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INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AS A PLATFORM FOR STREET
WORK ACTIVITIES DIRECTED AT STREET CHILDREN
The article presents the activities of selected international non-governmental organizations, which serve as a
platform for street work among street children from Belgium, Peru and Canada. Street work with socially
maladjusted children and adolescents who live or spend a lot of time in the street requires well-qualified and
competent workers. Street work platforms promote street work in the world with an increasing number of street
children. Although street work with various groups, including street children, is still not regarded a regular
profession in many countries, all over the world new street work platforms are created in order to ensure the
highest standards of street work. Several examples of such platforms are presented in the article, however, one
might wonder how necessary street work networks are.
Key words: street work, working in the street, street work platform.
Introduction. Addressing the growing phenomenon of street children requires definite decisions and legal
regulations undertaken in the international arena. Institutions designated for dealing with this issue that first
come to mind include UNICEF, UNESCO, the WHO and the European Union. The prestigious position they
occupy and the role they play in the area of human rights protection, including the rights of children and
adolescents, justify looking up to them in search of the most effective tools, which will allow street children in
various countries to believe that the world is not indifferent to their plight.
The above-mentioned international institutions deal with the issue of street children from two perspectives:
theoretical and practical. The former includes, among others, organizing conferences, symposiums and sessions
during which the problem of street children is discussed and analysed in order to make the public aware of their
existence. The latter is connected with providing funds for diagnostic studies in various countries, often in
cooperation with local organizations, financing street work programmes, building educational, and
resocialization centres where street children can undergo social re-adaptation.
Due to the fact, the phenomenon of street children is global in scope; a question arises regarding the
efficiency of activities undertaken by these institutions. Without getting into details here, it should be underlined
that the kind of help they offer, even with considerable funds at their disposal, will never be sufficient for total
and complete reintegration of street children. To achieve this aim, an international street work platform 1 is
necessary, whose objective will be to coordinate and promote the idea of street work with socially maladjusted
children and adolescents. Its tasks should also include specialist trainings and formation of future street workers.
The aim of the article is to present the activities of selected international organizations from Europe, South
America and North America, emphasizing the specific nature of their street work and the activities of street
workers. These organizations include: Dynamo International (Belgium), Fédération des Travailleurs Sociaux de
Rue "Coin de Rue" (Belgium), La Red de Educadores de Niños, niñas y Adolescentes en Situación de Calle y
Riesgo Social (Peru), Association des Travailleurs et Travailleuses de rue du Quebec (Canada), Tous le Enfants
de l’Autre Monde (Canada) and L’Université de la Rue (Canada).
1. Dynamo International (International Street Workers Network)
Dynamo International (International Street Workers Network) is an organization created in 2001 in Brussels
(Belgium) which includes 42 national platforms of street workers (the members of the network) from various
regions of the world. It has two main goals: firstly, to perform activities for the benefit of children, adolescents
and adults living or spending a lot of time in the street as a result of their choice or life circumstances 2 .
Secondly, to foster cooperation between social, political and administrative organizations and street workers
(educators). As Monic Poliquin states: "Dynamo International initiates and coordinates a platform for discussion
1.

Each platform should comprise at least 8 experienced street workers. It should be based on an existing structure
(association, federation, collective). It is advisable for street workers creating a platform to belong to various
organizations. The members of a given platform should meet at least once in two months in order to coordinate
various international activities and exchange practical experiences with other street work platforms. (Cf.
Dynamo International, Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, translation E.
Szymczyk, Bruxelles 2004, pp. 94–95).
2.
Cf. ibid., p. 93.
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for people from various regions of the world. It also enables street workers to exchange practical experiences,
information, trainings, and reflections connected with their work with street children." 3
Dynamo International objectives are met through the following tasks:
- the protection of international solidarity through concrete activities directed at the promotion of sustainable
development of a human being, including a street child;
- partnership understood as work towards and a vision of mutual and responsible respect for the identity of
every street child;
- the promotion and implementation of the Convention on the Rights of the Child by encouraging state
authorities to guarantee street children their basic rights, such as <the right to life> (Art. 24-25), <the right to an
adequate standard of living> (Art. 26–27) and <the right to education> (Art. 28–31) 4 ;
- making state authorities aware of the specific nature and requirements of street work;
- promoting social work in the street;
- solidarity between network partners;
- supporting joint activities in the local environment 5 .
Other activities undertaken by Dynamo International are aimed at increasing the efficiency and quality of
field work through organizing specialist trainings for street workers and through developing professional
relations with them in order to find the best solutions to problems faced by people living in the street, especially
children and adolescents 6 .
Moreover, International Street Workers Network supports projects directed at children and adolescents from
various risk groups, including the ones living in metropolitan areas and in smaller towns. They are projects
implemented in Congo, Nepal, Vietnam and Haiti covering the areas of management, finances, health care, and
recruitment of new street workers, and their overriding aim is to develop an international network of cooperation
aiding people who live in the street 7 .
The European Union designated year 2010 the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
Dynamo International took active part in the events of this year by organizing ''2ème Forum International des
Travailleurs Sociaux de Rue'' 8 in Brussels on 3rd November. Debates and team work led to the development of
recommendations aimed at the improvement of the situation of street children. The most important of them state
that:
* All individuals, irrespective of their social situation, have the right to be recognized as rights holders and in
charge of their own existence. This entails respect for all the rights enshrined in the Convention on Human
Rights and the Convention on the Rights of the Child.
* All individuals, irrespective of their social situation, have the right to a minimum of financial, material and
cultural resources, which are necessary for a dignified and fulfilling life. All States have the duty to provide them
with a truly secure life.
* Social protection is a recognized human right (Arts 22 and 25 CHR). All States must provide a formal
social security system which is accessible to all.
* Social street workers reaffirm their profound attachment to peace and its ideals, which is the only guarantee
for sustainable development. To this end they exhort governments and international bodies (EU, UN, African
Union) to develop or reinforce all initiatives aiming to resolve conflicts that are factors contributing to tension,
exclusion and impoverishment of vulnerable populations.
Aside from other proposals, there is reason to consider this set of recommendations as indispensable to the
lasting improvement of the living conditions and actual circumstances of the people most excluded, who are
accompanied by street workers throughout the world 9 .
2. Fédération des Travailleurs Sociaux de Rue ''Coin de Rue''
Fédération des Travailleurs Sociaux de Rue ''Coin de Rue'' from Brussels (Belgium) is another European
organization functioning as a platform for street work activities. It organizes trainings for social workers and
other people interested in street work 10 , thanks to which participants obtain knowledge and exchange good
3.

M. Poliquin, Vers une formation ''signifiante'' pour le travail de rue, Laval 2007, p. 78.
Cf. Rzecznik Praw Dziecka, Konwencja o Prawach Dziecka, Warszawa 2011.
5.
Cf. M. Rheault, L. Gaudreau, Bilan Annuel 2010, p. 21.
6.
Cf. ibid,.
7.
http://www.dynamoweb.be (12.01.12).
8
. See E. de Boevé, Travail social de rue. Recommandations des travailleurs sociaux de rue contre la pauvreté et
l´exclusion sociale, Bruxelles 2010.
9.
Cf. Dynamo International, II International Forum of Social Street Workers: ''Street work, children’s rights,
poverty and social exclusion'', https://www. II International Forum of Social Street Workers (02.07.2015).
10.
Cf. after M. Poliquin, Vers une formation ''signifiante'' pour le travail de rue, p. 89.
4.
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practice from their work with street children. An example of a course offered by ''Coin de Rue" is a course in
ethical standards of work in the street run in a form of plenary sessions and seminars. It is aimed at promoting
the exchange of information and suggestions between social workers and street workers from the area of ethical
indicators of individual work of a street worker as well as developing skills of professional intervention in public
spaces for people living in the street with other social services.
Social workers often work in dangerous areas, and that is why the Federation offers them support in a form
of supervision. It is directed at street workers with many years of experience as a means of protecting them
against a job burnout and an aid in developing effective tools of street work.
Charte de la fédération des travailleurs sociaux de rue en communauté française 11 is the main document of
this organization. It defines street workers’ roles and their rules. According to it, street workers play two
complementary roles: they are educators providing social and educational activities, they are street animators and
organizers of various forms of social, cultural and sports activities. They also strive to create the atmosphere of
trust, dialogue and action, clearly define their role, status, and affiliation to the organization they work for and
vow to keep the professional secrecy.
The document states that street work is based on four principles:
a) The community principle – street work activities undertaken by a social worker must take into
consideration the complexity of the situation of people who live in the street. That is why social workers should
try to integrate with those who live in the street and initiate and maintain mutual interactions.
b) The collective principle – street work activities undertaken by a social worker should provide support and
company to people living in the street, e.g. street gangs, while offering them educational and resocialization
programmes.
c) The individualism principle – assumes an encounter with a person living in the street who should feel
accepted and listened to A street worker must not stigmatize anyone but emphasize their positive features. Such
individualized companionship should be perceived as a process leading towards liberation and self-sufficiency of
a person living in the street. It will be possible only if a street worker takes into consideration the present
situation, the past and the surroundings of a person she/he works with.
4) The institutional principle – due to close contacts with the reality of the street, another social worker's task
is to inform and sensitize the public (including those who work in the area of politics, economy, culture, and
sociology) to problems faced by people living in the street and encourage them to aid efforts directed towards
social readaptation of the maladjusted.
La rue, espace de vie 12 is another important document emphasizing multidimensionality of street work.
Firstly, street work is hard and demanding; street workers work in the street all the time. They should be a kind
of a "link" between the street and various institutions. Secondly, street work is generally directed at the young,
and that is why it is based mostly on animation in a given area. Thirdly, street workers accompany people in
their local environment. Fourthly, as street work is defined as field work, it means working in public and private
places, including bars and clubs, also the ones frequented by homosexuals. The document ends with a conclusion
that, regardless of the kind of street work done, the underlying idea in all of them is the same, and the only
difference lies in the choice of methods and techniques which should be adequately matched for the needs of a
given group.
