттях з економіки. 

Основними завданнями були: визначення сутності ділової гри в навчанні; дослідження характерних ознак 

ділових ігор; розгляд основних принципів побудови та проведення ділових ігор; виокремлення складових 

інтерактивних ігрових занять; приведення прикладу впровадження та проведення ділової гри з назвою 

"Податковий інспектор" на заняттях з економіки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. 

Теоретичною і методологічною базою слугували фундаментальні положення сучасної педагогічної 

науки, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблеми дослідження. У статті використано такі 

методи дослідження, як: системний підхід (визначення основних принципів побудови та проведення 

ділових ігор); теоретичного узагальнення та абстрактно-логічні методи (систематизації і узагальнення 

завдань, мети, етапів проведення ділової гри "Податковий інспектор" на заняттях з економіки); графічний 

метод (зображення складових інтерактивних ігрових занять та характерних ознак ділових ігор). 

Виклад основного матеріалу. Метод застосування ігор на заняттях сьогодні виходить на одне з 

перших місць у теорії та практиці економічної освітньої діяльності. Гра – супутник людського життя. Від 

колиски до глибокої старості супроводжує людину гра, як стверджував А. С. Макаренко: "Гра має 

важливе значення в житті дитини… Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. 

Тому виховання майбутнього діяча відбувається, передусім, в грі…" [1]. 

Педагогічна суть ділової гри – активізувати мислення студентів, підвищити самостійність 

майбутнього фахівця, розгорнути й привнести дух творчості в навчання, наблизити його, підготувати до 

професійної практичної діяльності. Головним питанням у проблемному навчанні виступає "чому", а в 

діловій грі – "що було б, якби..." [2]. Характерні ознаки ділових ігор наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Характерні ознаки ділових ігор. 

 

Навички майбутньої професійної діяльності частково отримуються студентами під час імітаційних 

ігрових занять. Головна риса таких занять – це імітація майбутньої управлінської, технологічної та 

проектно-конструкторської діяльності. 

Як правило, інтерактивні ігрові заняття включають в себе складові, які викладено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Складові інтерактивних ігрових занять. 

 

В основу гри, як правило, покладено модель об’єкта, наприклад виробництва, або, точніше, 

відображення такої моделі у сфері управління. Учасники гри, відповідно до мети своїх дій, керуючись 

правилами й інструкціями ведення гри, а також наявними даними стосовно ситуації, формують свої 

одиничні моделі гри.  

За критерієм змісту й умов діяльності учасників у дидактиці європейських країн виділяють ігри 

симуляційні, управлінські, психологічні, спортивні та ін. 

Основні принципи побудови та проведення ділових ігор такі: 

1. Наочність і простота конструкції (моделі) ділової гри. 

2. Автономність тем і фрагментів ділової гри. 

3. Можливість подальшого вдосконалення й розвитку конструкції ділової гри. 

4. Раціональне поєднання в ігровому експерименті теорії і практики методики проведення ділової гри. 

5. Максимальне звільнення учасників ділової гри від рутинних ігрових процедур. 

6. Максимальне використання готових розробок. 

7. Спрямованість усіх елементів гри на розв’язок проблеми, що вивчається. Будь-яка ділова гра має 

допомагати у розв’язанні певної проблеми, дослідженні конкретної виробничої ситуації, прийнятті 

рішення, засвоєнні навчального курсу або групи дисциплін тощо. 

Представимо приклад ділової гри "Податковий інспектор". Ця гра є імітаційної грою, тому імітується 

діяльність податкової інспекції, а кожен учасник гри – працівник податкового органу. 

Поставленою метою гри є:  

 узагальнення та закріплення знань студентів із пройдених тем курсу;  

 в ігровій формі виявити теоретичні знання та практичні вміння, навички студентів;  

 сприяти розвитку логічного мислення;  

 активізувати розумову діяльність студентів;  

 формування стійких інтересів до професії – податковий інспектор;  

 виховання професійно важливих якостей: творча активність, дисциплінованість, потреба в 
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постійному вдосконалення своїх професійних знань і вмінь. 
Завданнями, поставленими в контексті економізації освіти завдяки проведенню імітаційної гри, 

визначено – навчити студентів в ігровій формі логіці економічного мислення, показати способи 

вирішення економічних проблем за допомогою ігрових технологій. 

Основним правилом гри є те, що група ділиться на 2 команди – податкові інспекції. Викладач 

знайомить учасників гри з правилами гри і з членами комісії. Студентам пояснюють ситуацію: державна 

скарбниця (бюджет) потребує додаткових надходжень грошових коштів, тому прислали комісію з 

податків і зборів, щоб перевірити правильність обчислення і регулярність надходження податкових 

зборів, провести атестацію податкових працівників, тобто чи всі вони відповідають своїм посадам. 

Гра складається з 5 етапів-завдань. Кожен етап витриманий у часі. 

1 етап: Міні-вікторина. Мета: перевірка знань з усіх тем курсу. Кожному члену команди задається 

питання, а він повинен дати правильну відповідь. Скільки правильних відповідей, стільки й команді 

присуджується балів. 

2 етап: Провести відповідність кожному з податків своїх елементів оподаткування. Мета: перевірка 

знань за темами "Загальнодержавні податки". Завдання у вигляді тесту. 

3 етап: Розрахунок податків. Мета: перевірка вмінь проводити розрахунки по податках. Завдання 

складається з 3 задач. Кожна команда ділиться на 3 підгрупи і вирішує свою задачу. Одночасно 

проводиться конкурс капітанів ''Розрахунок податкової знижки з ПДФО''. Капітан кожної команди 

вирішує завдання щодо отримання податкової знижки фізичною особою. 

4 етап: Гра "Слова". Мета: перевірка знань з термінології оподаткування. Кожна команда повинна 

якомога більше назвати професійних термінів по податковій системі.  

5 етап: Міні-проект "Свій податок". Мета: застосування знань курсу в життєвих ситуаціях. На цьому 

етапі студентам було дано завдання – придумати новий податок для поповнення бюджету міста та його 

презентувати, спираючись на теоретичні знання курсу і застосування цих знань у життєвих ситуаціях. Це 

завдання на активізацію розумової діяльності студентів. 

Мислення студентів розвивається в процесі побудови ними різного роду доказів та фактів, вирішення 

всіляких проблемних завдань, в пошуках пояснення різного роду явищ, у виборі шляхів і форм своєї 

власної поведінки. Дане заняття дає можливість висловитися всім студентам: і тим, хто мислив 

правильно, і тим хто помилявся, тобто вони самі дійшли до істини. Мислення студентів йде від 

реальності до можливості і назад – від можливості до реальності. В розумовій діяльності студентів 

важливу роль відіграють висновки за аналогією. Це проглядалося під час презентації, де вони впевнено 

відстоювали свою точку зору, приводили факти, вчилися правильно вести дискусію. За допомогою 

висновків за аналогією студенти на підставі отриманих знань на заняттях курсу будують різні пояснення 

і докази на даному занятті нетрадиційної форми (ділова гра) в ігровій формі. 

Найважливішу роль в ігровій моделі навчання належить заключного етапу – ретроспективному 

обговоренню ходу і результатів гри. Гра розглядається в 2 планах – змістовному і соціально-

психологічному. Студенти разом з викладачем обговорюють труднощі, що виникли, емоційні 

переживання, ідеї, які приходили в голову, і отриманий досвід. Особлива увага приділяється 

обговоренню співвідношень ігрової ситуації із реальністю, можливості використання отриманого 

ігрового досвіду в інших ситуаціях. Але не всі учасники, проходячи через одну і ту ж процедуру, 

проаналізують її однаково й отримають однаковий досвід. Одним із результатів рефлексії гри може бути 

і внесення в неї поправок, змін. Після проведення гри підводяться підсумки. Члени журі оголошують 

ігрові результати. Учасники гри дають самооцінку своїх дій у плані виконання ігрової ролі. Переможців 

та переможених в грі немає. 

Висновки. Ділові ігри є трудомісткою формою навчання. Використання їх на заняттях дає 

можливість отримати досвід щодо виконання майбутньої професійної діяльності, систематизації у 

цілісну систему вже наявних умінь і навичок, отримання досвіду соціальних відносин, формування 

професійного творчого мислення. Компетентнісна участь студентів у грі вимагає завчасної їх підготовки 

(наприклад, варто попередньо вчити навичкам дискусії, аналізу ситуації, розігрування ролей і т. п.). Роль 

викладача найбільш активна на етапі розробки, підготовки гри і на етапі її рефлексивної оцінки. Ділова 

гра вимагає зміни ставлення до традиційного уявлення про поведінку студентів. Головним стає 

дотримання правил гри. 
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Матеріал надійшов до редакції 18.05. 2015 р. 

Лебедь М. М. Деловая игра как способ компетентностного подхода на занятиях экономики. 

В статье исследована проблема использования и внедрения деловых игр на занятиях по экономике в 

высших учебных заведениях в процессе подготовки будущих квалифицированных специалистов. 

Обоснована целесообразность использования основных правил создания и внедрения деловой игры как 

способа компетентностного подхода на занятиях по экономике. Определена актуальность применения 

в учебном процессе имитационных деловых игр. Приведѐн пример внедрения и проведения деловой игры 

под названием "Налоговый инспектор" на занятиях по экономике в высших учебных заведениях I-II 

уровня аккредитации. 

Ключевые слова: деловая игра, компетенции, экономика, налоги, имитационная игра. 

Lebed M. M. The Management Game as the Way of the Competence-Based Approach on the Lessons of 

Economics. 

The article studies the problem of using and implementing management games on the lessons of Economics in 

higher educational institutions in the process of preparing future skilled workers. The expediency of using basic 

rules of creating and implementing the business game as the way of the competence-based approach on the 

lessons of Economics is highlighted. It is important for students to study economic subjects not only to acquire 

theoretical materials but also to shape management skills in unusual economically unstable situations, the 

manifestation of leadership skills in the business planning. The effective development of such abilities needs the 

creation of business games in the classrooms. Any business game has its aim, objectives, instruments and 

performance. The relevance of using business simulation games in the learning process is stressed. The 

educational essence of the business game is to activate the students' thinking, improve the future professional 

independence, expand and bring the spirit of creativity in the education, prepare for the professional practice. 

The example of implementing the business game called "Tax Inspector" on the lesson of Economics in higher 

educational institutions of the I-II levels of accreditation is given. 

Key words: business game, competence, Economics, simulation game.
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CУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У статті проаналізовано шляхи вдосконалення та підвищення якості системи освіти у вищих 

навчальних закладах України. Обґрунтовано необхідність використання сучасних технологій, нових 

механізмів і методів управління в освітній галузі. Автором акцентовано увагу на важливості 

забезпечення впровадження моніторингу якості в процес підготовки майбутніх учителів філологічних 

спеціальностей. Визначено сутність та зміст моніторингу якості освіти майбутніх фахівців. Дано 

визначення поняття ''моніторинг''. У статті розглянуто зміст моніторингу в різних галузях науки. 

Доведено, що використання моніторингу є основним інструментом оцінки ефективності процесу 

підготовки та передбачення подальших кроків до її підвищення. 

Ключові слова: моніторинг, зміст моніторингу, якість освіти, професійна підготовка, вчителі 

філологічних спеціальностей. 

Постановка проблеми. Актуальним у процесі інтеграції України в Європейський освітній простір у 

межах Болонського процесу є пошук шляхів удосконалення та підвищення якості системи освіти. 

Важливі зміни у соціально-економічній сфері України, її інтеграція в європейське та світове товариство 

вимагають використання сучасних технологій, нових механізмів і методів управління в різних сферах 

людської діяльності, в тому числі й в освітній галузі. Загальновідомим у світі є факт, що якісний рівень 

освіти забезпечується за допомогою відповідних механізмів, що одержали назву моніторинг. Під 

моніторингом розуміється цілеспрямоване, спеціально організоване, неперервне спостереження за 

змінами основних параметрів якості освіти з метою своєчасного прийняття необхідних управлінських 

рішень із корекції навчального процесу та створення для цього умов на базі аналізу, оцінки та 

інтерпретації зібраної інформації та педагогічного процесу [1: 368]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення та аналіз наукових і методичних джерел 

продемонстрували наявність широкого спектру досліджень з питань якості підготовки майбутніх фахівців у 

вищій школі. Так, теоретико-методологічні проблеми реформування та якості вищої освіти розглядаються у 

роботах Р. Барнетта, Я. Болюбаша, Д. Гріна, І. Зязюна, С. Калашнікової, К. Корсака, В. Кременя, 

В. Лугового, С. Ніколаєнко, Л. Харві, П. Якобсона,та ін.; досвід упровадження моніторингу в освітній 

процес висвітлено у дослідженнях О. Андрюшиної, І. Булах, Г. Єльнікової, В. Калней, О. Локшиної, 

Т. Лукіної, О. Майорова, Д. Матроса, З. Рябової та ін.; педагогічні умови, засоби і механізми управління 

якістю освіти на основі моніторингу досліджуються в роботах Н. Алексєєвої, Н. Байдацької, І. Деньковича, 

Т. Лукіної, Л. Коробович, І. Найдьонової, О. Пєхоти, Л. Тарасюк, О. Туржанської. 

Усе викладене вище доводить, що питання впровадження моніторингу якості у процес професійної 

підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей у теорії та практиці висвітлено недостатньо. 

Проведений аналіз наукових праць та вивчення стану моніторингу якості підготовки майбутніх учителів 

філологічних спеціальностей дали можливість виявити суперечності:1) між існуючими формами контролю та 

їх результатами; 2) між необхідністю здійснювати постійний моніторинг якості професійних знань і 

відсутністю системи такого моніторингу у ВНЗ, що готують майбутніх учителів філологічних спеціальностей; 

3) між високим потенціалом моніторингу якості професійної підготовки і недостатністю методичних 

рекомендацій щодо його практичної реалізації для керівників і педагогічних працівників. 