3. La Red de Educadores de Niños, niñas y Adolescentes en Situación de Calle y Riesgo Social
The network of organizations promoting an integral development of street children and adolescents can be
found also outside Europe. One of them is La Red de Educadores de Niños, niñas y Adolescentes en Situación
de Calle y Riesgo Social (REDENAC) 13 . It was created in 1999 in Lima (Peru) on the initiative of street
educators and public institutions in order to counteract social marginalization of street children living or
gathering in the capital in such places as Parque Universitario and Av. Grau y ribera del Río Rímac.
REDENAC offers an opportunity for reflection on and exchange of street work experience, which allows
street workers to address street children's problems both in the local and global perspective. It is also a place
where individual street work projects can be implemented.
REDENAC works in three dimensions:

11.

Cf. Fédération des Travailleurs de rue ''Coin de Rue'', Charte de la fédération des travailleurs sociaux de rue
en communauté française, Bruxelles 2000, pp. 1–3.
12.
Cf. Fédération des Travailleurs de rue ''Coin de Rue'', La rue, espace de vie, https://www.google.pl-La rue,
espace de vie (02.07.2015).
13.
Cf. after M. Rheault, L. Gaudreau, Bilan Annuel 2010, p. 20.
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1) Prevention and global promotion – activities aimed at decreasing the number of homeless children through
preventive actions undertaken within local communities in order to sensitise them to the plight of street children
and promoting a holistic approach to the issue of street children.
2) Politics and local promotion – cooperation with local, regional and central agents from various areas of
political life, non-governmental organizations, churches and individuals who are or should be responsible for
improving tragic lives of street children in Peru.
3) Training and research – strengthening the ties with professionals, students and companies interested in
problems of street children in the area of training and research.
4. Association des Travailleurs et Travailleuses de rue du Québec
Association des Travailleurs et Travailleuses de rue du Québec in Quebec (Canada) 14 is another example of a
platform for non-governmental organizations dealing with street work. It comprises street workers and other
partners from Quebec who work together to promote and develop various forms of street work in this region of
Canada. It was created in 1993 on the initiative of twenty street workers, and now has about 200 members. It
cooperates with Regroupement des Organismes Communautaires Québécois en Travail de Rue – an organization
created in 2007 in order to diagnose the needs of people living in the street and strengthen street work in local
structures. Additionally, Association des Travailleurs et Travailleuses de rue du Québec in Quebec is actively
involved in the international arena by organizing meetings for pilot groups and editing the methodology of street
work worldwide.
L’ATTRueQ has the following objectives: 1) to be a place where street work is studied and applied in
practice; 2) to promote its ethical code; 3) to represent the rights and interests of street work in practice; 4) to
support street workers in Quebec during their internship; 5) to encourage its members to spread information on
street work; 6) to be a place of meeting and exchanging information between street workers in Quebec; 7) to
propagate and organize trainings and continuous formation; 8) to cooperate with other non-governmental
organizations engaged in the development of citizens of Quebec and to promote social justice.
5. Tous le Enfants de l’Autre Monde
Tous le Enfants de l’Autre Monde (TEAM) is another Canadian organization aimed at sensitizing the
Canadian society, especially from Quebec, to the phenomenon of street children in various parts of the world. Its
founder, Sylvain Fillion, describes its beginnings in the following way: "The idea came to my mind in 1995 in
Guatemala, where I was taking part in a conference on human rights. It was my first contact with Latin America.
Several days later I was invited to participate in a day devoted to street children in the Guatemala Ciudad park.
This day determined and transformed my whole life. On this day I made a promise to myself to do something for
street children. In 2004 my dreams came true and Tous les Enfants de l’Autre Monde was created. It is a kind of
tribute to street children and adolescents. Since then it has been working towards the improvement of the quality
of their life" 15 . The abbreviation of the name of the organization – TEAM – is an expression of solidarity with
these miserable children and it also commemorates the particular children whose fate moved Fillion so deeply:
T (Tuany) – stands for a young girl who worked in the streets of Lima and later as a street worker took part in the
<Rues sans Frontière> project; E (Epick) – stands for a young girl from a small town in Nepal; A (Ahmadou) –
stands for a young boy from Dakar in Senegal, who had lived in the street from his youngest years, and
M (Manon) – stands for a young girl (a punk) who lived in Terrebonne in Quebec.
TEAM is based on several fundamental principles, which include: 1) enabling those who are interested to
enter the world of street children living in Latin America, Africa, Asia and Eastern Europe; 2) organizing
internships among street children, children – war casualties or extremely poor children; 3) facilitating the
realization of street work projects or alternative practices conducted among children and adolescents in Quebec
or other places; 4) decreasing poverty, promoting social reintegration, providing access to education, health care
and other needs: material, educational, recreational, and sports for street children; 5) cooperating with nongovernmental organizations in Quebec and other places with view to the long-term development and social
transformation and 6) improving the quality of life of street children all over the world according to their needs,
protecting their rights and fighting against poverty and wars 16 .
TEAM is the only organization presented in the article, which organizes internships among street children for
future street workers. They last from several weeks to several months and allow interns to stay in direct contact
with street children, to discover the mechanisms of their stigmatization, their life conditions, and the reasons why
they become homeless. Interns bring material means necessary for care, education, and play. Internships are the
most significant task of the organization, and interns publish their experiences and memories in the L’Autre
Monde des Enfants magazine. On reading them, it becomes obvious that this experience allows them to answer
two questions: how street children changed their lives and what street children taught them. The following
14.

Cf. http://www.attrueq.org (12.02.2012).
Tous les Enfants de l’Autre Monde, Bilan Annuel 2010, p. 31.
16.
Cf. ibid., pp. 8–9.
15.
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passages will serve as the best examples.
Youmé Lapierre completed his internship in Lima in Peru: "For me, street children represent strength and
courage to continue the fight. No one chooses the place of birth nor the family. Street children taught me to
appreciate what I have. They gave me love and joy of life. They showed me what real life means and that my
little world, my little comfort zone and my little routine are only an illusion. Someone younger than me showed
me my extreme poverty" 17 .
Catherine Michaud, a student of Collège Saint Jean Vianney in Quebec wrote: "I learnt a lot in Peru. I learned
that I was even more spoilt than I had thought. I learnt that you should always hope that the impossible will
happen. I learnt that it is impossible to change the word within two weeks. I learnt that street children smile in
spite of all they had to go through in their lives. I learnt that wealth means not only money but much much more,
what we have in our hearts. I learnt that poverty exists not only in photographs. I learnt that street children need
someone who wants to listen to them. I learnt that they have a lot of love to give. I learnt that even people who
do not have much themselves, who live in poverty, are ready to give everything they have to others. I learnt that
street children will always remain children'' 18 .
The range of activities performed by Tous les Enfants de l’Autre Monde covers all sorts of trainings, without
which street work with children and adolescents would be inefficient and useless. In order to ensure the adequate
quality of street work, Sylvain Fillion wrote a book entitled Para Ellos una Quinta Estacion 19 , in which he
describes the reality of life of street children in a poor district in Lima and presents a detailed programme of
street work. The book may be treated as a methods textbook, which can be used in education of future street
workers.
6. L’Université de la Rue
Various public and non-governmental organizations presented above provide opportunities for street workers
to share and exchange their experiences and methods of work. However, it is worth noticing that there are also
other agents not connected with these organizations which are actively engaged in the formation of street
workers, for example, tertiary education institutions, such as the university in Quebec (Canada).
On 11th April 2011, l’Université de la Rue was created as a result of cooperation between the organization
Point de Rue in Trois-Rivières and the Department of Psychoeducation at l'Université du Québec à TroisRivières. Phillippe Malchelosse, the head of Point de Rue and co-founder of l’Université de la Rue, explains:
"Institutions and organizations in Quebec have problems with recruiting people interested in working in the
street. Also, there is no university programme which prepares specialists in street work. That is why we thought
about joining l'Université du Québec à Trois-Rivières (l'UQTR) to create there a place where students could
learn about street work and gain necessary knowledge to work in the street." 20
Every university has its own objectives. At l’Université de la Rue they include the following ones: 1) to
provide support to the training programme during the first cycle studies; 2) to provide knowledge and share
experiences connected with working with socially excluded youths; 3) to provide an opportunity for unqualified
street workers to obtain suitable qualifications and certificates and 4) to develop research tools, gather data and
run projects useful for organizations working in the area of street work.
In September 2011 l'Université du Québec à Trois-Rivières (l'UQTR) introduced a so called microprogramme worth 15 ECTS points for the first cycle students. It is aimed at street workers, coordinators, heads
of institutions, supervisors and formators interested in and dealing with street work. The programme is a part of
the activity of L’Université de la Rue 21 . It should be noted that selected courses are also available to students
from other specializations. The main aims of this micro-programme include: 1) to obtain introductory knowledge
on marginalized communities and the practices of street work; 2) to gain understanding of the specific nature of
street work and 3) to practise analysing problems and practices of street work.
The presence of an assistant lecturer is a novelty introduced by the university. This assistant is an
experienced street worker whose task is to support the lecturer's theoretical knowledge with his/her practical
experience gained while working in the street. Teaching includes various interactive and reflexive methods, such
as: multimedia presentations, group discussions, workshops, writing diaries/blogs, individual and group
exercises, field trips, video conferences at home, role playing or simulations.The study programme at
L’Université de la Rue covers both obligatory and optional courses 22 . The obligatory ones include, e.g. Street
17.

Y. Lapierre, L’autre monde des enfants vu par Youmé, L’Autre Monde des Enfants (2008), no 4, p. 12.
C. Michaud, Stage en soi Péruvien, L’Autre Monde des Enfants (2009), no 6, p. 3.
19.
See. S. Fillion, Para Ellos una Quinta Estacion, Lima 1999.
20.
B. Trahan, Création d’une Université de la rue. ''On veut transférer la connaissance avant qu’il ne soit trop
tard'', Le Nouvelliste (2011), no 5, p. 10.
21.
Cf. M. Bacon, Un microprogramme en travail de rue et de proximité, Le Nouvelliste 2011, no 3, p. 11.
22.
Cf. https://oraprdnt.uqtr.quebec.ca (12.02.2012).
18.
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work in the context of social changes, Evolution and historical basis of street work, Contexts and conditions of
street work. The optional ones include two lectures chosen by students from among three different profiles: the
support/management profile offers courses such as Clinical coordination and supervision in street work and
Management of unusual practical interventions, the intervention profile offers e.g. Ethical and methodological
analysis of case studies in in street work and Accompanying in street work, while the cooperation profile offers
e.g. Cooperation network between interested parties and Street work and communication.
Instead conclusions. Although street work with various groups, including street children, is still not regarded
a regular profession in many countries, all over the world new street work platforms are created in order to
ensure the highest standards of street work. Several examples of such platforms are presented in this article,
however, one might wonder how necessary street work networks are. The arguments supporting their existence
are listed below.
1) Working with street children in their local environments requires the development of suitable joint goals,
principles, methods, and tools used by street workers in various countries. Even though their selection is
determined by the local contexts (cultural differences and a variety of street children's problems), the main
assumptions underlying street work everywhere are a necessity, and these assumptions can be arrived at as a
result of the activities of street work networks.
2) The efficiency of street work with children and adolescents depends on the professional preparation of
future street workers, which covers both specialist theoretical knowledge and practical skills. Providing both is
one of the tasks of street work platforms.
3) The professional preparation is necessary not only in case of future street workers but also in case of street
workers who have been working for several years. Also they will benefit from workshops and trainings offered
by street work platforms.
4) A network of social street workers offers an opportunity for both theoreticians and practitioners to meet,
discuss, and exchange experiences gained while working in the street. The fact that members come from various
countries all over the world makes their contacts especially inspiring and enriching.
5) Street work platforms are an important voice in the promotion of work with street children in the
international arena. They can also serve as laboratories for international field studies.
As the final conclusion, it can be stated that, given the significance of street work platforms, more such
platforms should be created in order to increase the coordination of activities directed at the improvement of
lives of street children worldwide.
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Адамчик Б. Международные общественные организации как платформа для уличной социальной
работы с беспризорными детьми.
В статье очерченно поле деятельности международных общественных организаций, которые создают
единственную платформу для уличной социальной работы с беспризорными детьми. Подобные
платформы создаются в разных регионах мира, а в данной статье представлены организации из
Бельгии, Перу и Канады. Работа с социально неприспособленной молодежью и детьми, которые больше
или меньше времени находятся или постоянно проживают на улице, требует как теоретической,
методологической и профессиональной подготовки уличных социальных работников, так и обладания
необходимыми навыками работы с клиентами на улице.
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Именно платформы уличной социальной работы являются местом продвижения уличной работы как
деятельности, необходимой для мира, в котором существует реальная вероятность роста масштабов
явления беспризорных детей.
Ключевые слова: уличная социальная работа, уличная работа, платформа для уличной социальной
работы.
Адамчик Б. Міжнародні громадські організації як платформа для вуличної соціальної роботи з
безпритульними дітьми.
У статті окреслено поле діяльності міжнародних громадських організацій, що створюють єдину
платформу для вуличної соціальної роботи з дітьми вулиці. Подібні платформи створюються в різних
регіонах світу, а в даній статті представлено організації з Бельгії, Перу і Канади. Робота з соціальнонепристосованою молоддю та дітьми, які більше чи менше часу перебувають або постійно
проживають на вулиці, вимагає як теоретичної і методологічної професійної підготовки вуличних
соціальних працівників, так і володіння необхідними навичками роботи з клієнтами на вулиці. Саме
платформи вуличної соціальної роботи є місцем просування вуличної роботи як діяльності, необхідної
для світу, в якому існує реальна ймовірність зростання масштабів явища безпритульних дітей.
Ключові слова: вулична соціальна робота, вулична робота, платформа для соціальної роботи.
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МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті представлено результати аналізу наукових поглядів на умови формування дослідницької
компетентності студентів і школярів. З’ясовано, що ключовою педагогічною умовою формування
дослідницької компетентності студентів є організація їхньої навчально-дослідницької діяльності
відповідно логіці наукового дослідження. Обґрунтовано вимоги до методичного супроводу формування
дослідницької компетентності студентів інженерних напрямів підготовки в процесі викладання
природничо-наукових навчальних дисциплін.
Ключові слова: дослідницькі навички, методологія наукового пізнання, науково-дослідна діяльність,
навчально-дослідницька діяльність.
Постановка проблеми. В умовах переходу світової економіки від індустріальної до інформаційної,
промисловість втрачає домінуючу роль і тяжіє до набуття таких властивостей сфери послуг, як
мобільність і гнучкість. Ці процеси, у свою чергу, змінюють характер професійної діяльності робітників
промислової сфери і, як слідство, – вимоги до випускників вищих технічних навчальних закладів,
професійна підготовка яких здійснюється за базовими інженерними напрямами і спеціальностями.
Сьогодні конкурентоздатними на ринку праці стають не "грамотні" й "ерудовані", а компетентні фахівці,
здатні не тільки виконувати типові професійні завдання за відомими алгоритмами, але й знаходити
нестандартні рішення, організовувати їх реалізацію, брати на себе відповідальність за результат. При
цьому в структурі професійної компетентності випускника технічного ВНЗ особливої значущості
набуває дослідницька компетентність як така, що забезпечує готовність майбутнього фахівця як до
професійної діяльності безпосередньо в науково-дослідних організаціях та установах, так і до
використання методології наукового пізнання в межах інших видів професійної діяльності – виробничої,
проектно-конструкторської, організаційно-управлінської.
Найбільш ефективними для формування дослідницької компетентності широким колом науковців
визнається поєднання особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів, які реалізуються шляхом
організації активної навчально-дослідницької діяльності студента відповідно логіці наукового
дослідження. Враховуючи, що завдання формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів
має реалізовуватись починаючи з першого курсу в межах циклу математичної і природничо-наукової
підготовки і, при цьому, до 60 % від загального обсягу навчальних дисциплін відводиться на самостійну
роботу студентів, особливого значення набуває модернізація навчально-методичних матеріалів з метою
приведення їх у відповідність завданню формування дослідницької компетентності студентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Шляхи формування професійної компетентності
майбутніх фахівців різного профілю досліджували О. Гура, Т. Добудько, М. Євтух, І. Зязюн, В. Коваль,
Н. Микитенко, Н. Ничкало, В. Петрук, Л. Тархан та ін., дослідницької компетентності та дослідницьких
умінь і навичок – М. Архипова, Л. Бондаренко, Л. Бурчак, В. Вівюрський, С. Виговська, Ю. Волинець,
М. Головань, В. Яценко, М. Золочевська, Г. Козій, В. Литовченко, Н. Майєр, О. Рогозіна, Н. Язикова та
ін. Однак, незважаючи на значну кількість науково-педагогічних досліджень з питань компетентнісно
орієнтованої професійної освіти, проблема визначення змісту і структури методичного супроводу
природничо-наукових навчальних дисциплін, передбачених програмами підготовки майбутніх інженерів
і спрямованих, зокрема, на формування дослідницької компетентності студентів, виявляється
недостатньо розробленою.
Мета статті – визначити ключові вимоги до методичного супроводу формування дослідницької
компетентності студентів інженерних напрямів підготовки в процесі викладання природничо-наукових
навчальних дисциплін
Виклад основного матеріалу. Результати аналізу наукових публікацій М. Золочевської,
М. Голованя, М. Архипової, Л. Бурчак, Л. Бондаренко, О. Рогозіної та ін. засвідчують, що ключовою
педагогічною умовою формування дослідницької компетентності студентів і школярів є організація
їхньої активної навчально-дослідницької діяльності відповідно логіці наукового дослідження.
Л. Бурчак [1] обґрунтовує трикомпонентну структуру дослідницької компетентності майбутнього
вчителя хімії. Мотиваційно-ціннісний компонент, на думку автора, полягає в усвідомленні майбутнім
учителем хімії значення дослідницької складової в своїй професійній діяльності; наявності інтересу до
дослідницької діяльності з психолого-педагогічних та хімічних дисциплін; у прояві активності,
© Бєлкіна С. Д., 2015
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ініціативності в дослідницькій діяльності; прийнятті позиції дослідника як особистісно-значущої.
Когнітивний (знаннєвий) компонент віддзеркалює повноту, глибину, системність, усвідомленість знань
про логіку, структуру, методи, функції дослідження з педагогіки, психології, хімії, методики навчання
хімії. Діяльнісний (операційний) компонент спрямований на забезпечення міцності, усвідомленості
майбутнім учителем хімії значимості дослідницьких умінь у дослідницькій діяльності з педагогіки,
психології, хімії, методики навчання хімії; здатності перенесення їх в нові нестандартні ситуації;
самоаналізу власної діяльності.
Серед показників сформованості дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії Л. Бурчак
виділяє вміння: застосовувати набуті теоретичні знання під час виконання лабораторних дослідів як
репродуктивного, так і дослідницького характеру; планувати хід виконання хімічного експерименту,
передбачати його результати, оформлювати їх, робити обчислення одержаних результатів і доповідати
їх; грамотно дотримуватися правил техніки безпеки під час виконання дослідницького експерименту;
розв’язувати розрахункові задачі та складати ланцюги хімічних перетворень.
В контексті досліджуваної проблеми недоліком моделі Л. Бурчак є зайва конкретизація елементів
дослідницької компетентності, що звужує межі її придатності для визначення змісту і структури
методичного супроводу навчально-дослідницької діяльності студентів інших напрямів підготовки.
В. Архипова [2] пропонує аналогічну за структурою, але більш узагальнену за змістом авторську
модель формування дослідницької компетентності майбутнього інженера-педагога, яка складається з
трьох компонентів – мотиваційного, змістового та організаційного. Мотиваційний компонент
представляє собою сукупність дій, спрямованих на формування позитивного ставлення студента до
здійснення успішної дослідницької діяльності. Змістовий компонент визначає необхідну сукупність
системи знань, професійно-значущих вмінь, ціннісних відношень і передбачає теоретичне і практичне
засвоєння студентом методології дослідницької діяльності. Організаційний компонент забезпечує
планування, організацію і контроль за здійсненням дослідницької діяльності студентів на
університетському рівні, рівні факультетів, кафедр, викладачів.