Метою статті є визначення сутності та змісту моніторингу якості професійної підготовки майбутніх 

філологів у зв’язку з підвищенням вимог до системи забезпечення якості професійної підготовки в 

сучасній вищій школі. 

Виклад основного матеріалу. В умовах стрімкого реформування та розвитку освітнього простору 

професійна підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей повинна сприяти підвищенню їх 

конкурентоспроможності на ринку праці, де отримані у вищому навчальному закладі знання, уміння і 

навички дають можливість адаптуватися до створених умов. Необхідно враховувати той факт, що робота 

вчителя пов’язана з вирішенням щоденних професійних завдань та прогнозуванням майбутніх, тому 

майбутні вчителі-філологи повинні мати ґрунтовну підготовку й постійно здобувати нові знання, що 

сприятиме кращим результатам під час професійної діяльності. Врахування цих фактів дозволить 

спрямувати професійну підготовку майбутніх фахівців на розвиток людини як особистості та як суб’єкта 

навчальної діяльності протягом усього життя. Тому під час професійної підготовки майбутніх учителів 

філологічних спеціальностей необхідно створити умови для взаємодії основних компонентів діяльності 

вищого навчального закладу, зокрема, процесу і результату, забезпечити їх якість на рівні, що відповідає 
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як міжнародним, так і вітчизняним стандартам. Ми поділяємо думку тих науковців, які вважають, що 

така взаємодія можлива за умови впровадження у процес професійної підготовки майбутніх спеціалістів 

низки системних заходів, а саме: кредитно-модульної технології навчання з рейтинговою системою 

оцінювання навчальних досягнень студентів, застосування інформаційних технологій та використання 

моніторингу як механізму відстеження та контролю за якістю підготовки майбутніх фахівців [2 :40-45]. 

У наукових доробках вітчизняних та зарубіжних учених різних років приділяється багато уваги 

моніторингу освітнього процесу, зокрема, якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки 

(А. Борзенко-Мірошніченко), моніторингу якості освіти в загальноосвітній школі (Л. Гриневич, Т. Лукіна, 

П. Семиволос, З. Рябова, L. Crone, I. Kreft, J. Ross). Дослідження М. Загірняка присвячені аналізу моніторингу 

в освіті як науково-методичного феномена, а також деяким питанням моніторингу як форми пізнавальної 

діяльності. Праці А. Дахіна – моніторингу успішності та ефективності навчальної роботи. J. Abedi, 

L. Anderson, P. Barton, H. Braun визначили фактори, які впливають на результати навчальних досягнень. 

І. Шимків розглянув моніторинг якості освіти у школах Німеччини другої половини XX століття. 

Але, на нашу думку, актуальним залишається отримання безперервної інформації про динаміку змін 

якості професійної підготовки майбутніх учителів-філологів, а також її коригування та прогнозування у 

ВНЗ на основі її аналізу, отже, виникає необхідність у постійному спостереженні за процесом їх 

підготовки та її результатом для того, щоб отримати очікуваний результат. З цього випливає, що питання 

впровадження моніторингу якості у навчальний процес з метою вдосконалення професійної підготовки 

студентів філологічних спеціальностей є нагальною потребою сьогодення. 

Поняття ''моніторинг'' трактується неоднозначно. Відомо, що зміст будь-якого поняття характеризує 

його властивість, тому трактування змісту моніторингу неможливо без розуміння сутності моніторингу 

якості професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей. 

Так, вперше об’єктом наукового дослідження моніторинг став в екології, а пізніше – і в інших 

суспільних науках. До моніторингу існувало два підходи. За одним із них, моніторинг містить такі 

складові, як спостереження, оцінку і прогноз стану природного середовища і діяльності людини, а за 

іншим, визначається як ціла система спостереження та контролю оцінювання і управління навколишнім 

середовищем [2 :32]. Автори наголошують, що зміст моніторингу у даному випадку полягає у виконанні 

двох взаємопов’язаних функцій: спостереження та попередження. 

У медицині моніторинг використовується з метою виявлення та попередження критичних ситуацій, 

які є шкідливими або небезпечними для здоров’я людини. Крім того, в медицині також розрізняють 

різноманітні види моніторингу, наприклад, санітарно-гігієнічний, температури тощо. 

У соціології під моніторингом розуміють організовану сукупність регулярно повторюваних 

спостережень, мета яких полягає в науково-інформаційній допомозі певним установам у реалізації 

соціальних програм. Соціологічний моніторинг дозволяє відстежувати зміни у суспільстві, соціальні 

орієнтації різних соціальних груп населення, вимірювати ступінь соціальної напруженості тощо. 

В економіці моніторинг розглядається як необхідне інформаційне забезпечення процесу прийняття 

управлінських рішень, що забезпечує корекцію умов, які стримують функціонування і розвиток об’єкту, 

а також його повних параметрів. Так, наприклад, розрізняють моніторинг продукції, цін, податків тощо. 

Стосовно освіти, зокрема професійної, моніторинг носить активний характер, так як він орієнтований 

на створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень щодо підвищення її якості. 

Сьогодні моніторинг активно використовують з метою оцінки якості освітніх послуг, його визнано дуже 

важливим елементом систем управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів України. 

Як ми вже зазначили, моніторинг в освіті визначається науковцями як система збирання, оброблення, 

зберігання і розповсюдження даних про освітню систему або її окремі елементи. В свою чергу, ця освітня 

система зорієнтована на інформаційне забезпечення управління і дає можливість висловлювати 

судження про стан об’єкта в будь-який час та має можливість забезпечити прогноз його розвитку [3]. 

Педагогічний моніторинг трактується вченими як безперервне систематичне відстеження стану та 

результатів педагогічного процесу з метою управління їхньою якістю та підвищенням ефективності [4]. Ми 

поділяємо точку зору тих учених, які наголошують, що не потрібно ототожнювати такі поняття, як 

''моніторинг'', ''вивчення'', ''експертиза'', ''оцінювання'', ''спостереження'', ''контроль'', ''діагностика'', 

''дослідження'', ''інформаційне забезпечення управління''. У всіх цих поняттях існують спільні компоненти, 

властиві функції та ознаки. Ретельно проаналізувавши їх, дослідники зазначають, що між ними є й значні 

розбіжності [5 :15-16; 6; 7]. Варто зауважити, що всі ці поняття відображають різні сторони, функції, 

властивості та ознаки моніторингу і можуть виявлятися у різних варіантах в залежності від ситуації. Отже, ми 

можемо констатувати, що сутність моніторингу є досить складною і містить багато аспектів. Буде правильним 

вважати підхід до сутності моніторингу як до системи окремих заходів, які спрямовані на досягнення 

запланованої мети. Виходячи з вищезгаданого, моніторинг якості професійної підготовки може розглядатися 

як система певних кроків, які спрямовані на вдосконалення та поліпшення її якості. 

Спираючись на аналіз наукових досліджень по темі, ми можемо констатувати, що саме моніторинг є 

основним засобом вивченням якості професіональної підготовки майбутніх учителів філологічних 
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спеціальностей у вищих навчальних закладах України, так як саме моніторинг є тим інструментом, який 

може оцінити ефективність процесу підготовки та передбачити подальші кроки до її підвищення. Отже, 

ми можемо визначити моніторинг якості професійної підготовки майбутніх філологів як систему 

збирання, зберігання, аналізу й розповсюдження інформації про якість їх підготовки згідно певних 

критеріїв, що забезпечує ефективність управління процесом підготовки: корегування, прогнозування 

подальшого розвитку та вдосконалення. 

Висновки. Таким чином, створення та реалізація системи моніторингу надасть змогу ефективно впливати 

на якість та результативність професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей. 

Здійснення моніторингу якості надасть можливість систематичного відстеження процесу становлення 

майбутнього вчителя-філолога та фіксування досягнення якості його професійної підготовки та корегування 

проблем майбутніх фахівців на будь-якому етапі, сприяння її ефективності та вдосконаленню. 

Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення ефективності даних положень та їх 

реалізацію у процесі підготовки майбутніх учителів-філологів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Словник іншомовних слів / [уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута]. – К. : Наук. думка, 2000. – 680 с. 

2. Бенькович Н. В. Педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх економістів у 

вищому навчальному закладі : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Н. В. Бенькович. – Київ, 2014. – 241 с. 

3. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании. Книга 1 / А. Н. Майоров. – СПб. : Издательство ''Образование-

Культура'', 1998. – 344 с. 

4. Ильина Т. В. Мониторинг образовательных результатов в учреждении дополнительного образования детей : 

научно-методический аспект / Т. В. Ильина. – Ярославль, 2000. – 140 с. 

5. Байдацька Н. М. Спільні риси і відмінності педагогічного моніторингу, діагностики, дослідження, контролю 

і оцінювання / Н. М. Байдацька // Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія. Випуск 19. – Вінниця : 

ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. – С. 14–19. 

6. Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : [навч. посібник] / І. П. Підласий. – К. : 

Україна, 1998. – 323 с. 

7. Різник Л. М. Теоретичні основи педагогічної діагностики освіти / Л. М. Різник // Вища освіта у контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору. – 2007. – 468 c. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of Foreign Words] / [uklad. S. M. Morozov, L. M. Shkaraputa]. – K. : 

Nauk. dumka, 2000. – 680 s. 

2. Ben'kovych N. V. Pedagogichni umovy monitoryngu yakosti profesiynoyi pidgotovky maybutnikh ekonomistiv u 

vyshchomu navchal'nomu zakladi [Pedagogical Conditions for Monitoring of the Future Economists' Professional 

Preparation Quality in Higher Educational Establishment] : dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 / 

N. V. Ben'kovych. – Kyiv, 2014. – 241 s. 

3. Mayorov A. N. Monitoring v obrazovanii. Kniga 1 [Monitoring in Education. Book 1] / A. N. Mayorov. – SPb. : 

Izdatels'tvo ''Obrazovanie-Kul'tura'', 1998. – 344 s. 

4. Il'yina T. V. Monitoring obrazovatel'nykh rezul'tatov v uchrezhdeniyakh dopolnitel'nogo obrazovaniya detey : 

nauchno-metodycheskiy aspekt [Monitoring of Educational Results in Additional Educational Establishments for 

Children : the Scientific-Methodological Aspect] / T. V. Il'yina. – Yaroslavl', 2000. – 140 s. 

5. Baydats'ka N. M. Spil'ni rysy i vidminnosti pedagogichnogo monitoryngu, diagnostyky, doslidzhennya, kontrolyu i 

otsinyuvannya [Similarities and Differences of the Pedagogical Monitoring, Diagnostics, Research, Control and 

Evaluation] / N. M. Baydats'ka // Naukovi zapysky. Seriya : Pedagogika i psykhologiia. Vypusk 19 [Scientific 

Notes. Series : Pedagogics and Psychology]. – Vinnytsya : VDPU im. M. Kotsyubyns'kogo, 2007. – S. 14–19. 

6. Pidlasyy I. P. Diagnostyka ta ekspertyza pedagogichnykh proektiv [Diagnostics and Expertise of Pedagogical 

Projects] : [ navch. posibnyk] / I. P. Pidlasyy. – K. : Ukraina, 1998. – 323 s. 

7. Riznyk L. M. Teoretychni osnovy pedagogichnoyi diagnostyky osvity [Theoretical Backgrounds of the Educational 

Pedagogical Diagnostics] / L. M. Riznyk // Vyshcha osvita u konteksti integratsiyi do yevropeys'kogo osvitniogo 

prostoru [Higher Education in the Context of the Integration to the European Educational Space]. – 2007. – 468 s. 

 

Матеріал надійшов до редакції 06.05. 2015 р. 

Лытнева И. Ф. Сущность и содержание мониторинга качества образования профессиональной 

подготовки будущих учителей филологических специальностей. 

В статье проанализированы пути усовершенствования и повышения качества системы образования в 

высших учебных заведениях Украины. Обоснована необходимость использования современных 

технологий, новых механизмов и методов управления в образовательной сфере. Автором 

обосновывается важность внедрения мониторинга качества в процесс подготовки будущих учителей 

филологических специальностей. Были определены сущность и содержание мониторинга качества 

профессиональной подготовки будущих учителей-филологов. Обобщены понятия ''сущность'' и 

''содержание'' мониторинга качества образования. Проанализировано понятие ''мониторинг'' и 



І. Ф. Литньова. Cутність та зміст моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів 

філологічних спеціальностей 
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доказано, что оно является основным инструментом, позволяющим оценить эффективность процесса 

подготовки будущих филологов и предвидеть следующие шаги по ее повышению на всех этапах обучения 

в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: мониторинг, содержание мониторинга, качество образования, профессиональная 

подготовка, учителя филологических специальностей. 

Lytnyova I. F. The Essence and Contents of Monitoring the Professional Training Quality of Future 

Teachers of Philological Specialities. 

The article analyzes the ways of improving and increasing the educational system quality in higher educational 

establishments of Ukraine. The necessity of using modern technologies, new mechanisms and management 

methods in the educational sphere are grounded. It is closely connected with new tendencies in the sphere of 

education while Ukraine is reforming its system of education. Monitoring is recognized as one of the effective 

methods of increasing the professional training quality of future teachers of philological specialities. Also, the 

definition of the term ''monitoring'' is given. The connection of monitoring with all branches of science is proved, 

including ecology, medicine, sociology, psychology, economics, pedagogy. The article concentrates its attention 

on the pedagogical monitoring so as it gives the opportunity to realize the constant systematic observation of 

conditions and results of the pedagogical process and manage their quality and their effectiveness improvement. 

It is stressed in the article that monitoring is a complicated and many-sided process. Its components interrelate 

and cooperate within the process of implementing this monitoring into the process of learning the future 

philological teachers' professional training quality. The monitoring of the future philological teachers' 

professional training quality is defined as a system of saving, keeping, analyzing and giving the information 

concerning their training on the basis of the definite criteria which can ensure the management effectiveness of 

the process of the teachers' training; the correction, prediction of the future development and improvement are 

meant as these criteria. 