Згідно моделі М. Голованя [3] розвиток дослідницької компетентності відбувається через розвиток її
компонентів. Мотиваційно-ціннісний та емоційно-вольовий компоненти розвиваються через розвиток
мотивації та пізнавальної активності студентів; самостійності в процесі пізнання, прийняття рішень та їх
оцінки; заохочення до подолання когнітивних труднощів; розвитку ціннісних орієнтацій; формування
позитивного емоційного ставлення до навчання, навчально-дослідницької діяльності. Когнітивний
компонент розвивається завдяки формуванню системи предметних та міжпредметних знань, основних
методів дослідження, розвитку пізнавальних здібностей та навчальних умінь, розвитку інтелектуальних
умінь, творчого мислення. Діяльнісний компонент розвивається через формування умінь бачити
проблеми, ставити питання, висувати гіпотези, структурувати матеріал; опанування навичками
проведення експериментів, формулювання висновків, пояснення результатів дослідження, їх
обговорення, упровадження у практику. Рефлексивний компонент розвивається завдяки спонуканню
студентів до підведення підсумків проведеного дослідження, критичного аналізу отриманих результатів,
забезпечення контролю за ходом виконання дослідження, забезпечення самомоніторингу формування
дослідницьких умінь і навичок.
Незважаючи на певні відмінності у структурі запропонованих дослідниками моделей, результати їх
аналізу дозволяють зробити висновок про необхідність з метою формування дослідницької
компетентності студентів, незалежно від напряму їх підготовки, віддзеркалення у змісті навчальнометодичних матеріалів: значення дослідницького складника в майбутній професійній діяльності; базових
відомостей про загальнонаукову методологію теоретичних та експериментальних досліджень; системи
предметних та міжпредметних знань про логіку, структуру, методи, функції наукового дослідження.
Крім того, зміст та структура методичного супроводу навчальних дисциплін мають бути спрямовані на
організацію активної навчально-дослідницької діяльності студентів відповідно загальній логіці
наукового пізнання.
Л. Бондаренко [4] доводить, що ефективній реалізації педагогічних умов формування дослідницької
компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу сприяє: поетапне засвоєння
магістрантами програм навчальних дисциплін, зміст яких віддзеркалює методологію та логіку наукового
дослідження на загальнонауковому і галузевому рівнях; залучення їх до розв’язання пізнавальних і
дослідницько-творчих завдань професійно зорієнтованого характеру шляхом застосування проблемних,
інтерактивних та проектних методів і форм навчання; виконання магістрантами індивідуальних
навчально-дослідних завдань, спрямованих на систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення,
практичне застосування знань майбутнього викладача з теорії методології, теорії та методики науководослідної роботи; виконання магістерської роботи, підготовки виступів на науково-практичних
конференціях, публікацій тощо; виконання індивідуальних та групових творчо-пошукових проектних
завдань проблемного змісту; участь у роботі наукових гуртків, проблемних лабораторій, Всеукраїнських
студентських олімпіадах та конференціях.
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Очевидно, що запропоновані Л. Бондаренко шляхи формування дослідницької компетентності
студентів-магістрантів не можуть бути реалізовані повною мірою в межах програм навчальних
дисциплін, які викладаються на молодших курсах, однак педагогічний потенціал циклу природничонаукової підготовки майбутніх інженерів може бути використаний для: надання студентам базових знань
про методологію та логіку наукового дослідження на загальнонауковому і галузевому рівнях; залучення
їх до розв’язання пізнавальних і навчально-дослідних завдань в межах програмного матеріалу
відповідних дисциплін шляхом застосування проблемних, інтерактивних та проектних методів і форм
навчання.
М. Золочевська [5] дотримується позиції, згідно якої формування дослідницької компетентності учнів
ефективно відбувається в процесі розв’язання дослідницьких задач, тому вважає за необхідне
забезпечити набуття ними умінь, навиків, здатностей, необхідних для успішного здійснення
дослідницької діяльності, зміст яких визначає на основі чотириланкової моделі дослідницької діяльності
(за Ю. Сурміним). Автор проводить порівняльний аналіз структури і змісту науково-дослідної та
навчально-дослідницької діяльності і доходить висновку, що "загальним елементом навчального і
наукового дослідження … є наявність стандартних етапів у процесі" [5: 17]. Проектувальний
(програмувальний) етап дослідження включає розроблення питань методології, методики і техніки
дослідження; його результатом є програма дослідження. Інформаційний етап передбачає застосування
методів і техніки для отримання масиву достовірних і репрезентативних даних; результатом реалізації
цього етапу дослідження є емпіричні дані. На аналітичному етапі дослідження здійснюється аналіз
даних, їх узагальнення, теоретизування, описання і пояснення фактів, обґрунтовування тенденцій і
закономірностей, виділення кореляційних і причинно-наслідкових зв'язків, результатом чого стає
описання і пояснення досліджуваного явища, об'єкта, процесу. Завершальним етапом дослідження є
практичний (представницький) етап, який передбачає розроблення практичних рекомендацій і
технологій, результатом чого стає певна модель практичного перетворення вивченого явища, об'єкта,
процесу.
Визначена М. Золочевською структура навчально-дослідницької діяльності цілком узгоджується зі
змістом лабораторних практикумів, передбачених програмами природничо-наукових навчальних
дисциплін, що викладаються студентам інженерних напрямів підготовки і, отже, має бути віддзеркалена
у навчально-методичних матеріалах до лабораторних робіт з цих навчальних дисциплін. Крім того,
дидактичний матеріал для практичних занять з природничо-наукових навчальних дисциплін традиційно
включає розрахункові та розрахунково-графічні задачі, умови яких являють собою експериментальні
дані, що дозволяє у разі розробки відповідного методичного супроводу привести навчальну діяльність
студентів з їх розв’язання у відповідність логіці аналітичного етапу дослідження за М. Золочевською.
Значний педагогічний потенціал для формування дослідницької компетентності студентів у процесі
викладання природничо-наукових навчальних дисциплін, безперечно, мають лабораторні практикуми,
оскільки вони традиційно передбачають виконання експериментальних досліджень у спеціалізованих
навчальних лабораторіях.
Тому, варто врахувати зауваження О. Крушельницької [6: 72], яка стверджує, що для проведення
будь-якого експерименту слід розробити методологію, тобто загальну структуру (проекту) експерименту,
постановку і послідовність виконання експериментальних досліджень. Методологія експерименту
включає такі основні етапи: розробка плану-програми експерименту; оцінка виміру і вибір засобів для
проведення експерименту; проведення експерименту; обробка і аналіз експериментальних даних.
Подібної позиції дотримується А. Конверський [7: 42–43], виділяючи в структурі технології
наукового дослідження наступні технологічні цикли: формулювання теми наукового дослідження та
розробка робочої гіпотези; визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження; виконання
теоретичних та прикладних наукових досліджень; оформлення звіту про виконану науково-дослідну
роботу.
О. Рогозіна [8] також підкреслює, що навчально-дослідницька діяльність студентів покликана:
озброїти студентів знаннями про методологію наукових досліджень; формувати й розвивати у студентів
інтерес та нахил до самостійної творчої і дослідницької діяльності; забезпечити набуття студентами
умінь, необхідних для проведення досліджень і представлення їх результатів.
Отже, очевидно, що в структурі методичних матеріалів до лабораторних занять з природничонаукових навчальних дисциплін мають бути віддзеркалені базові елементи наукового апарату
досліджень і загальний план виконання навчального дослідження відповідно загальноприйнятій логіці
науково-дослідної діяльності Слід зазначити, що традиційною організаційною структурою лабораторних
занять у технічних ВНЗ передбачається отримання студентами допуску до виконання кожної
лабораторної роботи у формі співбесіди. Виходячи з вищевикладеного, питання, за якими проводиться
співбесіда, мають бути спрямовані на діагностику рівня: усвідомленості студентом мети і завдань
експериментальної роботи; розуміння гіпотези дослідження; розробленості чіткого плану проведення
експерименту; готовності до фіксації експериментальних даних, їх подальшої обробки й аналізу з метою
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перевірки висунутої робочої гіпотези дослідження. Однак, нажаль, результати аналізу методичних
матеріалів до лабораторних занять багатьох вітчизняних технічних ВНЗ змушують констатувати, що на
практиці дуже часто така співбесіда обмежується перевіркою рівня засвоєння студентом теоретичних
знань про відповідний об’єкт дослідження.
Висновки. Таким чином, результати проведеного аналізу наукової літератури за проблематикою
формування дослідницької компетентності школярів і студентів різних напрямів підготовки дозволяють
сформулювати наступні вимоги до методичного супроводу формування дослідницької компетентності
студентів базових інженерних напрямів підготовки в процесі викладання природничо-наукових
навчальних дисциплін:
– у зміст навчально-методичних матеріалів мають бути включені відомості про значення науководослідної діяльності в предметній та обраній професійній галузі, що сприятиме формуванню
мотиваційно-ціннісного компонента дослідницької компетентності;
– структура навчально-методичних матеріалів до лабораторних занять має відповідати логіці
наукового пізнання, містити ключові елементи наукового апарату дослідження та віддзеркалювати
орієнтовну послідовність дій студента при виконанні експерименту, форму фіксації експериментальних
даних та загальну схему їх обробки й аналізу, що забезпечить формування когнітивного компоненту
дослідницької компетентності та подібність навчально-дослідницької діяльності студентів науководослідній за змістом і структурою як умови формування діяльнісного компоненту дослідницької
компетентності;
– завдання для контролю і самоконтролю мають узгоджуватись з метою формування дослідницької
компетентності студентів і бути спрямовані на діагностику рівня сформованості її компонентів.
Перспективи подальших наукових розвідок. Враховуючи, що результати попереднього аналізу
практики викладання природничо-наукових навчальних дисциплін у технічних ВНЗ змушують
констатувати не повну відповідність їх методичного забезпечення меті формування дослідницької
компетентності студентів, подальше дослідження доцільно спрямувати на детальний аналіз методичних
матеріалів, що є складниками навчально-методичних комплексів базових інженерних напрямів
підготовки у вітчизняних технічних вишах, і їх модернізацію на основі визначених вимог.
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Белкина С. Д. Методическое сопровождение формирования исследовательской компетентности
будущих инженеров в процессе преподавания естественнонаучных учебных дисциплин.
В статье представлены результаты анализа научных взглядов на условия формирования
исследовательской компетентности студентов и школьников. Установлено, что ключевым
педагогическим условием формирования исследовательской компетентности студентов является
организация их учебно-исследовательской деятельности согласно логике научного исследования.
Обоснованы требования к методическому сопровождению формирования исследовательской
компетентности студентов базовых инженерных направлений подготовки в процессе преподавания
естественнонаучных учебных дисциплин.
Ключевые слова: исследовательские навыки, методология научного познания, научно-исследовательская
деятельность, учебно-исследовательская деятельность.
Belkina S. D. Methodical Support of Forming Research Competence of Prospective Engineers while
Teaching Natural-Science Educational Disciplines.
In the condition of global economy, transformation from industrial to informational one research competence of
the prospective engineers is of particular significance. As the objective of its formation has to be implemented
since the first year of study within the cycle of mathematical and natural-scientific training and a significant
amount of subjects is assigned to independent work of students, there is a need to modernize educational
materials. Scientific-educational publications containing information about the results of the search for effective
ways of forming research competence of different students' and pupils' profiles serve as the research material.
The scientific methods of analysis, comparison and synthesis have been used to single out the structural elements
of educational-methodical materials that can provide assimilation by students the logic of scientific research,
mastering the skills to determine the basic components of scientific and research apparatus, planning their own
educational-research activity, analysing experimental data based on theoretical knowledge and submitting the
results of their educational-research activity according to the generally accepted scientific traditions. As a
result, the students' following requirements to methodological support formation of research competence of
basic engineering courses of training in the process of teaching natural-science disciplines, included in the
content of educational and methodological materials the information on research activity importance in the
subject and chosen professional field; matching the structure of teaching materials for laboratory classes the
logic of scientific knowledge and the structure of scientific research; coherence of tasks for control and selfcontrol in order to develop students research competence.
Key words: methodology of scientific cognition, research activity, educational-research activity.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВІДБОРУ ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ
Сьогодення вимагає від учителя початкової школи вільного володіння іноземною мовою. Важливим
фактором іншомовної підготовки фахівців для початкової ланки освіти є навчання читання. У статті
представлена спроба визначення оптимальних шляхів підготовки текстів для читання на заняттях з
англійської мови студентами – майбутніми вчителями початкової школи. Зокрема, визначаються
вимоги, яким мають відповідати тексти для читання на заняттях з англійської мови; аналізується
специфіка роботи з текстами на електронних носіях і в мережі Інтернет; формулюються критерії
відбору текстів.
Ключові слова: початкова ланка освіти, навчання іноземної мови, текст для читання, вимоги до
текстів, критерії відбору текстів для читання.
Постановка проблеми. В епоху глобалізації економіки, розвитку інформаційних і нанотехнологій
зростає роль іноземної мови загалом й англійської зокрема як провідного засобу комунікації та здобуття
сучасних знань. Чинними програмами передбачено вивчення іноземних мов вже на етапі початкової
школи. Згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти, метою вивчення іноземної мови є
формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих
на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій
формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і
ситуаціях [1]. Вітчизняна освіта потребує висококваліфікованих педагогічних кадрів, спроможних
належним чином реалізувати актуальні завдання. І йдеться не тільки про майбутніх фахівців із
початкової освіти, котрі здобуватимуть спеціалізацію "Англійська мова". На наше глибоке переконання,
будь-який сучасний учитель початкової школи зобов’язаний вільно володіти хоча б однією іноземною
мовою.
Важливим фактором іншомовної підготовки фахівців для початкової ланки освіти є навчання
читання. На нашу думку, ефективність цього процесу безпосередньо залежить від правильного відбору
навчального текстового матеріалу. Також варто зважати й на те, що сучасні студенти працюють не тільки
з традиційними текстами на паперовій основі, а й активно використовують електронні носії та
інформацію з мережі Інтернет. Таким чином, перед викладачем ВНЗ постає низка питань, що потребують
вирішення: підготовка й відбір текстів для читання; вимоги, яким вони мають відповідати; критерії, за
якими ці тексти слід відбирати; специфіка роботи з текстами, представленими на електронних носіях.
Аналіз останніх досліджень. До проблеми відбору навчального текстового матеріалу для навчання
іншомовного читання студентів зверталися методисти Галина Барабанова [2], Оксана Бігич [3],
Наталія Гальскова [4], Надія Гез [4], Софія Ніколаєва [5], Юхим Пассов [6], Наталія Петранговська [7],
Iнна Самойлюкевич [8], Софія Фоломкіна [9], Світлана Шевченко [10] та ін. Проте питання відбору
текстів для підготовки вчителів саме початкової ланки освіти ще не досліджене належним чином. Це дає
підстави вважати обрану наукову проблему новою й актуальною.
Мета статті: визначити оптимальні шляхи підготовки текстів для читання на заняттях з англійської
мови студентами – майбутніми вчителями початкової школи.
Завдання дослідження:
визначити вимоги, яким мають відповідати тексти для читання на заняттях з англійської мови в
навчально-науковому інституті педагогіки;
проаналізувати специфіку роботи з текстами на електронних носіях і в мережі Інтернет;
сформулювати критерії, за якими ці тексти слід відбирати.
Виклад основного матеріалу. Використання іншомовних текстів для читання в процесі підготовки
майбутніх учителів початкової школи є необхідним фактором здобуття нових знань та їх професійного
становлення в цілому. Саме монологічний текст за обраним фахом є об’єктом відбору текстів для
читання. За визначенням Софії Фоломкіної, навчальним текстом є будь-який текст, що лежить в основі
навчання, незалежно від того, чи є він оригінальним, чи складеним авторами навчальних матеріалів
[9: 51].
Зміст навчання фахівців для початкової ланки освіти найперше визначається професійноспрямованим підходом, а в самих текстах для читання має відображатися спеціальна тематика. У процесі
відбору друкованих текстів викладач повинен орієнтуватися на загальні вимоги, які висуваються до
такого виду роботи: змісту, обсягу, структури тексту та мовного матеріалу. Немає сумнівів у тому, що
тексти для читання повинні відповідати рівню підготовки студентів; відображати питання, які входять у
© Гаращук К. В., 2015
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коло їх професійних інтересів; презентувати сучасну наукову інформацію. Врешті-решт, такий
навчальний текст повинен бути написаним бездоганною літературною мовою.
Сучасний викладач ВНЗ має враховувати і специфіку роботи з комп’ютерними текстами. Світлана
Шевченко справедливо вважає, що особливості читання з екрана монітора, а також лінгвістичні та
психологічні передумови розуміння іншомовного повідомлення зумовлюють вимоги до відбору й
організації текстів у комп’ютерних програмах:
загальні вимоги (проблемність; виховна цінність; відповідність віку, інтересам, рівню сформованості
у студентів умінь читання);
вимоги до мовної форми текстів (наявність граматики активного й пасивного мінімуму; оптимальне
співвідношення знайомої та незнайомої лексики; наявність у тексті лексики, яка утворює одне тематичне
поле);
вимоги до структурно-смислової організації текстів (когерентність; зв’язність; композиційно-логічна
завершеність; інформативність);
вимоги, специфічні для навчання ознайомлювального читання з екрана монітора (наявність
паралінгвістичних засобів, розміщення текстів у комп’ютерних програмах у певній послідовності: на
початку навчання пропонувати невеликі за обсягом тексти, в яких використовується здебільшого
знайомий мовний матеріал, не дуже складний для розуміння в мовному і змістовому планах, поступово
переходячи до складніших і більших за обсягом текстів) [10: 7].
Указані особливості читання з екрана монітора, а також психолого-лінгвістичні передумови
розуміння іншомовного повідомлення зумовлюють вимоги до відбору текстів із мережі Інтернет.
Успішність розуміння залежить не тільки від умінь викладача організувати читання та від умінь студента
реалізувати цей вид діяльності, але й від того, на якому саме текстовому матеріалі це навчання
здійснюється. Зміст текстів впливає на мотивацію студента, а структурно-смислові та мовні особливості
текстів – на перебіг процесу читання.
Усе це дозволяє виділити такі критерії відбору текстів для читання з мережі:
- системність (використання науково обґрунтованих принципів відбору текстів за наявності
спільних ознак усіх компонентів текстового матеріалу: належність до оригінальної
англомовної літератури, професійна спрямованість текстів);
- можливість реалізації (використання отриманої інформації для подальшого застосування в
майбутній професії та для розвитку інших видів мовленнєвої діяльності, головним критерієм
є забезпечення доступності для конкретних користувачів);
- апроксимованість (можливість заміни одних компонентів текстового матеріалу іншими, але
адекватними, змінність даного розподілу компонентів за групами, виходячи із доступності
для студентів із різним рівнем підготовки, відкритість);
- поліфункціональність (виконання всіма компонентами відібраного текстового матеріалу ряду
функцій: мотиваційно стимулююча, інформативно-комунікативна, виховничо-впливаюча,
навчально-керуюча);
- тематичність (відповідність дисциплінам, що вивчаються у ВНЗ, і темі заняття);
- новизна інформації і пізнавальна цінність із тієї чи іншої теми також є важливою вимогою до
відбору;
- доступність за змістом; наявність деталізуючої інформації полегшує сприйняття для
студентів;
- обмеженість смислової насиченості [7: 52].
Успіх у навчанні читання залежить від правильної поетапної організації, від використання
різноманітних форм перевірки, від чіткого формулювання завдань учителем.
1. Дотекстовий етап має включати в себе аналіз як мовних, так і гіпотетичних смислових труднощів
у поданому тексті; прогнозування змісту тексту за такими параметрами: заголовок, ілюстрації до нього,
перше або останнє речення, ключові слова та ін; визначення комунікативної установки на читання
тексту. На цьому етапі пропонуємо такі завдання:
Обговорення теми тексту зі студентами:
Students share their own experience of the topic of the text. If possible use the same tense as the text uses.
e.g. Dog at home.
Does anyone have a dog? My friend had a dog and it was a very naughty dog. One day it was running very
fast and broke a very expensive vase. What do you think he did?