Key words: monitoring, monitoring contents, educational quality, professional training,  

teachers of philological specialities.



 

© Кириченко С. В., 2015 
154 

УДК 376.54 

С. В. Кириченко, 

аспірант 

(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) 
help-english@mail.ru 

АНАЛІЗ ОСВІТИ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ШТАТІ НОВИЙ ПІВДЕННИЙ УЕЛЬС (АВСТРАЛІЯ) 

У статті проведено огляд навчальної програми, яка пропонувалась обдарованим учням протягом 

останніх трьох десятиліть у штаті Новий Південний Уельс (Австралія), проаналізовано політику і 

практику Департаменту освіти штату стосовно навчання таких учнів, а також програм та заходів, 

що надаються здібним учням державних шкіл. Також описано структуру системи освіти в Новому 

Південному Уельсі, проводиться аналіз видатної доповіді Е. Браггетта в 1985 році в шкільній комісії 

Австралійської Співдружності стосовно освіти обдарованих та висвітлено шляхи подальшого її 

розвитку у цьому штаті. 

Ключові слова: обдарованість, талант, освіта, шкільна програма, Австралія. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Австралія є світовим лідером в освіті обдарованих 

дітей. Її сучасна освітня система для таких учнів дозволяє дітям Австралійского Союзу досягати значних 

успіхів у розвитку своїх талантів. 

Виявлення та розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей, дослідження теоретичних основ 

ефективного навчання талановитої молоді є пріоритетним напрямком державної політики також і нашої 

країни. Розглядаючи австралійський досвід при здійсненні освітньої підтримки дітей з різними видами 

здібностей, зокрема політику і практику у ставленні до обдарованих та талановитих дітей у 

австралійському штаті Новий Південний Уельс, вітчизняна педагогіка може успішно вирішувати існуючі 

проблеми в галузі навчання талановитих та створити сприятливі умови для формування і розвитку 

обдарованої особистості в Україні, що є нагальною потребою сучасної освітньої науки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що найбільш значний огляд еволюційних змін у 

національній політиці Австралії у ставленні до обдарованих був представлений дослідником 

П. Уілсоном. Проблеми освіти талановитих дітей в Австралії широко висвітлюються також у працях 

австралійського професора Е. Браггетта. Також значну увагу дитячій обдарованості приділяють науковці 

Ван Тассель-Баска, Ф. Ганьє та М. Морлок. Розробці теорії організації процесу освіти обдарованих учнів 

в Австралійському Союзі присвячені праці таких відомих учених, як А. Баркан, Дж. Стенлі, С. Бейлі, 

А. Танненбаум, Р. Суботнік, Р. Беттерхем. 

Метою статті є аналіз політики та основних напрямків роботи з навчання обдарованих дітей 

Департаменту освіти штату Новий Південний Уельс. Для досягнення мети поставлені наступні 

завдання: виявити стратегії та основні програми освіти талановитих учнів, а також описати структуру 

системи освіти цього штату. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У штаті Новий Південний Уельс існують два 

незалежних один від одного державні органи – Управління Ради навчання та Департамент освіти та 

громад, які відповідають за шкільну освіту та підпорядковуються міністру освіти штату. Перше з них 

відповідає за розробку навчальних програм, проведення іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання, 

наглядає за дотриманням школами затверджених навчальних програм. Департамент освіти та громад 

несе відповідальність за державну шкільну освіту загалом. 

У Новому Південному Уельсі шкільна освіта складається з шести етапів, які охоплюють тринадцять 

класів – від підготовчого початкової школи до заключного дванадцятого класу. Етапи еквівалентні двом 

рокам навчання; закінчення шостого етапу співпадає із зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО) після 

дванадцятого класу. Сьомий (додатковий) етап, після ЗНО – це курси, які надаються учням, що відмінно 

закінчили шостий етап. Зазвичай учні навчаються, послідовно переходячи з підготовчого класу до 

дванадцятого. Перехід до наступного класу відбувається наприкінці кожного учбового року. За 

особливих обставин учень може "перестрибнути" через один або декілька класів упродовж шкільного 

року або ж наприкінці його. 

У більшості шкіл Нового Південного Уельсу учнів розподіляють у класи за віком. Паралельні класи 

утворюють паралельний потік. У потоці класи формуються за здібностями і з певним ухилом, наприклад, 

учнів дев'ятих і десятих класів на уроках математики розбивають на просунутий, середній і стандартний 

класи. Учні восьмих, дев'ятих і десятих класів можуть бути об'єднані також в Організацію вертикального 

семестру (ОВС). Він об'єднує учнів із різних непаралельних класів в один клас або групу за здібностями. 

В 1985 році професор Е. Браггетт зробив свою відому в Австралії доповідь для шкільної комісії 

Австралійської Співдружності. Більшість людей на той момент не вважало обдарованих дітей у чомусь 

дискримінованими, проте Е. Браггетт припустив, що такі діти "можливо найбільш обмежувана в правах 

група ... так як вони, здебільшого, не мають достатніх стимулів для повного розкриття свого потенціалу" 
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[1: 5]. Практично вся відповідальність за задоволення освітніх потреб учнів із різним ступенем здібностей і 

таланту у той час покладалася на вчителя за мінімальної підтримки та забезпеченості ресурсами. 

Коментуючи відсутність загальної політики, обмеженість навчальних програм, недосконалу організаційну 

структуру, Е. Браггетт наголосив, що шкільна система повинна мати більш гнучку структуру та зазначив, 

що "існуюча організація системи освіти Австралії являє собою найефективніший бар'єр для розвитку 

обдарованості" [1: 316]. У відповідності зі своїм поглядом на обдарованість, він розглянув вищий інтелект у 

його взаємозв'язку з високими академічними здібностями [1: 28]. В своїй доповіді Е. Браггетт також 

висловив сподівання, що "хоча навчання обдарованих дітей не вважається пріоритетним, проте існує надія 

на те, що потреби видатних учнів можуть бути задоволені в рамках існуючої навчальної програми" [1: 5]. 

Наприкінці своєї доповіді Е. Браггетт зазначив: "У зв’язку з тим, що соціальне розшарування і ступеневе 

просування наверх перешкоджають розвитку видатних талантів, існує гостра необхідність розробки 

більш гнучкої системи, яка б сприяла прогресу учнів залежно від індивідуального розвитку і результатів 

навчання. ...Необхідно розробляти більш гнучкі методики, приймати у школу дітей до досягнення 

шкільного віку за наявності відповідних показників та забезпечити безперервність навчання за його 

результатами, а не за віком чи тривалістю навчання" [1: 317]. 

Після цієї доповіді у 1985 року ставлення і політика влади Нового Південного Уельсу до освіти 

обдарованих дітей в Австралії зазнали значних змін. У 1991 році згідно Акту "Про реформування освіти" 

(1990), Рада освіти Нового Південного Уельсу почала впроваджувати прогресивні ініціативи в навчальні 

програми. Виходячи з передумови, що кожна дитина має право на реалізацію свого потенціалу, була 

поставлена мета забезпечити всіх учнів збалансованою, якісною та сучасною навчальною програмою з 

урахуванням їх індивідуальних потреб та здібностей. Так, учням надали змогу освоїти додаткові 

поглиблені курси, що виходять за рамки стандартної шкільної програми. Також, переглянувши вимоги 

до курсу навчальної програми стосовно цілей, змісту та очікуваних від школярів різного віку і здібностей 

результатів, Рада освіти Нового Південного Уельсу визначила прогрес школяра як успішність в 

досягненні цілей навчального плану. При цьому час, відведений для засвоєння учбової програми, варто 

було розглядати як важливий фактор процесу навчання, але ні в якому разі не визначальний [2: 13]. 

Не надавши однозначних рекомендацій, Рада освіти все ж зазначила, що обдаровані учні можуть 

навчатися за поглибленою програмою у межах існуючої та дозволила, за погодженням адміністрації школи, 

прискорене проходження ними курсу предметів та достроковий перехід на наступний етап навчання [2: 17]. 

Це дозволялось робити протягом усього періоду навчання в школі – від підготовчої групи до дванадцятого 

класу, та повинно було ґрунтуватися на досягненні високих результатів на всіх етапах вивчення певного 

предмету. Базою прискореного навчання мало бути скорочення строків засвоєння матеріалу, а не його 

ігнорування. В межах анонсованих реформ, Рада освіти також запропонувала концепцію "Курси сьомого 

етапу", яка надавала можливість продовжити навчання обдарованих учнів на розширених курсах згідно 

програми "Відмінник" або ж зарахування їх на перший курс університету. 

Одночасно уряд Нового Південного Уельсу теж розробив основні напрямки в галузі освіти обдарованих 

і талановитих школярів. Терміни "обдарований" і "талановитий" були застосовані для тих учнів, які 

відповідно "здатні демонструвати найвищі досягнення в різних сферах діяльності" або ж "в одній зі сфер 

діяльності" [2: 3]. При цьому зазначалось, що прискорення – це необхідний метод для школярів, здатних 

швидко засвоювати новий матеріал, але він вимагає змін у шкільній організації та в навчальних програмах. 

В документі подавалось, яким шляхом можна впровадити це академічне прискорення обдарованих, що 

було досить радикальним для Австралії того часу [2: 14-23]. У супровідних документах, які визначали 

стратегію уряду в освітi обдарованих дітей, безпосередньо на школу покладалась відповідальність за зміни 

організації навчального процесу та навчальних програм. Ці зміни стосувалися стратегії навчання в класі, 

темпу просування та рівня поглиблення навчальної програми, вертикального групування, створення 

спеціальних класів, програм залучення наставників у табори під час шкільних канікул. Також 

передбачалося, що починаючи з 1995 року, в кожній школі повинен працювати хоча б один учитель з 

профільною освітою з навчання обдарованих і талановитих дітей. 

Разом з документами уряду про стратегію освіти обдарованих, у школи надійшла інструкція Ради 

освіти Нового Південного Уельсу з рекомендаціями щодо академічного прискорення та пропозиціями 

щодо організаційних змін, які можуть сприяти гнучкій навчальній програмі. В політиці уряду того часу 

вже дається уточнене визначення диференціальної моделі обдарованості і таланту професора психології 

Франсуа Ганьє. Професор університету Нового Південного Уельсу та директор науково-дослідного 

центру освіти обдарованих Мірака Гросс підкреслює: "Система освіти, заснована на ідеях Ганьє, ставить 

перед собою мету виявити багатий потенціал учнів, потенціал справжній, а не уявний – для задоволення 

політичної кон'юнктури, та створити сприятливе освітнє та соціальне середовище для перетворення його 

в високі досягнення" [3: 40]. Детальна і ретельно переглянута версія цих принципів була видана в 1997 

році. Цього разу однозначно показано відмінність між потенціалом і результатом, згідно Ф. Ганьє, а 

розділ про диференційовану навчальну программу з пропозиціями організаційного характеру зайняв у 

цьому документі більш значне місце. Прискорене навчання розглядалось позитивно як реальна 
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альтернатива існуючій системі освіти, яка "повинна забезпечити насичене і задовільне навчальне 

середовище, без емоційної, соціальної, освітньої шкоди для дитини". Підкреслюється, що прискорення 

необхідно проводити за рахунок стискання або ущільнення навчального процесу, але не за рахунок 

пропускання окремих тем [2: 27, 35]. 

Філософія підходу, націленого на результат, допускає, що учні можуть опрацьовувати навчальну 

програму як у школі, так і дистанційно, в рамках безперервного навчального процесу. Ефективна та 

інформативна звітність допомагає виявити учнів, які демонструють прогрес і високі результати при 

освоєнні навчальної програми, що надає можливість залучати таких учнів у спеціальні програми та 

удосконалювати організацію шкільної системи. 

З 1994 році Рада освіти Нового Південного Уельсу впровадила цікаву і важливу програму, за змістом 

наближену до університетської, для обдарованих дітей, у вигляді додаткових спеціальних курсів з 

вивчення філософії, порівняльного літературознавства і космології. Їхньою метою є заохочення 

самовдосконалення і відкриття додаткових академічних можливостей обдарованих школярів. Хоча 

спеціальні курси проводяться дистанційно, школи надають можливість своїм учням вчитися і 

спілкуватися з талановитими однодумцями безпосередньо один з одним. Право подавати заявку на 

участь у програмі мають школярі, що проходять навчання прискорено та мають найвищий бал з усіх 

предметів, необхідних для отримання атестата про середню освіту. 

На даний час відбувається багато дискусій щодо навчальної програми, форми викладання і трансферу 

залікових кредитів. Пропонується надати обдарованим учням під час їх навчання в школі доступ до 

більш широкого кола спеціальних курсів. У межах так званих "захоплюючих" ініціатив, Департамент 

освіти Нового Південного Уельсу також надає гранти на підтримку обдарованих і талановитих учнів та 

їх учителів. Окрім програм та ініціатив, пов'язаних з освітою обдарованих дітей у звичайних класах, 

Департамент прийняв рішення про створення спеціальних класів та навіть спеціальних шкіл. На даний 

момент існують 23 селективні та з сільськогосподарським ухилом школи, 106 спеціальних класів 

"Opportunity С" в 67 початкових школах. 

За результатами незалежного дослідження системи освіти штату Новий Південний Уельс ще у 2002 

році дослідник, професор Тоні Вінсон, проаналізував всі доводи за і проти існування таких шкіл і класів. 

На користь селективних шкіл наводилися такі аргументи: талановиті школярі повинні вчитися разом, 

селективні школи вносять великий внесок у розвиток талантів своїх учнів, для вступу до селективної 

школи не потрібно нічого, крім високого інтелекту. З іншого боку, проти створення таких шкіл було: 

порушення принципу загальної рівності, невизначеність практичних наслідків від запровадження таких 

шкіл, проблеми самооцінки та емоційного розвитку дитини, обґрунтованість перебування учнів в 

ізольованому середовищі [4: 108]. 