Робота з ілюстраціями:
Before reading, skim through the illustrations and get a sense of contents, characters or setting.
Look at the front cover, skim through text browsing at pictures, predict the story.
Read the text, and discuss the difference between the prediction and what happened.
Give groups/ pairs of students a set of pictures from the book and ask them to sequence them, prior to
reading.
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Знайти відповідність між словами та їх значеннями, поданими праворуч:
1. mighty c. powerful or strong.
2. uncomfortable a. not comfortable.
3. wear d. to carry or have (a garment, etc.) on one's person clothing.
4. breast b. the front part of the body from the neck to the abdomen.
Читацькі питання:
Ask the students to think of some questions they would like to answer by reading the text.
Оглядове читання:
Talk about how this is used to predict the content of the text.
2. Під час читання тексту викладач має постійно звертати увагу на те, як студенти – майбутні
вчителі початкової школи опановують техніку виразного читання тексту, зокрема удосконалюють
навичку розстановки логічних наголосів.
Читання за зразком:
Use hard words and difficult phrases to show the students how you read the text.
"Читання-пазл":
Have 3 or 4 different readings at different levels to cater for different abilities in the class, about the same
topics. In groups students read one reading, and become experts about that reading. They share the information
with members of other groups. This provides a real purpose for reading, and authentic context for summarising,
as the experts decide what information they share.
3. Післятекстовий етап включає контроль розуміння змісту (основного й детального) тексту;
обговорення змісту тексту, підготовку до переказу тексту, складання плану розповіді, вибір із тексту
слів, словосполучень, фраз для використання в різних висловлюваннях, переказ тексту. Традиційними на
даному етапі є завдання на встановлення відповідності, в яких пропонується підібрати заголовки до
текстів / частин текстів із поданих варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до
відповідей або відповіді до запитань; завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на
заповнення пропусків у тексті. Особливий інтерес у студентів викликають такі види вправ,
запропоновані зарубіжними методистами:
Відновлення послідовності подій:
Cut up paragraph into sentence strips and mix them up, reorder into paragraph, cut up sentences into words
and mix them up, reorder into sentences.
Відновлення тексту:
Cut an excerpt of text into paragraphs or sentences, students to put into order and explain their answer.
Читацький театр:
Students each have a copy of the book, choose a child for each character’s dialogue, the other children read
narration. Practise the reading for the performance. Students could script their own text based on the story.
(innovate the text).
"Мовчазний пазл":
The group needs to decide the main events, and then how they will be shown, and then how to move quickly
from one to the next. No talking is required. Preparation of the tableaux allows discussion of the main elements
characters and events of the story.
Оновлення тексту:
Change the story, but keep the same story line with different characters, main events.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже,
знання іноземної мови є необхідним фактором професійного становлення майбутніх педагогів
початкової ланки освіти. Робота з навчальними текстами, представленими на паперовій основі, на
електронних носіях і в мережі Інтернет сприяє більш ефективному опануванню мови студентами,
набуттю ними необхідних комунікативних умінь і навичок. Вимоги та критерії до відбору текстів для
читання студентами навчально-наукового інституту педагогіки відповідають загальним вимогам,
вимогам до мовної форми текстів, вимогам до структурно-смислової організації текстів, специфічним
вимогам до навчання читання з екрану монітора. Наступним етапом у вирішенні даної проблеми ми
вважаємо підготовку текстів на електронних носіях для читання на заняттях з англійської мови.
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К. В. Гаращук. До проблеми відбору текстів для читання на заняттях з англійської мови в процесі підготовки
вчителів початкової ланки освіти

Гаращук К. В. К проблеме отбора текстов для чтения на занятиях по английскому языку в процессе
подготовки учителей начального звена образования.
Наше время требует от учителя начальной школы свободного владения иностранным языком. Важным
фактором иноязычной подготовки специалистов для начального звена образования является обучение
чтению. В статье представлена попытка определения оптимальных путей подготовки текстов для
чтения студентами – будущими учителями начальной школы на занятиях по английскому языку. В
частности, определяются требования, которым должны соответствовать тексты для чтения на
занятиях по английскому языку; анализируется специфика работы с текстами на электронных
носителях и в сети Интернет; формулируются критерии отбора текстов.
Ключевые слова: начальное звено образования, обучение иностранному языку, текст для чтения,
требования к текстам, критерии отбора текстов для чтения
Haraschuk К. V. To the Problem of Texts Selection for Reading in the Process of Preparation Primary
Education Teachers During the English Language Classes.
The globalization of economy and the ICT and nana technologies development increase the role of foreign
language in general and the English language in particular as a key communicative means and modern
knowledge acquisition. Foreign language studying at primary school is provided by the current curricula in
Ukraine. The present time requires free foreign language acquisition from primary teachers irrespective of the
received speciality at higher educational establishment. Teaching reading is an important factor in foreign
language training of primary education specialists. The efficiency of this process directly depends on the
accurate selection of educational text material. The teacher faces a range of problems demanding solution:
preparation and selection texts for reading; corresponding requirements; text selection criteria; specificity of
work with e-texts and internet texts. The problem of text selection for primary education has not been properly
studied yet. The article attempts at defining the most effective ways of preparation texts for reading at the
English language classes for students, future primary school teachers. The tasks of the investigation are: to
define the requirements the texts for reading at the English Language classes of the Education and Scientific
Institute of Pedagogy should correspond; to analyze the specificity of work with e-texts and internet texts; to
form the selection text criteria. It has been determined that the properly organized work with different
educational texts can intensify the process of students’ language acquisition; obtain the required communicative
abilities and skills. The requirements and criteria of text selection for reading for students of the Education and
Scientific Institute of Pedagogy should correspond to general, language texts form, structure and meaning text
organization requirements; specific requirements for teaching reading from the computer screen.
Key words: primary education, foreign language teaching, text for reading, text requirements, texts selection
criteria for reading.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
У статті висвітлено потенційні можливості інтерактивного навчання для формування професійної
комунікативної компетентності майбутнього вчителя англійської мови, автор аналізує переваги і
недоліки різних видів навчання, наголошує на необхідності використання сучасних інтерактивних
технологій для становлення професійної англомовної комунікативної компетентності студента
філолога, наводить приклади інтерактивних методів і прийомів, які підвищують ефективність
формування професійної комунікативної компетентності майбутнього вчителя англійської мови.
Ключові слова: професійна комунікативна компетентність, майбутній вчитель англійської мови,
інтерактивне навчання, методи і прийоми інтерактивного навчання.
Постановка проблеми. Система вищої педагогічної освіти розвивається в контексті маркетингових
стосунків, які визначають її економічний підхід до організації навчальної діяльності майбутніх вчителів.
Це означає її спрямованість на підготовку гнучкого, ефективного вчителя, який здатний реагувати на
нові соціальні вимоги, крокувати в ногу із запитами сучасної школи, а також реалізовувати свої
особистісні і професійні можливості у подальшій творчій педагогічній діяльності. Тенденція сучасної
освіти щодо впровадження компетентнісного підходу в процес університетської підготовки студентівфілологів визначає необхідність постійного перегляду системи навчання майбутнього вчителя
англійської мови, її адаптації до сучасного світу, тобто пошуку і реалізації таких технологій навчання,
які б мали забезпечити майбутньому випускнику комфортне існування в умовах ринкової економіки і
можливість успішно реалізовувати і вдосконалювати власне професійне зростання.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Різні підходи до формування професійної
компетентності фахівців розглядали В. Бондар, Р. Гришкова, І. Зязюн, Л. Карпова, А. Радченко,
А. Хуторський, в наукових роботах Л. Виготського, І. Зимньої, А. Кузьмінського, А. Мудрика відображено
психолого-педагогічний аспект формування комунікативних умінь тих, хто вивчає мову, в науковому
доробку О. Біляєва, Н. Остапенко, М. Пентилюк, Т. Симоненко йдеться про закономірності формування
комунікативної компетентності особистості. Науковий доробок українських дидактів у сфері
інтерактивного навчання відображає ґрунтовні напрацювання О. Пометун, Л. Пироженко, О. Січкарук,
П. Шевчук, П. Фенрих і Т. Хащенко, які досліджували шляхи оптимізації навчальної діяльності і
наполягали на пріоритетному значенні впровадження в навчальну діяльність інтерактивних технологій.
Пріоритетним завданням Програми з англійської мови для підготовки майбутніх викладачів є реалізація
підготовки висококваліфікованих викладачів англійської мови, що вільно володіють цією мовою, тобто
одним із очікуваних результатів опанування практичного курсу англійської мови є розвиток професійнопедагогічних компетенцій студентів: мовних знань, лінгво-комунікативних і лінгво-дидактичних умінь,
необхідних для ефективної роботи в закладах навчання [1].
Мета статті полягає в обґрунтуванні ефективності і потенційних можливостей інтерактивного
навчання для формування професійної комунікативної компетентності майбутнього вчителя англійської
мови.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні простежується тенденція приділяти основну
увагу комунікативному спрямуванню у відборі змісту навчання англійської мови, а також формуванню
високого рівня комунікативної компетенції. Перед викладачем англійської мови завжди постає важливе
питання щодо вибору відповідних форм і методів навчання для досягнення максимального навчального
ефекту у вивченні англійської мови. Від правильності вибору методів навчання англійської мови
залежить успіх і отримання задоволення від результативної роботи, а також досягнення цілей навчання
як в теоретичному так і практичному оволодінні англійською мовою.
Загалом розрізняють декілька моделей навчання: традиційна, де студент виступає в ролі "об’єкта"
навчання, тобто (слухає і дивиться); активна, де він є "суб’єктом " навчання (самостійна робота, творчі
завдання); інтерактивна, за якої відбувається взаємодія між студентом і викладачем. Науковці відмічають
пасивний характер традиційного навчання, коли студент має засвоїти і відтворити матеріал, що
переданий йому викладачем або іншим джерелом "правильної інформації". За такого навчання студенти
майже не спілкуються один з одним і не виконують творчих завдань. Звичайно вибір моделі навчання
залежить від специфічних особливостей предмета, певних дидактичних завдань, рівня знань і
психологічної підготовки студентів, мети, завдань й змісту матеріалу конкретного заняття, певних
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ситуацій, часу, який відведено на вивчення предмету, реальних технічних і наочних засобів, які є у
викладача, а також його досвіду.
Термін "методи активного навчання" з’явився в методичній літературі на початку 60-х років ХХ
століття, він характеризував особливу групу методів, що були побудовані на засадах соціальнопсихологічних ефектів. Активна модель навчання заохочує учасників навчального процесу до
вдосконалення власного досвіду, вона перетворює репродуктивний характер навчання на той, що
детермінує студентів до самостійної організації навчання.
Організація навчального процесу, в якому використовуються активні методи спирається на ряд
принципів, до яких можна віднести принципи індивідуалізації, гнучкості, елективності, контекстності та
співпраці. Принцип індивідуалізації полягає в тому, що особистості надається можливість максимально
розкрити власні здібності і отримати відповідну ним освіту. Принцип гнучкості в активному навчанні
розкривається через врахування запитів тих, кого навчають, а також їхніх побажань з можливістю зміни
спрямованості освіти відповідно до цих запитів. Принцип елективності – це можливість самостійно
робити вибір освітнього шляху, обирати курси або тематику відповідно знов таки запитам і здібностям
особистості. Принцип контекстності реалізується у підпорядкуванні змісту навчання до змісту та умов
реалізації майбутньої професійної діяльності, в результаті чого навчання набуває контекстного характеру
та сприяє кращій професійній адаптації. І, нарешті, принцип співробітництва, в якому передбачено
розвиток стосунків довіри, взаємодопомоги, взаємної відповідальності тих, що навчаються, а також
надання їм можливості проявляти ініціативу і індивідуальна відповідальність за результат [2].
Серед активних методів, які можна використовувати на заняттях з майбутніми вчителями англійської
мови можна виокремити ті, що слід використовувати на початку навчання, оскільки вони допомагають
викладачу з’ясувати очікування та побоювання студентів на початковому вивченні курсу – метод
"Orchard" "Case full of expectations and worries"; методи, які надають можливість підсумувати заняття –
"Fly agaric", "Wise advice", "A letter to myself", "Everything in my hands", "Circle of conclusions", "What have
you forgotten?"; методи, що допомагають встановити зворотній зв'язок зі студентами "Restaurant" та
"Compliments". Дієвими для навчання англійської мови є також методи презентації нового матеріалу:
"Brain storm", "Guess what!", "Claster"; до активних методів самостійного опрацювання матеріалу
належать: "Identity cards", "Bee hive", "Traffic light", "Fair", і "Bus stop", також вагоме значення мають
активні методи релаксації, це ті, що допомагають зняти напругу і втому в групі для подальшої роботи з
матеріалом. В цілому, активне навчання сприяє активізації пізнавальної діяльності і підвищенню
мотивації до вивчення предмету.
Інтерактивна модель навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має
конкретну, передбачувану мету створення атмосфери доброзичливості, комфортних умов навчання, за
яких той, хто навчається відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Особливу роль в
цьому навчанні відіграють інтерактивні форми і методи, які спираються не тільки на процеси
сприйняття, уваги і пам’яті, а, перш за все, на процеси творчого продуктивного мислення, поведінки і
спілкування. Науковці одностайні під час порівняння концептуальних засад традиційної та інтерактивної
освіти, інтерактивна освіта має більш передбачуваний результат, веде до активізації пізнавальної
діяльності, а також вона спрямована на спілкування учасників навчального процесу між собою, а не
тільки із викладачем як за активної моделі навчання [2].
Термін "інтерактивний" походить від англійського слова "interact", що означає "взаємодіяти", тобто
інтерактивне навчання – це такий вид організації навчального процесу, за якого стає можливим і
очікуваним певний результат. Сутність інтерактивного навчання полягає у тому, що тут відбувається
постійна, активна взаємодія всіх учасників на засадах взаємного навчання, навчання у співпраці, де і той,
хто навчає і той, кого навчають є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що
вони роблять, аналізують і рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють [2].
Інтерактивна діяльність на уроках передбачає організацію і розвиток діалогового спілкування, яке
веде до взаєморозуміння і розв’язання спільних завдань. З цією метою на заняттях постійно
організується індивідуальна і групова робота, викладач втілює дослідницькі проекти, рольові і ділові
ігри, студенти постійно працюють з документами і різними джерелами інформації, широко
використовують на практичних заняттях з англійської мови творчі роботи. Роль викладача за такої
моделі навчання полягає у спрямуванні діяльності студентів-філологів. Слід відмітити, що основою
інтерактивного навчання є вправи та інтерактивні завдання, які виконують студенти. Вони відрізняються
від інших вправ і завдань тим, що допомагають студентам не тільки закріпити матеріал, а й вивчити
новий на занятті.
Як вже було зазначено, інтерактивне навчання – це навчання створення комфортного діалогу
навчання, де кожна особистість відчуває власну успішність та інтелектуальну спроможність, що
відповідно робить продуктивним освітній процес і створює передумови досягнення освітньої мети у
вивченні англійської мови майбутніми вчителями. Вважаємо, що така модель навчання якнайкраще
підходить для формування професійної комунікативної компетентності майбутнього вчителя англійської
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мови, оскільки вона заснована на принципах діалогу, виключає домінування будь-кого з учасників
навчального процесу, вчить критично осмислювати навчальний матеріал і брати відповідальність за
власне навчання і побудову стосунків у групі на основі постійної комунікативної діяльності.
Англомовна комунікативна компетентність – це "властивості особистості, що визначають її здатність
до спілкування та використання англійської мови на основі сформованої компетенції". У сучасних
дослідженнях термін "іншомовна комунікативна компетенція" тлумачать так: здатність брати до уваги у
мовленнєвому спілкуванні контекстуальну доречність і вживаність мовних одиниць для реалізації
когнітивної та комунікативної функцій [3: 18]; знання мови, високий рівень практичного володіння як
вербальними, так і невербальними її засобами, а також досвід володіння мовою на варіативноадаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації; ступінь задовільного володіння певними
нормами спілкування, поведінки як результату навчання, як засвоєння етно і соціально-психологічних
еталонів, стандартів, стереотипів поведінки, ступінь володіння технікою спілкування, як мовну систему в
дії [4]; знання, уміння та навички, необхідні для розуміння чужих та власних програм мовленнєвої
поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, зміст якої охоплює знання основних понять
лінгвістики мови (стилі, типи, способи зв’язку речень у тексті), уміння та навички аналізу тексту та
власне комунікативні надбання. Професійна англомовна комунікативна компетентність студента
філолога формується в умовах безпосередньої взаємодії, а тому є результатом досвіду спілкування з
одногрупниками на практичних заняттях з англійської мови. Цей досвід набувається не тільки в процесі
безпосередньої взаємодії, а у тому числі з отримання інформації з літератури, театру, кіно, Інтернету, де
студент може отримати знання про характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної
взаємодії та шляхи їх вирішення. З’ясовано, що у процесі опанування комунікативною компетентністю
людина запозичує з культурного середовища засоби аналізу комунікативних ситуацій у вигляді
словесних і візуальних форм [2].
Аналіз багатьох інших визначень іншомовної комунікативної компетенції та ознайомлення з
науковою літературою дає змогу стверджувати, що визначення цього поняття слід розглядати як
здатність людини розуміти й відтворювати іноземну мову не тільки на рівні лексичних, граматичних,
фонологічних і країнознавчих знань та мовленнєвих умінь, а й відповідно до різноманітних цілей та
специфіки ситуації спілкування.
Серед методів інтерактивного навчання, які дійсно допомагають викладачу усвідомлено формувати
професійну англомовну комунікативну компетентність студентів-філологів слід назвати ті, що сприяють
заохоченню в активний процес отримання і обробки нової інформації: різноманітні творчі завдання,
проектна діяльність, робота в малих групах, навчальні ігри, рольові ділові та освітні ігри, запрошення
спеціалістів, різні екскурсії, соціальні проекти, змагання, вистави, різні розминки, інтерактивні лекції,
студент в ролі викладача, робота з наочністю, кожний навчає кожного або "рівний рівному", робота з
документами, створення портфоліо, відстоювання власної позиції письмово та під час дебатів, ПОПС –
формула, проектна методика, шкала вмінь, мозковий штурм для розв’язання проблеми, "Асоціативний
кущ", "Ажурна пилка", "Карусель", "Гарні плітки", різні симпозіуми, "Дерево рішень", "Розумна Мапа"
та ін.
Викладач, який організовує процес навчання на практичних заняттях з англійської мови за
інтерактивною моделлю, має пам’ятати, що заняття повинно мати чітку структуру і логіку. Інтерактивне
заняття має конкретні елементи і час, який має бути відведено на кожен з них. Відмінною рисою
інтерактивного навчання є наявність таких етапів: мотивація, назва теми і очікуваних результатів,
надання необхідної інформації, інтерактивна вправа, рефлексія і підсумки заняття. Метою першого етапу
практичного заняття з англійської мови є концентрація уваги студентів і виклик певного інтересу до
обговорення теми, на цьому етапі доречно використовувати такі прийоми: "Warm up activities", "Ice
breaking", "Microphone", "Brain Storming". Викладач має розрізняти мету прийомів "Warm up activities" та
"Ice breaking". Якщо перший використовується для концентрації уваги, вмотивування та налагодження
колективної роботи, то другий прийом використовують для впровадження нової теми і зняття напруги в
групі. Метою другого етапу інтерактивного заняття з англійської мови є забезпечення розуміння
студентами змісту їхньої діяльності, того чого вони мають досягти і чого від них очікує викладач. Це
можна зробити такими способами: назвати тему заняття або запитати одного зі студентів це зробити і
пояснити про що має іти мова, якщо з’являються нові терміни або незрозумілі слова викладач має
зробити на них акцент і звернути увагу студентів на те, чого він від них очікує наприкінці заняття. Варто
нагадати студентам, що в кінці заняття буде перевірено яких результатів вони досягли і яким чином
будуть оцінюватися їхні досягнення. Для цього можна використовувати метод "ПОПС – формулу", за
допомогою якого студенти самостійно оцінюють власні досягнення на занятті. "ПОПС–формула" – це
яскравий інтерактивний прийом, який спрямовано на рефлексію студентів. Автором цього методу став
Девід Макойд-Мейсон з ЮАР, англійською мовою цей метод називається інакше – "PRESS formula", що
означає (Position-Reason-Explanation or Example-Summary). Цей інтерактивний прийом має на меті
допомогти студентам обґрунтувати і зрозуміти цінність набутих знань на занятті. Викладачу цей прийом
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допомагає оцінити якість власного внеску у процес навчання майбутніх вчителів і, відповідно,
скорегувати власну методичну діяльність. Звичайно оцінювання можна зробити і за допомогою тестів,
самостійних робіт або опитування, але зазначений прийом скорочує час. Сутність його полягає в тому,
що студентам пропонується написати на аркуші чотири речення, де відображені чотири елементи
формули: П – позиція, О – обґрунтування, П – Приклад, С – Судження. Такий прийом є технологічним,
завдяки тому, студентам надаються незакінчені речення, які вони мають доповнити: "Я вважаю, що…"
(позиція), друге речення: "Тому що…" (обґрунтування), третє речення: "Я зможу це довести на практиці
або на прикладі" – (приклад) і, врешті, четверте речення-судження: "з цього я роблю висновок, що…". На
нашу думку, цей прийом доречно використовувати на практичних заняттях англійської мови, коли
студенти вивчають складний граматичний матеріал або отримують певну соціокультурну інформацію
щодо історичних або культурних подій англомовних країн.