Стратегія освітньої політики у Новому Південному Уельсі передбачає також розширення 

можливостей для обдарованих і талановитих дітей корінного населення (аборигенів) Австралії. На даний 

момент офіційно визнано, що освітні потреби таких дітей дискриміновані. У зв'язку з цим основним 

мотивом політики в галузі освіти є стимулювання високих досягнень серед дітей корінних мешканців за 

рахунок створення інтенсивних програм навчання та оцінювання з урахуванням їх культурних 

особливостей, шляхом розробки критеріїв ідентифікації таких дітей та впровадження спеціально 

розроблених для них програм. 

Педагогів, підготовлених для роботи з обдарованими дітьми, постійно не вистачає. Адже більшість 

педагогічних навчальних закладів пропонують тільки факультативний або другорядний курс, який 

безпосередньо стосується освіти обдарованих дітей, так що більшість випускників університетів взагалі 

не отримують належної підготовки. На початку 90-х років професійна підготовка та перепідготовка 

педагогів по роботі з обдарованими дітьми проводилася на мінімальному рівні. В 1992-1993 роках на 

курси підвищення кваліфікації учителів та спеціальні курси в Університеті Чарльза Стерта було 

асигновано всього $300 000. При цьому, незважаючи на декларування прискореного навчання, основний 

акцент все одно робився на забезпечення умов обдарованим дітям у межах звичайного класу. Після 1996 

року фінансування курсів підвищення кваліфікації учителів взагалі було припинено. Тим не менш, 

починаючи з 2001 року, було прийнято рішення знову проводити професійні курси для вчителів усіх 

селективних шкіл. На даний час курси з навчання обдарованих дітей пропонують декілька університетів. 

Так, Університетом Нового Південного Уельсу була розроблена програма навчання за спеціальністю 

"Освіта обдарованих". Австралійський математичний фонд спільно з Університетом Канберри розробили 

курс з поглибленого вивчення математики. Навчання проводиться під час канікул і по вихідних. 

Проводяться також загальнонаціональні та регіональні конференції, присвячені обдарованим і 

талановитим дітям та їх освіті. З'являється все більше веб-сайтів, що пропонують матеріали з 

поглибленого вивчення шкільних предметів. 

Згідно з положенням освітньої політики, шкільні співтовариства повинні самостійно забезпечувати 

інтелектуальні потреби обдарованих і талановитих школярів, тому так звані "менторські" програми 

пропонуються в якості одного із засобів їх підтримки. У відомій поемі Гомера Ментор був другом царя 
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Одіссея. Коли цар вирушив у похід на Трою, він залишив свою сім'ю на піклування Ментора, який став 

наставником для Телемаха, юного сина Одіссея. У сучасному світі "ментор" є синонімом слова 

"наставник", "консультант". Програма менторських ресурсів була розроблена з метою допомоги 

обдарованим школярам розвинути свій потенціал і задовольнити пізнавальні потреби, дозволяючи їм 

направляти і розширювати свої знання під керівництвом дорослого, який має кваліфікацію експерта в 

певній галузі. Цю програму можна розглядати як приклад політики Департаменту освіти штату Новий 

Південний Уельс у дії. Однак при її створенні певну стурбованість викликало питання відповідальності. 

Юридична служба Департаменту та група управління ризиками зробили все можливе, щоб програма 

була максимально безпечною. Наставники, які беруть участь в програмі менторських ресурсів, повинні 

бути відомими фахівцями або мати рекомендації авторитетних джерел та пройти перевірку в поліції. 

Ментор має проводити зустрічі зі своїм підопічним у позаурочний час і за межами школи в присутності 

батьків учня, тому за безпеку дитини відповідають батьки. Вони також разом з ментором планують всі 

заходи; витрати на навчання теж лягають на батьків. 

Першим кроком зі створення програми менторських ресурсів стало складання реєстру потенційних 

менторів. Хоча потенційні ментори з ентузіазмом поставилися до участі в програмі, практичні заходи 

організовувалися з великими труднощами. Значні зусилля і багато часу було витрачено на створення 

бази даних потенційних менторів (наприклад, Асоціації освіти обдарованих і талановитих "Південний 

Хрест"), але жоден з них так і не взяв участі в програмі в якості ментора. Різні обмеження, накладені на 

програму менторських ресурсів, залишили більшість зацікавлених обдарованих дітей за межами 

програми. Хоча менторство часто рекомендують як один із методів навчання обдарованих, на практиці 

він застосовується нечасто. 

Розгляд навчальної програми з математики, розробленої Радою освіти Нового Південного Уельсу, дає 

наочний приклад того, як в межах формального курсу в цьому штаті підходять до проблеми навчання 

обдарованих дітей. 

Математика – динамічний і практичний предмет, який вимагає необхідного обсягу знань та навичок. 

Для підтримки викладання та вивчення цієї ключової дисципліни, Рада освіти Нового Південного Уельсу 

видала методичні вказівки для 1-х – 6-х класів, 7-х – 10-х класів і випускного класу. В них 

стверджується, що навчальні плани і вимоги до навчальних програм з математики 1-х – 10-х класів 

розроблені таким чином, щоб надати всім учням такі освітні можливості, які дозволять максимізувати їх 

індивідуальні таланти. 

У початковій школі учень, обдарований у математиці, в 2004 році розглядався як виняток, його особливі 

потреби були на одному рівні з потребами дітей інвалідів та дітей, які відчувають труднощі у навчанні. У 

новій навчальній програмі обдаровані діти вже не вважаються дітьми з особливими освітніми потребами. У 

програмі навчання з математики 1-х – 6-х класів не передбачено ніяких додаткових заходів, крім звичайних 

занять у класі. Для талановитих учнів передбачені тільки певні стратегії навчання, орієнтовані на 

опитування, рішення задач, критичне мислення. На допомогу всім винятковим школярам прийшли новітні 

технології, такі як різноманітні сайти, що надають можливість вчитися дистанційно та отримувати належну 

допомогу як самим учням, так і їх батькам та вчителям. Також існують позакласні заходи з розширення і 

поглиблення знань талановитих дітей. Для учнів 9-х – 12-х класів передбачені різні математичні курси, які 

забезпечують потреби всіх учнів відповідно до їхніх здібностей. 

Поглиблений та інтенсивний курс математики для 9-х – 10-х класів розроблений для учнів, які 

успішно засвоїли програму четвертого етапу. В ньому зроблено акцент на алгебраїчні обчислення, 

графічні методи, аналіз, обґрунтування рішень, застосування вдосконалених методів і логічного 

мислення, які потрібні для вирішення складних, реалістичних завдань. Школярі, які мають бажання 

навчатися за розширеною програмою з математики № 1 (три модуля), повинні додатково вивчати 

геометрію кола, побудову кривих, многочлени, функції та логарифми, матричне обчислення, що 

викладаються факультативно. 

Розширена програма з математики № 1 (три модуля) для учнів 11-х – 12-х класів розроблена для тих, 

хто показав високі досягнення при проходженні основного модуля поглибленого курсу математики і 

рекомендованих факультативів. Розширена програма з математики № 2 (чотири модулі) розроблена для 

учнів 12-х класів з математичними здібностями. Програма "шкільної математики особово високого 

рівня" передбачає розвиток обчислювальних навичок із високим ступенем розуміння фундаментальних 

концепцій алгебри та математичного аналізу, і, таким чином, забезпечує відповідну підготовку для 

вивчення математики в університеті. Основною метою курсу є показати математику як живе мистецтво, 

що викликає інтелектуальне захоплення і естетичне задоволення. Крім того, курс становить інтерес і 

цінність для школярів із вищим рівнем математичних здібностей та буде цікавим для них. Мета 

розширеної програми № 2 розкривається у восьми темах: графи, комплексне числення, теорія конічних 

перетинів, інтегральне обчислення, простір, механіка, многочлени і більш складні розділи розширеної 

програми № 1. Теми, які підходять для математично обдарованих школярів, але не увійшли в програму, 
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включають також матриці, вектори, теорію чисел, теорію груп, диференціальне обчислення (теорема 

кінцевих збільшень), послідовності та ряди (збіжність). 

Існує велика кількість конкурсів, в яких школярі можуть приймати участь. Багато шкіл та 

університетів запроваджують поглиблені курси навчання. Проводяться турніри інтелектів – змагання 

команд школярів молодших і середніх класів з вирішення завдань в наступних дисциплінах: мова та 

література, математика і техніка, соціальні науки. Університет Нового Південного Уельсу пропонує 

програму Scientia Challenge для обдарованих і талановитих учнів з семінарами з широкого кола 

предметів, які зазвичай не включають конкретні теми з математики. Програму спонсорує Макдональдс 

Австралія Лтд. З програмою Scientia Challenge пов'язаний День розвитку кар'єри для академічно 

обдарованих учнів, який організовується GERRIC. 

Австралійська математична олімпіада – найвідоміший конкурс з математики в Австралії для школярів та 

проводиться Австралійським математичним трастом в Університеті Канберри. Заявки на участь у конкурсі 

подають більше 500 000 школярів з усього світу. Університет Нового Південного Уельсу також проводить 

шкільну математичну олімпіаду, яка відрізняється оригінальністю постановки завдань, що дозволяє виявити 

нестандартно мислячих старшокласників з глибокими знаннями в математиці. Математична асоціація Нового 

Південного Уельсу проводить конкурс ім. Дж. Л. Вільямса, призери якого мають право бути зарахованими в 

престижну Національну математичну річну школу. Для математично обдарованих школярів Університетом 

Нового Південного Уельсу видається математичний журнал "Парабола". 

Австралійський математичний олімпійський комітет розробив математичну програму світового рівня 

для школярів, якою керує Австралійське математичне товариство при Університеті Канберри. Програма 

складається із: Math Challenge Stage – тритижневого проекту з вирішення завдань; поглибленого етапу 

вивчення теорій Ейлера, Гаусса, Нетер і Поля; проміжного етапу австралійської математичної олімпіади; 

олімпійської програми № 1 для старшокласників; Австралійської математичної олімпійської школи; 

Австралійської математичної олімпіади; Азіатсько-тихоокеанської математичної олімпіади; 

Австралійської математичної олімпійської менторської програми; селективної Олімпійської школи та 

школи підготовки до міжнародної математичної олімпіади. 

Більшість з цих позакласних заходів з математики представляють чудові можливості зі збагачення 

знань і приносять задоволення великій кількості обдарованих та талановитих учнів. Під час реалізації 

таких програм необхідно переконатися у відповідності вимогам, що пред'являються до диференціальних 

навчальних програм, з урахуванням узгодженості, обсягу та сумісності з основною навчальною 

програмою. Координування поглиблених та розширених програм з математики, доповнення, а не 

конкуруваня з основною навчальною програмою, сприяє рівному доступу математично обдарованих 

учнів до необхідних програм. 

Висновки. Вивчення змін, що відбулися з моменту доповіді Е. Браггетта у 1985 році, оцінка 

відповідності діючої політики і програм завданням задоволення особливих освітніх потреб обдарованих 

дітей, визначення ролі Співдружності в підтримці освіти обдарованих дітей показали, що в Новому 

Південному Уельсі є декілька успішних програм для обдарованих дітей, принаймні, з математики. Щоб 

допомогти обдарованим учням повністю розкрити свій потенціал, в Австралійському Союзі таким дітям 

та їх учителям надається необхідна підтримка, відбувається поступове реформування системи підготовки 

та підвищення кваліфікації учителів. Розробляються, оцінюються та вдосконалюються спеціальні 

навчальні програми і курси для обдарованих дітей. Впроваджені на практиці пропозиції із реформування 

шкільної освіти сприяють розробці диференційованих навчальних програм та академічному 

прискоренню навчання талановитих. 
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Кириченко С. В. Анализ образования одаренных учащихся в штате Новый Южный Уэльс (Австралия). 

В статье проведен обзор учебной программы, которая предлагалась одаренным ученикам в течение 

последних трех десятилетий, проанализированы политика и практика Департамента образования 

штата Новый Южный Уэльс (Австралия) относительно образования таких учеников, а также 

программ и мероприятий, которые предоставлялись способным учащимся государственных школ. 

Также описана структура системы образования в Новом Южном Уэльсе, дается анализ выдающегося 

доклада Браггетта в школьной комиссии Содружества в 1985 году и освещены дальнейшие события, 

которые произошли в этом штате. 

Ключевые слова: одаренность, талант, образование, школьная программа, Австралия. 

Kyrychenko S. V. The Analysis of the Gifted Students' Education in New South Wales (Australia). 

This article provides the overview of the curriculum, which has been offered to gifted students over the past 

three decades, the policies and practices of the Department of Education of New South Wales (Australia) on 

education of such students, as well as programs and provisions available to talented students in public schools 

have been analyzed. Also the structure of the educational system in New South Wales is described, the analysis 

of the outstanding Braggett report to the school committee of the Commonwealth in 1985 is provided and further 

events that have taken place in this state are highlighted. The study of the changes that have occurred since the 

Braggett report, the assessment of the current policies and programs adequacy to special educational needs of 

gifted children, the determination of the Commonwealth role in the educational support of gifted children have 

shown that in New South Wales there are some worthy programs for gifted children, at least in Mathematics. To 

help gifted students to develop to their full potential, such children and their teachers in Australia are given the 

relevant support, the teacher training system and in-service teacher training system are being enhanced, grants 

to district education departments are provided to support gifted and talented students and their teachers. 

Practical proposals for reforming the school education that promote the flexible progression and acceleration 

are being implemented. Special educational programs and advanced courses for gifted children are being 

developed, evaluated and improved. The Australian school system provides the acceleration of training 

programs throughout the full period of education at school when gifted students can complete one or several 

school year programs during one year, and ability classes may embrace children of all ages. Mentoring 

programs are offered as a means of supporting gifted children. In addition to programs and initiatives related to 

the gifted children's education, there are selective schools. The effective educational system for such students, 

methodology and professional educators enable gifted children to succeed in developing their talents. 

Key words: giftedness, talent, education, curriculum, Australia.
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НАУКОВА МОНОГРАФІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ПОДВІЙНОГО ПРОФІЛЮ 

У статті проаналізовано джерела, які сприяють розвитку професійного світогляду вчителів-філологів 

подвійних спеціальностей. Автор з’ясовує роль наукової монографії у професійному становленні 

вчителя-філолога подвійного профілю. Дослідниця виділяє декілька проблем, які розглядаються в 

монографіях, серед яких підготовка вчителя-філолога та вчителя-філолога подвійного профілю, місце 

Болонського процесу в сучасній освіті, проблема реформування вищої школи, тенденції та теоретико-

методологічний аспект розвитку педагогічної освіти України, зв'язок соціально-економічних 

перетворень у суспільстві з розвитком освіти та ін.  

Ключові слова: наукова монографія, професійний світогляд, вчитель-філолог подвійного профілю. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вищої педагогічної освіти особливої 

актуальності набуває підготовка вчителів-філологів подвійного профілю. Фундаментальною науковою 

роботою, що сприяє розвитку професійного світогляду майбутнього вчителя-філолога, зокрема і з 

подвійними спеціальностями, є монографія.  

Метою даної статті є аналіз змісту наукових монографій, які сприяють розвитку професійного 

світогляду вчителів-філологів, в тому числі подвійного профілю.  

Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо ключові поняття даної статті. Монографія – це наукова 

праця у вигляді книги, в якій поглиблено вивчається одна або декілька (тісно пов’язаних між собою) тем. 

Наукова монографія сприяє розвитку професійного світогляду майбутнього вчителя, зокрема філолога 

подвійного профілю. Професійний світогляд – система переконань, які виражають ставлення людини до 

світу, її головні ціннісні орієнтації. Ця система виступає важливим морально-психологічним фактором 

професійної адаптації [1: 138]. 

Вчитель-філолог подвійного профілю (із подвійною спеціальністю) – це вчитель із спеціальностями, 

що належать до однієї галузі знань (''педагoгічна oсвіта'', ''гуманітарні науки''), вхoдять дo oднoгo напряму 

підгoтoвки фахівців (наприклад, ''філoлoгія'') у фoрматі узагальнених напрямів вищoї oсвіти (''oсвіта'', 

''гуманітарні науки та мистецтвo'' тoщo), oднoгo предметнoгo пoля (інoземні мoви) [2: 50]. 

На нашу думку, монографія є одним із важливих джерел розвитку професійного світогляду, а також 

становлення вчителя-філолога подвійного профілю як фахівця. Представимо наукові проблеми, які 

розглядаються у деяких сучасних монографіях, що надають допомогу в розширенні професійного 

світогляду і, як наслідок, у професійній підготовці вчителя-філолога. 

Професійна підготовка вчителя-філолога. Монографія Н. Ф. Бориско ''Концепція навчально-

методичного комплекту для практичної мовної підготовки вчителів німецької мови (на матеріалі 

інтенсивного навчання)'' (1999) є першою працею, яка висвітлює проблеми створення навчально-

методичного комплекту (НМК) для навчання майбутніх учителів іноземних мов міжкультурного 

спілкування. Запропонована науковцем концепція обґрунтована із врахуванням сучасних вимог у системі 

навчання іноземних мов на базі системно-функціонального аналізу і методу моделювання змісту предмета 

навчання, в якості якого виступає діалог культурно-мовних спільнот країн мови, яка вивчається, та рідної 

мови, а також змісту процесу навчання, який реалізується в НМК через системи і підсистеми вправ для 

формування і розвитку міжкультурної комунікативної компетентності в її професійному варіанті. На основі 

аналізу функцій НМК і його компонентів виділено основні типи компонентного складу НМК для кожного 

етапу навчання, запропоновано різноманітні варіанти структури підручника і книги для викладача, 

визначено вимоги до створення НМК і принципи його побудови [3]. 

Питання професійної підготовки вчителя-філолога подвійного профілю вивчають Р. А. Бєланова, 

І. В. Соколова, І. Й. Халимон та ін. 

Так, у монографії Р. А. Бєланової ''Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах 

(Україна – США)'' (2001) розробляються цілі сучасної вищої школи. Серед них наступні: 

1) підготовка фахівців, здатних працювати у царинах, що потрапляють у зону перетину двох чи 

більше традиційних дисциплін або наук; 

2) підготовка до варіативної діяльності, для якої істотнішими є не так фундаментальні знання, як 

набуті вміння і навички, здатність діяти у змінних умовах із безперервним застосуванням інновацій; 

3) системи безперервного навчання і перепідготовки як нові складові сучасної системи освіти, 

зумовленої надто швидким зростанням обсягу наукової і технологічної інформації та постійними 

змінами на ринку праці; 
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4) сприяння соціальному вирівнюванню і вибіркова освітня допомога певним суспільним групам 

(вигнанцям, емігрантам, мовним чи національним меншинам тощо) [4: 49]. 
У першому пункті згаданого вище переліку цілей сучасної вищої школи (за Р. А. Бєлановою) ми вбачаємо 

підтвердження необхідності підготовки фахівців подвійного профілю, зокрема і вчителів-філологів. 

У монографії І. В. Соколової (2008) розглядається процес становлення і розвитку освіти вчителів-

філологів за двома спеціальностями. Науковець аналізує програми підготовки вчителів широкого профілю у 

різних педагогічних університетах України (на філологічних факультетах і частково факультетах іноземної 

філології та педагогічних). На основі теоретико-методологічного обґрунтування розвитку вищої освіти в 

СРСР, аналізу сучасної педагогічної практики в Україні та за кордоном представлено модель вчителя-

філолога подвійної кваліфікації. Визначено організаційно-методичні умови щодо впровадження моделі 

професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями; принципи та функції управління 

якістю освіти на філологічних факультетах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації [2]. 

І. Й. Халимон у праці ''Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої 

спеціальності ''Іноземна мова'' (2010) робить загальну характеристику стану підготовки майбутнього 

вчителя з другої спеціальності ''Іноземна мова'', визначає критерії та рівні сформованості його 

професійної компетентності. Науковець розробляє педагогічну технологію формування професійної 

компетентності з другої спеціальності ''Іноземна мова'', втіливши її в інтегративному курсі ''Теоретичний 

курс англійської мови'' [5]. 

Важливе місце серед проблем підготовки педагогічних працівників займає вплив Болонського процесу 

на вищу школу України. Висвітлення суті цього питання останнім часом дуже поширене в науковій 

літературі. Його дослідженням займаються такі науковці, як Б. В. Бабін, В. Є. Берека, Ф. Г. Ващук, 

Л. М. Новікова, Л. В. Пшенична та ін. 

Зокрема, в роботі Б. В. Бабіна ''Впровадження Болонського процесу у вищій школі країни – проблеми 

та перспективи'' (2007) висвітлено історичні та аксіологічні аспекти розвитку Болонського процесу як 

феномену європейської освіти. Науковець розглядає сучасні міжнародні освітні програми як джерело та 

форму цього процесу, аналізує особливості українського законодавства про освіту, його відповідність 

міжнародним документам та вплив на організаційну практику відносин у сфері освіти [6]. 

На думку Б. В. Бабіна, приєднання України у 2005 р. до Болонської декларації, спрямованої на створення 

спільного простору вищої освіти, є потужним поштовхом до позитивних змін у системі вищої освіти України 

у таких сферах, як автономія університетів, прозорість систем вступу та оцінювання, подолання корупції, 

моніторинг якості освіти, мобільність студентів [6: 4]. Саме професійна мобільність, на нашу думку, є 

важливою рисою при підготовці фахівців, зокрема і вчителів-філологів, за подвійними спеціальностями, адже 

вона дає можливість швидко перепрофілюватися, адаптуватися до нових умов праці, тобто дає можливість 

вибрати предмет викладання. Б. Бабін вважає, що євроінтеграція систем національної освіти є спрямованою 

на розбудову так званого ''гнучкого суспільства'' для істотного підвищення конкурентоздатності національних 

економічних систем, зберігаючи при цьому свої соціальні цінності [6: 126]. 

Л. М. Новікова у своїй науковій праці ''Модернізація вищої освіти в Україні у контексті Болонського 

процесу'' (2009) розглядає основні напрями модернізації вищої освіти України та методологічні основи 

активізації навчального процесу у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору [7]. 

З питанням впливу Болонського процесу на розвиток вищої освіти України тісно пов’язана проблема 

реформування вищої школи України, в царині якої працюють такі науковці: Л. М. Герасіна, М. І. Дудка, 

Л. О. Каніщенко, О. М. Левчишена, В. М. Литвин, Л. С. Ломізе, В. В. Приходько, Н. М. Сафонова та ін. 

Проаналізуємо зміст наукових монографій деяких із них. 

М. І. Дудка (''Высшая школа Украины: стратегия управления и проблемы реформирования'', 2002) 

представляє аналіз світового і вітчизняного досвіду розвитку і реформування систем вищої освіти із 

широким використанням статистичних матеріалів, багатомірного аналізу та комплексного підходу [8]. 

У праці Н. М. Сафонової ''Реформування системи вищої освіти в Україні (90-ті рр. XX ст. – поч. ХХІ 

ст.): історичний аспект'' (2005) досліджуються особливості процесу реформування системи вищої освіти 

в Україні в 90-ті рр. ХХ – на поч. ХХІ ст., етапи, форми і методи організації навчального процесу у ВНЗ 

усіх профілів та рівнів акредитації у відповідності з принципами Болонської системи, роль студентів та 

викладачів у її впровадженні [9]. 

В. В. Приходько (''Інноваційна реформа вищої освіти в сучасній Україні'', 2010) розглядає проблеми 

глибинного реформування вітчизняної вищої школи, яку Україна успадкувала від часів СРСР. Мету 

інноваційної реформи автор вбачає у системі відповідних культурі комплексних заходах, пов’язаних із 

всебічним розвитком особи студента. Обґрунтовано необхідність і показано шляхи використання у ході 

реформи вищої школи положень педагогічної антропології [10]. 

Історичні й сучасні тенденції та теоретико-методологічний аспект розвитку педагогічної освіти 

України досліджують О. Глузман, Н. Дем’яненко, О. Курило, В. Луговий, О. Мисечко, В. Майборода, 

С. Нікітчина, О. Семеног та ін.  
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Зокрема, В. К. Майборода у праці ''Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-

1985 рр.)'' (1992) уперше здійснює узагальнений огляд проблеми становлення і розвитку вищої педагогічної 

освіти України в 1917-1985 рр. На основі архівних документів розглядається історія, досвід, уроки і тенденції 

розвитку вищої педагогічної школи, аргументуються пропозиції щодо використання форм і методів роботи 

ВПНЗ, спрямованих на вдосконалення підготовки педагогічних працівників у незалежній Україні [6]. 

У монографії В. І. Лугового ''Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції 

розвитку'' (1994) викладено досвід системного аналізу сфери підготовки педагогів в Україні як цілісної 

частини світової та вітчизняної освіти. Сучасні протиріччя і тенденції в педагогічній освіті виводяться із 

загальних та специфічних закономірностей структурування, функціонування і розвитку освітньої 

системи як соціокультурного феномену. Автор пропонує нову концепцію людиноорієнтованої 

педагогічної освіти та стратегію її розбудови [5]. 

У праці О. Є. Мисечко ''Формування системи фахової підготовки вчителя іноземної мови у 

педагогічних навчальних закладах України (початок XX ст. – початок 1960-х рр.)'' (2008) уперше 

представлено дослідження процесу становлення і розвитку системи фахової підготовки вчителів 

сучасних іноземних мов у педагогічних навчальних закладах України. Дослідниця ґрунтовно аналізує 

архівні матеріали та наукові літературні джерела для того, щоб представити діяльність української вищої 

школи, починаючи з ХІХ ст., виявити в ній різноманітні форми професійно-педагогічної підготовки 

вчителів іноземних мов (класичні й романо-германські відділення університетів та вищих жіночих 

курсів, інститути народної освіти, державні курси чужоземних мов, Український інститут лінгвістичної 

освіти, лінгвістичні технікуми, педагогічні й учительські інститути іноземних мов, факультети й 

відділення педагогічних інститутів), багато з яких досі залишалися невідомими [11]. 

Зв'язок соціально-економічних перетворень у суспільстві з розвитком освіти досліджують 

К. С. Островський, В. Пітов, О. І. Навроцький, О. О. Фунтікова, Г. С. Черевичний, В. А. Яблонський та ін.  

В. А. Яблонський (''Вища освіта України на рубежі тисячоліть'', 1998 р.) показує історію розвитку 

української вищої освіти, починаючи від Київської Русі і до наших днів, її сучасний стан, успіхи й 

невдачі перших кроків реформування, подає огляд зарубіжної освіти та робить критичні узагальнення. 

Науковець вважає, що стан освіти в Україні наприкінці ХХ ст. є досить суперечливим. З одного боку, 

вона має незаперечні досягнення, зокрема в тому, що базова освіта доступна для всіх, працездатне 

населення грамотне, вища освіта однаково доступна для юнаків та дівчат, середній рівень знань наших 

громадян, на думку В. Яблонського, значно вищий, ніж у ряді розвинених країн. З іншого боку, за 70 

років існування радянської освіти, навчальні програми якої були тривалий час політично 

заідеологізованими, в Україні сформувався тип викладача та фахівця дисциплін, якому важко вийти за 

рамки пережитків минулого і побачити нові можливості. Зважаючи на визначний історичний досвід та 

свої величезні надбання, українська освіта повинна займати провідне місце серед розвинених країн світу, 

проте на даному етапі розвитку їй часто бракує достатньої матеріальної бази [12]. 

Г. С. Черевичний у монографії ''Вища освіта в Україні на зламі епох (1985-1991 рр.)'' (2002) зробив 

спробу комплексного вивчення і узагальнення стану та розвитку вищої освіти України у другій половині 

1980-х років. На основі проведення низки самостійних підрахунків внесено суттєві корективи в уявлення 

про стан кадрового та наукового потенціалу вищої школи України, матеріально-технічного та 

фінансового вузів, встановлено перспективи використання резервів і можливостей вищої освіти. На 

основі опрацювання великого архівного матеріалу у праці проаналізовано ключові питання формування, 

становлення, розвитку та використання організаційних форм підготовки кадрів вищої освіти, 

удосконалення навчально-методичного процесу [13]. 

О. І. Навроцький у праці ''Вища школа України в умовах трансформації суспільства'' (2000) 

обґрунтовує зв'язок вищої освіти з розвитком цивілізації від суспільства традиційного типу до 

становлення постіндустріальної цивілізації. Аналізуються сучасний стан системи вищої освіти в Україні, 

теорія і практика інноваційних процесів у вищій школі, основні напрями сучасного реформування вищої 

школи України, в тому числі в контексті міжнародних зіставлень [14].  

К. С. Островський у праці ''Підготовка фахівців в Україні: проблеми, перспективи на порозі третього 

тисячоліття (історико-освітній, психолого-педагогічний, соціальний аспекти)'' (2002) досліджує проблеми 

реформування вищої освіти з часу прийняття Україною незалежності, навчання та виховання студентської 

молоді у вищих начальних закладах І-ІV рівнів акредитації. Піднімає історико-освітні, соціальні, психолого-

педагогічні проблеми становлення фахівців і вимоги до них у нових соціально-економічних умовах [15]. 

Висновки. Отже, професійна підготовка вчителів-філологів подвійного профілю повинна 

здійснюватися не тільки при вивченні тих чи інших фахових дисциплін. Велику роль при цьому 

відіграють такі фундаментальні наукові праці, як монографії. Вони є джерелом розвитку професійного 

світогляду вчителя-філолога подвійного профілю та становлення його як фахівця. Проаналізувавши зміст 

деяких монографій, можна зробити висновок, що для підготовки вчителя-філолога за двома 

спеціальностями важливе осмислення загальних питань щодо розвитку освіти, як тенденції розвитку 
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вищої школи від початку запровадження подвійних спеціальностей і до сьогодні, реформування вищої 

освіти, в тому числі у зв’язку із прийняттям Україною Болонської декларації та ін.  
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Липинская И. О. Научная монография как источник развития профессионального мировоззрения 

учителя-филолога двойного профиля. 

В статье проанализированы источники, способствующие развитию профессионального мировоззрения 

учителей-филологов двойных специальностей. Автор выясняет роль научной монографии в 

профессиональном становлении учителя-филолога двойного профиля. Исследовательница выделяет 

несколько проблем, которые рассматриваются в монографиях, среди которых подготовка учителя-

филолога и учителя-филолога двойного профиля, место Болонского процесса в современном 

образовании, проблема реформирования высшей школы, тенденции и теоретико-методологический 

аспект развития педагогического образования Украины, связь социально-экономических преобразований 

в обществе с развитием образования и др. 

Ключевые слова: научная монография, профессиональное мировоззрение, учитель-филолог двойного 

профиля. 

Lipinska I. O. The Scientific Monograph as the Source of the Professional Outlook Development of the 

Teacher-Philologist of the Dual Profile. 

The article analyzes the sources that contribute to the professional outlook development of teachers-philologists 

of dual specialties. The author clarifies the role of scientific monographs in the professional development of the 

teacher-philologist of the dual profile. The researcher identifies several issues that are discussed in monographs, 

including training teachers and teachers-philologists of double profile, the place of the Bologna Process in the 

modern education, the issue of the higher education reform, trends and theoretical-methodological aspects of the 

pedagogical education in Ukraine, the relationship of socio-economic changes in the society with the 

development of education and others. It is concluded that the professional preparation of teachers-philologists 

of the dual profile should be carried out not only while studying special subjects. 

Key words: scientific monograph, professional outlook, teacher-philologist of dual profile.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ 

Статтю присвячено усвідомленню необхідності якісного вдосконалення вищої освіти в Україні. 

Автором розглянуто поняття інтерактивного навчання, наведено приклади класифікації інтерактивних 

технологій, необхідних для впровадження у вищі навчальні заклади для якісного покращення освіти, а 

також наведено одну з найпоширеніших структур інтерактивного заняття. У центрі уваги є той 

факт, що заняття з використанням інтерактивних технологій навчання дають можливість 

розвиватись різним за рівнем підготовки студентам. 

Ключові слова: освіта, інтерактивне навчання, інтерактивні технології, студент, 

навчальний колектив. 

Постановка проблеми. Вища освіта в нашій країни вимагає оновлення. Традиційна організація 

навчального процесу втрачає свою функціональну значимість. Вдосконалення процесу навчання постає 

дуже гостро. В цей час, навчаючи традиційно, неможливо дати студенту знань, необхідних для 

подальшого життя та розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зацікавленість науковців інтерактивними технологіями, 

зокрема їх можливостями для розвитку творчого потенціалу студентів, постійно зростає. Цьому питанню 

присвячені педагогічні праці вітчизняних та зарубіжних методистів (О. А. Голубкова, Г. С. Харханова, 

В. В. Гузєєв, О. І. Когут, М. В. Кларін, Т. С. Паніна, Л. Н. Вавилова, О. І. Пометун, Л. В. Пироженко, 

Ш. А. Амонашвілі), які стверджували, що інтерактивні технології в освіті є важливим елементом для 

навчання і розвитку особистості, створили класифікації інтерактивних технологій відповідно до їх 

комунікативних функцій, форм навчання, в яких вони реалізовані, на основі формування мотивації 

конфлікту, за кількістю учасників, тощо. 

Мета статті полягає у спробі висвітлити необхідність впровадження інтерактивного навчання у вищі 

навчальні заклади для покращення якості освіти, розглянути поняття технології навчання та 

інтерактивних технологій, висвітлити класифікації інтерактивних технологій, розглянути одну з 

найпоширеніших структур інтерактивного заняття. 

Виклад основного матеріалу. Навчальний процес у вищих навчальних закладах України потребує 

суттєвого оновлення. Сучасний ринок праці вимагає фахівців з певними навичками та знаннями, 

здатністю до творчої діяльності та ініціативності. Тому перед вищою школою стоять важливі завдання: 

впровадження сучасних форм навчання; вдосконалення традиційних форм навчання; розробка методів 

якісного підходу до навчальної діяльності студентів.  

В усьому світі соціальне замовлення вимагає, передусім, людей, здатних до самовдосконалення. Це 

знайшло відображення й у доповіді ЮНЕСКО "Освіта: прихований скарб", де проголошено: "Людина 

має навчитися: 

– пізнавати, тобто оволодівати інструментарієм, необхідним для розуміння того, що відбувається в світі; 

– діяти таким чином, щоб робити потрібні зміни у середовищі свого мешкання; 

– жити в суспільстві, беручи участь у всіх видах людської діяльності" [1: 31]. 

Основні напрями вирішення цих питань є покращення та вдосконалення якості освіти. Для цього 

необхідним завданням є впровадження сучасних технологій, здатних якісно покращити вищу освіту. 

Такими технологіями є інтерактивні технології навчання. Багаторічний досвід вивчення інтерактивних 

технологій вітчизняними та закордонними науковцями вказує на те, що інтерактивні технології 

виступають інноваційними технологіями для підготовки майбутніх освічених людей. 

Слово "інтерактив" запозичене з англійської мови ("interact", де "inter" – взаємний і "act" – діяти). 

Таким чином, "інтерактивний" – здатний до взаємодії та діалогу [2]. Технологія навчання – спосіб 

освоєння навчального матеріалу в межах предмета, теми, питання. Інтерактивна технологія – така 

організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть учасника в колективному 

взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії усіх його учасників процесі навчального пізнання. 

Інтерактивне навчання – це така форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну мету – 

створити необхідні, комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуватиме свою успішність і 

розумову здатність. На наш погляд, вдало суть інтерактивного навчання відображена у визначенні 

О. Пометун і Л. Пироженко: "Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається в умовах постійної, активної взаємодії усіх студентів. Це спільне навчання (колективне, 

групове навчання у співпраці ).. " [3: 7]. Кожен студент має конкретне завдання, за яке він повинен 
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публічно відзвітуватись, бо від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою та 

перед усіма учасниками завдання. 

Особливість інтерактивних технологій навчання полягає в тому, що навчальний процес здійснюється 

в умовах постійної, активної взаємодії усіх учасників. Аналізуючи свої дії та дії інших учасників, 

студенти змінюють свою модель поведінки, більш усвідомлено засвоюють знання та вміння. Тому можна 

говорити про інтерактивні технології не тільки як про засіб покращення навчання, але й як про засіб 

посилення виховного впливу. 

При інтерактивному навчанні студент перетворюється з об'єкта в суб'єкт навчання; він відчуває себе 

активним учасником подій, а також власної освіти та розвитку. Саме це забезпечує внутрішню 

мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, 

що студенти вчаться ефективній роботі в колективі. Інтерактивне навчання сприяє не тільки формуванню 

цінностей, навичок і вмінь, а й створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дозволяє педагогу стати 

справжнім лідером навчального колективу [4: 2-4]. Одним із принципів гуманної педагогіки є принцип 

розвитку всіх студентів – і сильних, і слабких, що можливо в умовах співпраці студентів, різних за 

рівнем розвитку. Їх спільна діяльність у процесі навчання і освоєння навчального матеріалу означає, що 

кожен студент вносить у цей процес свій індивідуальний внесок, відбувається обмін знаннями, ідеями, 

способами діяльності в атмосфері доброзичливої і взаємної підтримки, що не тільки дозволяє отримувати 

нові знання, але й розвиває саму пізнавальну діяльність, переводить її на більш високі форми кооперації 

та співробітництва. Саме на таких заняттях студенти будуть сміливо висловлювати свою думку, будуть 

готові почути критику на свою адресу, висловити зауваження. 

Вчені зазначають, що сильною стороною правильно підготовлених занять з інтерактивними 

технологіями є підвищення "ККД" процесу засвоєння інформації. За даними американських учених 

інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу порівняно з іншими 

видами навчальної діяльності:  

– запам'ятовування лекції збільшується на 5 %; 

– читання – на 10 %;  

– відео / аудіо матеріали – на 20 %; 

– демонстрації – на 30 %; дискусії – на 50 %;  

– практика – на 75 %;  

– навчання інших / застосування отриманих знань – на 90 % [3: 9].  

Сьогодні існують різні класифікації інтерактивних технологій, запропоновані науковцями.  

Е. Я. Голант вперше класифікує методи навчання за кількістю учасників, включених в навчальну 

діяльність. Пасивні методи навчання називаються "нетрудові методи готових знань", активні методи – 

"інтенсивні, активно-трудові" [5].  

Г. С. Харханова поділяє інтерактивні методи на основі формування мотивації конфлікту на три групи 

залежності від спектра можливостей: інтерактивні методи навчання з широким, середнім і вузьким 

спектром можливостей. 

В. В. Ніколін, Г. С. Кулініч класифікують ігрові інтерактивні технології навчання в географічній 

освіті за функціями: ігри з правилами (настільні, рухливі, комп’ютерні); творчі ігри (ролеві, ігри-

змагання, комп’ютерні). За дидактичними цілями виділяють: ігри, спрямовані на вивчення нового 

матеріалу; ігри, спрямовані на перевірку знань; ігри, метою яких є закріплення й узагальнення 

пройденого матеріалу. 

Т. С. Паніна, Л. Н. Вавилова класифікують інтерактивні методи навчання на три групи: дискусійні (діалог, 

групова дискусія, розбір ситуацій із практики); ігрові (дидактичні творчі ігри, в тому числі ділові, рольові ігри, 

організаційно-діяльнісні ігри); тренінгові (комунікативні тренінги, тренінги сензитивності). 

О. А. Голубкова, А. Ю. Прилепо класифікують інтерактивні методи навчання на основі їх 

комунікативних функцій, розділяючи їх на 3 групи: дискусійні методи (діалог, групова дискусія, 

припрацювання та аналіз життєвих ситуації); ігрові методи (дидактичні ігри, творчі ігри, в тому числі 

ділові, рольові ігри, організаційно-діяльнісні ігри, контрігри); психологічні група інтерактивних методів 

(сенситивний і комунікаційний тренінг, емпатія). 

Науковці О. І. Пометун та Л. В. Пироженко запропонували класифікацію інтерактивних технологій 

відповідно до форм навчання, в яких вони реалізовані. Отже, залежно від форм організації навчальної 

діяльності учнів інтерактивні технології були поєднані в 4 групи: 

1. інтерактивні технології кооперативного навчання; 

2. інтерактивні технології колективно-групового навчання; 

3. інтерактивні технології ситуативного моделювання; 

4. інтерактивні технології відпрацювання дискусійних питань [6: 33]. 
Інтерактивні технології кооперативного навчання включають такі технології: "Ротаційні трійки", 

"Робота в парах", "Карусель", "Діалог", "Синтез думок", "Робота в малих групах", "Спільний проект", 

"Акваріум" "Коло ідей" і т. д. Застосування цих технологій об’єднує учасників навчального процесу для 
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досягнення спільної мети. Позитивний кінцевий результат можливий лише за участю усіх студентів. Це 

стимулює учасників навчального процесу до активної співпраці. Всі студенти висловлюють свої думки, 

вчаться вести діалог та сприймати інформацію. 

До інтерактивних технологій колективно-групового навчання відносяться такі технології: "Мозковий 

штурм", "Обговорення проблеми у загальному колі", "Мікрофон", "Незакінчені пропозиції", 

"Навчаючись – учусь", "Аналіз ситуації", "Дерево рішень", "Мозаїка" і т. д. Ці технології стимулюють 

роботу всього класу. Студенти активізуються у пошуку вирішення проблеми. Декілька способів 

вирішення проблеми, запропоновані студентами, призведуть до її якісного вирішення та сприятимуть 

досягненню мети навчання. 

Інтерактивні технології ситуативного моделювання включають імітаційні ігри: "Громадське слухання", 

рольові ігри: "Драматизація", "Рольова гра" тощо. Застосування технології ситуативного моделювання 

вимагає від викладача чітко продуманого плану уроку. Обов'язковою умовою є прогнозування ходу гри, 

знання, де взяти інформацію для розвитку гри, тощо. Необхідно визначити, як зацікавити студентів грою, як 

правильно ввести їх у ситуацію та наприкінці заняття досягти необхідну навчальну мету.  

До інтерактивних технологій відпрацювання дискусійних питань відносяться: "Дискусія", "Метод 

ПРЕС", "Шкала думок" і т. д. Дискусія має на меті вирішення спірного завдання групою учасників або 

колективом у процесі спільної діяльності. Студенти вчаться виражати свою думку, наводити аргументи. 

В процесі дискусій у студентів підвищується мотивація до навчання, розвивається мислення. 

Ми вважаємо за доцільне навести приклад однієї із найпоширеніших структур інтерактивного 

заняття, побудованого відповідно до принципів Колба: 

1. Мотивація і оголошення нової теми – 10 % часу від загальної тривалості заняття. Мотивація – це 

початковий етап заняття, покликаний сконцентрувати увагу учасників на досліджуваному матеріалі, 

зацікавити їх, показати необхідність чи користь вивчення матеріалу. Від мотивації багато в чому 

залежить ефективність засвоєння учасниками навчального матеріалу. 

2. Закріплення (повторення) вивченого – 20 % часу від загальної тривалості заняття. Закріплення – це 

важливий етап заняття, який не тільки підвищує ефективність засвоєння матеріалу загалом, 

зацікавленість учасників, але й формуючий у свідомості учасників послідовну логічну структуру знань і 

методів, застосовуваних у даному предметі, а не розрізнену розсип відомостей. 

3. Вивчення нового матеріалу – 50 % часу від загальної тривалості заняття. Вивчення основного 

матеріалу – головний цільової етап заняття, на якому учасники безпосередньо отримують нові знання. На 

цьому етапі викладачем повинні бути підібрані завдання, при виконанні яких учасники отримують 

необхідні знання, навички та вміння. При добірці завдань викладачу бажано також пам'ятати китайську 

приказку: "Я чую і забуваю, я бачу і запам'ятовую, я роблю і розумію". 

4. Оцінювання – 10 % часу від загальної тривалості заняття. Оцінювання – важливий стимулюючий 

компонент заняття. Оцінювання повинно бути гнучким, наочним, неупередженим і справедливим. Тільки 

в цьому випадку воно буде діяти, як стимулятор, в іншому випадку – воно може послужити основною 

причиною відторгнення від предмета і падіння зацікавленості, тому тут треба бути особливо обережним, 

застосовувати методи колективного оцінювання, самооцінювання, командного оцінювання і т. д. 

Найбільш поширений спосіб оцінювання на інтерактивних заняттях – набір балів і командне оцінювання. 

5. Підведення підсумків заняття, дебрифинг – 10 % часу від загальної тривалості заняття. Дебрифинг 

– підведення підсумків заняття. Заключний етап заняття, на якому зазвичай викладач запитує, що було 

ефективно на занятті, що – ні, збирає побажання, зауваження, і в підсумку узагальнює пройдене і 

спонукає до подальшого самостійного і більш глибокого вивчення матеріалу. 

Можна виділити деякі переваги використання інтерактивних технологій: 

– є можливість для раціонального розподілення часу викладачем; 

– викладач може більше уваги приділити студентам із недостатньо високим рівнем підготовки; 

– всі студенти активні, а тому, немає проблем із дисципліною; 

– студенти отримують навички, виступаючи в ролі викладача. 

Застосування інтерактивних технологій навчання у вищих навчальних закладах залежить від певних умов:  

– минулого і теперішнього досвіду студентів;  

– мотивації до навчання;  

– доброзичливої атмосфери і взаємоповаги;  

– визначення цілей навчання;  

– активного залучення студентів до процесу навчання;  

– врахування індивідуальних особливостей кожного студента (темперамент, сприймання, спеціальність);  

– можливості самореалізації і самоконтролю учасниками навчального процесу.  

У процесі впровадження та застосування інтерактивного навчання у студентів можуть виникати різні 

проблеми та труднощі. 
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Можна навести типові проблеми: 

– Студент часто може не мати власної думки, а якщо і має – боїться висловити її, не боячись критики 

однолітків та інших студентів. Студенти можуть пояснювати це тим, що їх власну думку рідко 

запитують, вони не впевнені чи їх думка цінна та потрібна іншим, що буде, якщо їх думка не співпаде з 

думкою інших. 

– Часто трапляється, що студенти не вміють слухати своїх однолітків, об’єктивно оцінювати їх думку, 

рішення. 

– Студент не готовий у процесі обговорення змінювати свою думку, йти на компроміс. 

– У студентів нема бажання змінювати методи роботи та бути активними. 

– Лідери групи активні, а слабкіші студенти пасивні в процесі навчання. 

Проте за умов вмілого впровадження інтерактивні технології навчання дозволяють залучити до 

роботи всіх студентів класу, сприяють отриманню соціально важливих навичок роботи в колективі, 

взаємодії, дискусії, обговоренні. 

Як показали результати дослідження педагогів-практиків, після запровадження інтерактивних методів 

можна відмітити наступні позитивні зрушення: 

– студенти навчились дискутувати та отримали відповідні навички; 

– навчились приймати спільні рішення; 

– учасники отримали вміння спілкуватися, доповідати. 

Підготовка інтерактивного заняття для викладача є досить складним завданням, оскільки викладач 

повинен дати кожному студенту можливість розкрити свій потенціал. Тому, викладач повинен 

керуватись такими положеннями: 

– створити комфортну, дружелюбну атмосферу, яка буде панувати протягом занять; 

– забезпечити взаємодію учителя зі студентами та студентами між собою; 

– поважати та цінувати думки кожного студента, що буде заохочувати їх до сумлінної праці; 

– надавати студентам можливість вибору для прийняття рішень та якісного виконання роботи; 

– розуміти, що інтерактивні технології це не самоціль, а спосіб досягнення такої психологічної 

атмосфери в класі, завдяки якій можна досягти співробітництва, порозуміння та доброзичливості, 

реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання. 

Підбирати інтерактивні вправи потрібно так, щоб вони дали студентам основу для засвоєння теми. Для 

виконання вправи учасникам потрібно давати час подумати над вирішенням завдання, щоб вони виконували 

завдання вдумливо, а не поспіхом та механічно. За підсумками кожної інтерактивної вправи необхідно 

провести глибоке обговорення. Саме викладач повинен стати для кожного учасника наставником, який 

допоможе кожному осягнути навчальний матеріал та здобути необхідні навички та знання. 

Висновки. Основним напрямком розвитку освіти в Україні є підготовка освічених людей, 

кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, людей, здатних вчитися та 

переучуватися. Саме тому впровадження інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах є 

необхідним завданням. За допомогою інтерактивних технологій студенти вчаться критично мислити, 

спілкуватися один з одним, висловлювати свої думки, легко засвоювати навчальний матеріал та 

використовувати його на практиці. Саме ці навички необхідно отримувати у вищих навчальних закладах. 

Для правильного розвитку, кожного студента потрібно розглядати як окрему особистість з її поглядами, 

переконаннями, почуттями. Саме інноваційні технології, зокрема інтерактивні, передбачають вирішення 

цього питання. Наразі у вищих навчальних закладах необхідно замінити бездумне заучування та переказ 

матеріалу на парах на бажання мислити, обговорювати навчальний матеріал, висловлювати свою думку, 

не боятись говорити та бути почутим. Багаторічний досвід використання інтерактивних технологій в 

усьому світі вказує на те, що за допомогою інтерактивних технологій студенти вчаться критично 

мислити, спілкуватися один з одним, висловлювати свої думки, легко засвоювати навчальний матеріал та 

використовувати його на практиці. Важливе значення в навчальному процесі з використанням 

інтерактивних технологій відіграє викладач. Саме від викладача залежить правильне впровадження та 

застосування інтерактивних технологій в освітньому процесі. 
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Моисеева Е. В. Интерактивные технологии обучения как способ усовершенствования  

высшего образования. 

Статья посвящена осознанию необходимости качественного усовершенствования высшего 

образования в Украине. Автором рассматривается понятие интерактивного обучения, приводятся 

примеры классификаций интерактивных технологий, необходимых для внедрения в высшие учебные 

заведения для качественного улучшения образования, а также приведена одна из самых 

распространенных структур интерактивного занятия. В центре внимания есть тот факт, что 

занятия с использованием интерактивных технологий обучения дают возможность развиваться 

разным по уровню подготовки студентам. 

Ключевые слова: образование, интерактивное обучение, интерактивные технологии, студент, 

 учебный коллектив. 

Moiseeva O. V. Interactive Learning Technologies as a Means of the Higher Education Improvement. 

The article deals with the problem of the necessity of the higher education improvement in Ukraine. In the 

article the concept of interactive learning, classifications of interactive technologies needed for the 

implementation and one of the most common structures of the interactive lesson are considered. The focus of the 

article is the fact that using interactive learning technologies all students in spite of different levels of training 

will develop their knowledge. 

Key words: education, interactive learning, interactive technologies, students, educational staff. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ КАЗКИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У 

ТВОРАХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

У статті розкрито місце і роль казки в процесі соціалізації учнів початкових класів. Казка, згідно 

В. О. Сухомлинського, створює підвалини для виховання духовних цінностей, а вже останні є необхідною 

умовою феномену соціалізації молодших школярів. Казка, вважав великий педагог, повинна будити в учня 

початкових класів фантазію, свою особисту причетність до явищ, подій. Тоді вона стане внутрішнім 

''Я'' людини. Виявлено, що з часом переконання людини набирають логічно-абстрактних форм і стають 

важливими духовними орієнтирами в усіх сферах життєдіяльності людини. Розкриваючи методику 

впровадження казкового матеріалу, В. О. Сухомлинський не тільки сам складав чудові, захоплюючі 

казочки, а й навчав цього мистецтва своїх колег та учнів. Без казки, писав він, не можна уявити 

дитинство. Першими творчими роботами дитини в початкових класах мають бути саме казки про те, 

що бачить дитина, що її оточує, що вона переживає, що бере близько до серця. 
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Актуальність дослідження. В умовах глобалізованого і комп’ютерізованого світу зростає 

матеріалізація феноменів, які склали духовне осереддя людини як духовного творця, суб’єкта 

гуманістичних начал. Зберігти духовність внутрішнього світу дитини, виховати високодуховну людину 

сьогодні – завдання, поставлене українською суспільністю перед школою. І в педагогічній практиці 

нашої школи є багатий досвід реалізації цієї мети. Одним із засобів реалізації є казкотворча діяльність 

великого українського педагога В. О. Сухомлинського, який розкрив казку як найбільш доступну форму 

соціалізації молодших школярів. 

Мета статті. Дослідження формування духовних цінностей засобами казки як форми соціалізації 

школярів початкових класів у творчості В. О. Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу. Проблема соціалізації молоді в нашій державі сьогодні є надзвичайно 

важливою. Адже від того, в якому напрямі буде йти ця соціалізація, на яку духовну орієнтацію буде 

спиратися особа, залежить не тільки доля конкретної людини, але й українського суспільства загалом. 

Соціалізація особи йде впродовж всього життя людини і дуже важливим є те, які орієнтири за допомогою 

сім’ї, учителів, школи і т. д. стануть для дитини життєстверджуючими. 

Соціалізація особистості, слушно наголошує Н. Сейко, здійснюється за допомогою широкого вибору 

засобів, специфічних для того чи іншого суспільства на певному стані його розвитку. За допомогою цих 

засобів та заходів поведінка особистості і цілої групи людей приводиться до відповідної з прийнятими в 

даній культурі зразками, нормами, цінностями. Процес соціалізації дитини, зазначає Н. Сейко, її 

формування й розвиток, становлення як особистості відбуваються у взаємозв’язку з оточуючим 

середовищем, яке впливає на процес за допомогою агентів і провідників соціалізації [1: 60]. 

Формування духовних орієнтирів спочатку повністю закладається в сім’ї, пізніше набуває свого розвитку 

в дитсадку, але особливо потужно – в школі, звичайно ж, в початкових класах. Як зазначав великий педагог і 

гуманіст В. О. Сухомлинський, дитина молодших класів сприймає світ емоційно, через почуття, де духовні 

орієнтири набирають конкретних форм. І засобом їх конкретизації, стверджував В. О. Сухомлинський, є 

казка, яка є неповторною уявою, фантазією, висловленою дохідливо. Зміст казки, доводив великий педагог, 

особливо легко засвоюється дитячою душею, а згодом те, що закладено в казці, набуває свого відображення в 

учнів старших класів і стає життєвою основою у подальшому існуванні людини. 

Практика педагогічної роботи зі школярами початкових класів доводить, що спираючись на різні 

сюжети, наприклад хореографічні, вчитель разом з учнями може створити казку, але як слушно зауважує 

О. Коломийченко, спираючись на педагогічний досвід В. О. Сухомлинського, щоб навчити дітей 

складати казки, учителеві для цього потрібна підготовка й досвід. 

За останні десятиліття значно знизилася в розумінні людей значимість духовних орієнтирів, таких як 

гуманізм, справедливість, гідність, честь, патріотизм, які завжди виводили людину з мороку 

аморальності, наживи, безпардонності на гідний її рівень – мислителя, гуманіста, творця. 

Ідеї В. О. Сухомлинського про принципи виховання у шкільному середовищі гуманізму, патріотизму 

знаходять своє відображення в умовах матеріалізованої дійсності. В. O. Сухомлинський вважав, що 

духовні цінності у житті людини є тим підгрунтям, яке сприяє формуванню людяності, високої культури 

спілкування, вміння сприймати біль іншої людини. Вся казкотворчість В. О. Сухомлинського пронизана 

духовними цінностями. 

Проблема формування гуманізму за допомогою духовних орієнтирів в історії Європи не нова. Велику 

увагу їй приділяли ще Сократ і Платон. Вся філософія Сократа, наприклад, була пронизана боротьбою 
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двох начал – добра і зла, де зло поступалося принципам добра. У концепції Платона творчо-гуманістичні 

початки кореняться у свідомості й душі людини вже з дня її народження. Після падіння древньої 

культури Греції та Риму пройшло кілька століть, поки з'явилися більш-менш значущі філософські школи. 

Вийти за межі християнського бачення гуманізму було неможливо і небезпечно. 

Про гуманізм стародавніх греків і римлян Європи ми дізнаємося з творів мислителів Візантії [2: 17-19]. 

Використовуючи духовну спадщину давніх, християнство, де було можна ''підправляло'' її 

(прикладом може послужити філософія Аристотеля), а в основному сформулювало своє бачення 

духовного світу, духовних орієнтирів і це бачення повсюдно насаджувалося і було прийнято у всіх 

країнах Європи. Добро і зло, повага до старших, батьків, справедливість, совість, відповідальність, 

гідність стали невіддільні від християнського світорозуміння. Вони стали духовним надбанням жителів 

сіл і міст, їх дотримання виховувалося в державних установах і в навчальних закладах. 

Все краще, що було в людстві до XV-XVI ст. висловила епоха Відродження. Ця епоха, зазначає 

О. Антонова, в особі трьох її найбільш видатних представників – Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, 

Рафаеля створила світ гармонії, ''світ без скверни і чуми, світ без підлості і фальші, світ титанів і 

мислителів, світ променистої простоти'' [3: 133]. 

Ця епоха творила, пропагувала і реалізовувала в живописі, скульптурі, науці і літературі духовні 

орієнтири добра, честі, справедливості, совісті, згідно з якими людина повинна творити, діяти в 

реальному житті. Без духовних орієнтирів, зазначав Гегель, не можна сформувати моральної людини. 

''Більш високе і більш чисте духовне'', – писав він, – ''є моральне ...'' [4: 206]. І приходить до нас це 

духовне, стверджував Гегель, ''передусім, шляхом навчання та виховання''. Духовне, стверджував 

великий німецький мислитель, завжди конкретне і висловлює сутність людини. Зауважимо, що 

вищевказані категорії з історичними змінами в суспільстві часто змінювали свої ідеологічні забарвлення, 

але зберігали свою гуманістичну сутність і завжди були в центрі уваги педагогів усіх часів і епох. 

Гуманізм як принцип, зазначає О. Антонова, завжди знаходив свій притулок в школі, незалежно від 

політичних віянь й ідеологічних вимог можновладців. 

Цей принцип став керівним і спрямовуючим у творчості великого педагога-гуманіста 

В. О. Сухомлинського, який вважає, що зерна духовного багатства необхідно закладати і розвивати вже в 

перші роки життя дитини в школі. 

На думку В. О. Сухомлинського, стверджуючи добро, справедливість, повагу до людей, совість і т. д., ми 

вже тим самим виробляємо імунітет в серці і розумі дитини, вчимо її боротьбі зі злом, несправедливістю. 

В. О. Сухомлинський прекрасно розумів, що самі по собі такі духовні орієнтири, як людинолюбство, 

честь, гідність, совість, добро, справедливість і т. д., відмічені в книжках і словниках, проголошувані на 

мітингах й інших масових виступів, мало що значать для людини, особливо дитини. Вони повинні 

пройти суб'єктно-об'єктні взаємодії, стати життєвим орієнтиром маленької людини. Вона повинна їх 

пропустити через своє серце, волю, свідомість і тільки тоді вони стануть її єством, її ''Я''. 

Духовна цінність не може існувати як без свого предмета (речі, процеси, явища, дії), так і без свого 

суб’єкта-людини в суспільстві (в нашому випадку учня), який має певні потреби й інтереси. Цінності 

залежно від віку людини не поділяються, наприклад, відповідальність для дитини і дорослого, 

справедливість стосовно школяра і вчителя, вченого, шофера тощо. Вона є буттям в собі зі своїми 

закономірностями і правилами. Необхідною умовою утворення цінностей є люди. І чим більш 

розвиненим є їх життя, різноманітніше, тим багатшим і розвиненішим є світ їх цінностей [5: 10-11]. 

Формуючи духовні ідеали, переконував В. О. Сухомлинський, варто правильно підбирати думки, 

подавати їх зрозумілими дитині словами. Нехай учні не часто говорять про високі ідеали, нехай ці ідеали 

живуть в гарячому трепеті юного серця, в пристрастях і вчинках, в любові і ненависті, у відданості і 

непримиренності [6: 298-299]. 

Звертаючись до феномену вчинків, В. О. Сухомлинський наголошував, що кожен із вчителів має 

здійснювати індивідуальний вплив на конкретного вихованця, чимось зацікавити, захопити учня, 

пробудити в ньому неповторну особистість. Вчитель не має бути абстрактним втіленням педагогічної 

мудрості, а живою особистістю, яка допомагає дитині пізнати не лише світ, а й самого себе. 

Вчитель є тією особою, яка є зразком багатства духовного життя, лише тоді він має моральне право 

виховувати. Причому, якщо вчитель тактовний і обережний у роботі з батьками, він знаходить серед них 

вірних однодумців. ''Кожен педагог'', – вчив В. О. Сухомлинський, – ''не тільки викладач, а й вихователь. 

''Розум виховується розумом, совість – совістю, відданість Вітчизні – дійовим служінням Вітчизні'' [7: 383]. 

''Дитячі роки, початок навчання в школі – той вік'', – писав В. О. Сухомлинський, – ''який зазвичай 

вважають віком безтурботності, ігор, захоплення казками''. Але водночас це роки, писав він, початку 

формування життєвих ідеалів, які згодом набувають раціональних форм, закріплюються в логічних 

поняттях і стануть в зрілому віці стрижнем життєвої позиції людини. 

Духовні орієнтири, застерігав вчителів В. О. Сухомлинський, не можна формувати абстрактно, 

відірвано від життя. Вони повинні нести на собі печатку наступності. Дуже важливо, писав він, щоб 
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дітям було дороге все створене старшими поколіннями, все здобуте і завойоване за багато років 

суспільством у важкій боротьбі за свободу і незалежність Вітчизни, за щастя трудящих. 

У рамках дитинства, пише В. О. Сухомлинський, якщо для дитини першорядне значення має світ 

конкретних речей, суть причинно-наслідкових зв'язків і залежностей, то вже в отроцтві цей світ 

поступово витісняється або, в крайньому випадку, існує обіч, світ ідей. 

Роль окремих елементів духовного життя, інтелекту, почуттів, вольових зусиль, пише великий 

педагог, змінюється залежно від віку. У молодшому шкільному віці вирішальну роль у формуванні, 

затвердженні та дієвості думки, що спонукає до активної, вольової дії, грає яскравість, виразність 

властивостей тих предметів і явищ, за допомогою яких вихователь прагне донести до свідомості 

виховання ідею. Чим переконливіше, пише В. О. Сухомлинський, в конкретній картині образи, суттєві 

риси явища, тим помітніше пережиті дитиною почуття, тим зрозуміліше йому абстрактна думка, тим 

більше він стає активним. 

Важливим духовним орієнтиром ученого-педагога в процесі соціалізації учнів було виховання у дітей 

ставлення до праці. Відомо, що праця, зазначає Г. Васянович, не завжди приносить задоволення щастя, 

якщо вона позбавлена головного – реальної свободи особистості. Праця позбавлена адекватного 

визнання, не стає сенсом життя індивіда, а лише чинником біологічного виживання. Така праця 

позбавлена виховної ролі і креативності, вона унеможливлює вияв творчих сил особистості, деморалізує 

тих, хто працює, і ще більше тих, хто не працює, живе чужою працею [8: 18-19]. 

Такої думки дотримувалися мислителі античності та сьогодення [9: 82]. 

На місце і роль творчої, продуктивної праці вказував і великий педагог. У постійній турботі про 

трудове виховання дітей молодшого шкільного віку В. О. Сухомлинський керувався головним 

принципом: праця має носить творчий характер і бути основним компонентом духовного життя учня. 

Немає нічого важливішого, писав І. Кант, ніж навчити дітей працювати. Людина, наголошував він, є 

єдиною твариною, яка повинна працювати. На питання, чи не краще було б потурбуватися про те, щоб 

нас нагодувало небо, давши нам все необхідне в готовому виді, щоб ми не могли працювати, треба 

відповісти рішуче ''ні'', тому що людині притаманна тяга до діяльності. Людина повинна працювати так, 

наголошував німецький мислитель, щоб, не думаючи про себе, пам’ятати тільки мету, яку вона 

поставила перед собою, і справжнім відпочинком для неї повинен бути відпочинок після праці. Саме 

школа, писав І. Кант, є тим місцем, де вчителі повинні виховувати у дітей необхідність праці [10: 238]. 

Працелюбність, вважав мислитель, є ефективною із найвищих духовних цінностей людини. Той, хто 

лінується копати, наголошував Я. А. Коменський, мусить жебракувати, а це вже дуже соромно [11: 245]. 

Так в казці ''Віл і Садівник'', В. О. Сухомлинський підкреслює, що творча праця може народжувати 

чудеса. Садівник твердо переконаний, що той, хто примушує працювати за допомогою хомута і батога, 

не може бачити майбутнього ні сам, ні того, кого він ангажує в цій праці. Зміст цієї казки перегукується з 

концепцією Г. Сковороди ''про споріднену працю''. Споріднена праця, вважав Сковорода, – це праця за 

покликанням, праця творча. Якщо людина вибрала собі ту чи іншу професію, тоді вoна буде щаслива і, 

безсумнівно, досягне успіхів. Тож невипадково Бенджамін Спок наголошував, що коли ви подивитесь 

навколо себе, то побачите, що найбільше має успіхів той, хто любить свою роботу. 

Як і Сковорода, В. O. Сухомлинський відстоював ідею, що людина в дитячі роки повинна 

визначитися, чого вона хоче і до чого покликана. 

У казках В. О. Сухомлинського знаходить своє відображення і сковородинська ''концепція серця'' – 

кордоцентризм. Все, що сприймає дитина в ранні шкільні роки, вчили великий філософ Г. Сковорода і 

великий педагог В. О. Сухомлинський, повинно пройти через її серце і тоді воно засвоїться на довгі-довгі 

роки.Сутність виховного процесу у школярів, особливо молодшого віку, В. О. Сухомлинський вбачав у 

формуванні їх свідомості і волі в напрямку серцевої турботи про близького, а також емпатії, жалості, 

справедливості, патріотизму, совісті. 

Висновки. З вищесказаного можна зробити висновок, що творча спадщина В. О. Сухомлинського 

сьогодні переживає свій апогей. Вона викликає пильну увагу нововведеннями і нестандартними 

підходами до дітей шкільного віку. 
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Матеріал надійшов до редакції 18.05. 2015 р. 

Свительская-Дирко С. В. Формирование социализации средствами сказки у учеников начальных 

классов в произведениях В. А. Сухомлинского. 

В статье раскрываются место и роль сказки в процессе социализации учеников начальних классов. Сказка, 

по мнению В. А. Сухомлинского, образует основание для воспитания духовных ценностей, а уже это 

является необходимым условием феномена социализации младших школьников. Сказка, считал великий 

педагог, должна будить у учеников начальных классов фантазию, свое личное участие в явлениях, событиях. 

Тогда она станет внутренним ''Я'' человека. Выявлено, что со временем эти убеждения приобретают 

логично-абстрактные формы и становятся важным духовным ориентиром во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Раскрывая методику внедрения изучения сказок в сознание младших 

школьников, В. А. Сухомлинский не только сам сочинял чудесные, увлекательные сказки, но и учил этому 

искусству своих коллег и учеников. Без сказки, писал он, невозможно представить детство. Поэтому 

первыми творческими работами, которые сочиняют дети в начальных классах, должны быть именно 

сказки о том, что видит ребенок, что его окружает, что он переживает, что берет близко к сердцу. 

Ключевые слова: воспитание, гуманизм, добро и зло, глобализация, духовные ориентиры, 

компьютеризация, социализация. 
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Svitel's'ka-Dirko S. V. The Elementary School Students' Socialization Formation by Means of Fairy Tales in 

Works by V. O. Sukhomlynskyy. 

The article describes the role and place of fairy tales in the elementary school pupils' socialization process. 

Tales, according to V. O. Sukhomlynskyy, create the foundation for the education of spiritual values, and only 

the last is a prerequisite for the socialization phenomenon of elementary students. A fairy tale, in the opinion of 

the great teacher, must awake the imagination in the junior’s mind, their personal involvement in the events. 

Then it becomes the inner "I" of a human. Over time, these beliefs are gaining logic and abstract forms and 

become the important spiritual guidance in all fields of the human activity. Revealing the method of the fantastic 

material implementation, V. O. Sukhomlynskyi did not only create wonderful, exciting fairy tales, but taught the 

art to his colleagues and students. Without fairy tales, he wrote, one cannot imagine the childhood. Therefore, 

the first creative works that a student of primary school composes should be fairy tales, one what the child sees 

around, what the child is going through, taking to the heart. The article states that such spiritual guidance as 

humanity and dignity, honor, goodness, justice, etc., marked in the books, reference books mean little to a 

person, especially a child. Students must pass them through their hearts, will, consciousness and then these 

guidelines will support their internal (support) subject. The teacher should not be the abstract embodiment of 

pedagogy, but an alive personality, which is an example for the younger students, an assistant coach in the 

spiritual formation processes. 

Key words: education, humanity, good and evil, globalization, spiritual guidance, computerization.
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