На третьому етапі інтерактивного практичного заняття з англійської мови є надання необхідної
інформації студентам, для того щоб вони могли виконати практичні завдання за короткий час. Прийоми,
які доречно використовувати на цьому етапі: "міні-лекція", "читання тексту підручника", "ознайомлення
з роздавальним матеріалом", вивчення за допомогою технічних засобів навчання, а також використання
ІКТ.
Четвертим етапом заняття є власне використання інтерактивної вправи. Метою цього етапу є
засвоєння навчального матеріалу, досягнення очікуваних результатів заняття. Основні правила роботи на
цьому етапі прості, але їх варто дотримуватися, щоб досягти результату. Викладач має надати чітку
інструкцію дій студентам перед виконанням завдання, пояснити послідовність дій і час виконання.
Викладач має знати принципи поділу на групи для виконання певного завдання, а також заздалегідь
спланувати кількість груп і учасників. Поділ можна організувати за такими прийомами: назвати
улюблений фрукт, а потім розрахуватися за назвою двох або трьох фруктів, можна розділитися за
зростом або кольором очей та ін. Всі прийоми роблять заняття цікавим і мотивують до спілкування.
Після поділу на групи відбувається виконання завдання, викладач не заважає студентам, а лише скеровує
процес і слідкує, щоб спілкування відбувалося англійською мовою. Він намагається надати більше
можливостей для самостійної роботи та взаємного навчання. Наприкінці обговорення відбувається
презентація результатів роботи групи – це можна зробити як у формі монологу, коли виходить по
представнику з групи, так і формі дискусії – загального обговорення ситуації. Досвід роботи показує, що
проведення дискусії є дуже ефективним для формування комунікативної компетентності студентівфілологів. Коли викладач проводить дискусію у вільній формі, то можуть знадобитися ці корисні порадиінтерактивні прийоми ведення дискусії. Прийом ''Голоси'' корисний для групи, де є дуже активні
студенти, які не дають можливості іншим виказати власну точку зору. На початку дискусії викладач має
роздати картки з правом голосу. Коли студент виказав свою позицію, він передає картку викладачу,
таким чином, коли картки закінчилися, починають говорити вже ті студенти, які на початку мовчали.
Прийом "Картки-сигнали", для дискусії заздалегідь готуються картки різних кольорів: зелена означає
згоду, красна – незгоду, картка із знаком оклику – бажання додати до відповіді, картка із знаком питання
– учасник хоче поставити запитання. Також можна використати картку запрошення до тиші. Цікавим
прийомом є "Мовленнєвий етикет", який вчить студентів використовувати ввічливі звороти на початку
власної промови: "As my colleague has just mentioned", "As far as I know", "Let me interrupt you and add
some facts to your statement…" [4].
П’ятим етапом заняття є рефлексія або "Feedback", метою цього етапу є узагальнення отриманого
досвіду. Роботу з аналізу результатів може бути проведено по-різному: у вигляді письмового звіту, під
час обговорення, у вигляді малюнків і схем, з використання смаглів і знаків ставлення до нового досвіду
тощо. Заключним етапом стає підведення підсумків заняття. Метою цього етапу звичайно є уточнення
змісту зробленого, підбиття підсумків отриманих знань, встановлення зв’язків між тим, що відомо та ще
має бути вивчено в майбутньому тощо. Підбиття підсумків можна зробити в три стадії. На першій стадії
варто використовувати відкриті запитання: "Що?", "Коли?", виразити емоції і описати досвід, казати про
те, що зроблено на занятті; на другій стадії можна запитати студентів про причини: "Яким чином?",
"Чому?", "Що було б, якщо? "… На третій стадії слід спроектувати подальшу навчальну діяльність і
разом із студентами визначити план дій на наступне заняття. Викладач може використовувати
інтерактивні форми в цілому або брати їхні елементи, він також має знати, що для заняття слід обирати
одну або дві інтерактивні вправи, щоб досягти результату, а не просто погратися.
Висновки. Досвід практичної роботи зі студентами філологами і спостереження за процесом їхнього
навчання свідчать, що у ВНЗ недостатньо уваги приділяється формуванню англомовної професійнокомунікативної компетентності студентів-філологів за допомогою інтерактивних технологій навчання.
Відомо, що усі компетенції професійної компетентності майбутнього вчителя англійської мови мають
міцний зв’язок із комунікацією, адже неможливо уявити вивчення англійської мови без комунікативної
спрямованості. Це вимагає високого рівня сформованості комунікативних умінь студента-філолога, який
має розуміти англійську мову і спілкуватися без перешкод. Це означає, що – комунікативна
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компетентність є інтегративною сукупністю знань, умінь і навичок майбутнього вчителя англійської
мови, що визначає вміння здійснювати конструктивний діалог з урахуванням основних правил
нормативності мовлення; продуктивної організації педагогічної взаємодії. Комунікативна компетентність
філолога складається із мовної, мовленнєвої, соціокультурної та прагматичної компетенції.
Оскільки метою професійної підготовки вчителя англійської мови є формування високого рівня
комунікативної компетентності, а комунікативна особистість майбутнього вчителя англійської мови має
бути різнопланово розвиненою зі стійкою наявністю пізнавальних інтересів, ерудованістю, а також
досконалим володінням мовними ресурсами, і вагомим словниковим запасом, то тільки інтерактивна
модель навчання має ресурси для підготовки висококваліфікованого вчителя англійської мови.
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Гурова Т. Ю. Формирование профессиональной коммуникативной компетентности будущего
учителя английского языка на основе интерактивного обучения.
В статье освещены потенциальные возможности интерактивного обучения для формирования
профессиональной коммуникативной компетентности будущего учителя английского языка, автор
анализирует преимущества и недостатки различных видов обучения, подчеркивает необходимость
использования современных интерактивных технологий для становления профессиональной
англоязычной коммуникативной компетентности студента филолога, приводит примеры
интерактивных методов и приемов, которые повышают эффективность формирования
профессиональной коммуникативной компетентности будущего учителя английского языка.
Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетентность, будущий учитель английского
языка, интерактивное обучение, методы и приемы интерактивного обучения.
Gurova T. Yu. The Formation of Professional Communicative Competence of Prospective Teachers of
English Based on the Interactive Learning.
The article highlights the potential of interactive learning for the formation of professional communicative
competence of prospective teachers of English, the author analyzes the advantages and disadvantages of
different types of training, emphasizes the need to use modern interactive technologies for the formation of
professional communicative competence of English philology students. The author gives examples of interactive
methods and techniques that increase the efficiency of professional communicative competence formation with
prospective English teachers. Currently, the system of higher education for teachers is changing according to
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economic demands. This tendency influences strongly the changes, which happen in the curriculum. The main
target in teaching a professional English teacher is in formation of his professional English speaking
communicative competence. The researcher highlights the advantages and disadvantages of three educational
models: a traditional (passive) one, an active and interactive that supports a learner-centered approach. The
author mentions the main principles of interactive education model. They are principles of individualization,
flexibility, choice, context and cooperation. The author explains how to use ''Press-formula'', ''Orchard''
different warm ups and how to make a discussion more productive due to interactive methods. According to this
research, interactive teaching transforms familiar communications in the dialogue between the parties to the
educational process without losing the ultimate goal of training and the main content of the educational process.
There one may also find out the stages, which characterize an interactive session and some tips of how to lead
such a session to develop English teachers professional competence.
Key words: professional communicative competence, future English teacher, methods and tips of interactive
education, interactive learning technology.
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МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто проблему сучасних освітніх технологій, роль та переваги медіаосвітніх
технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови у порівнянні з традиційними.
Проаналізовано вплив медіаосвітніх технологій на навчально-виховний процес та формування
професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Класифіковано медіаосвітні
технології залежно від виду мовленнєвої діяльності: імітаційно-компілятивні, навчально-ситуативні,
самостійно-креативні.
Ключові слова: медіаосвіта, медіаосвітні технології, підготовка майбутнього вчителя іноземної мови.
Постановка проблеми. Одним із стратегічних завдань вищої освіти, згідно з Програмою розвитку
освіти в Україні на XXI століття, є досягнення якісно нового рівня мобільності та професійно-практичної
підготовки фахівців, aдже оптимальним засобом соціальної адаптації людини до життєдіяльності в
умовах медіа-інформаційного простору є її професійна підготовка як фахівця, здатного критично
аналізувати, відтворювати та грамотно використовувати нову інформацію, тому специфіка контингенту
молоді у сучасних умовах, якій доводиться починати трудове життя, висуває особливі вимоги і до
процесу її навчання [1: 60]. Неможливо не враховувати, що вимоги глобального світу змінюють якість
інформації. Вона стає зовнішньо доступною для сприйняття, збільшується швидкість її обробки та
накопичення. Глобальна комп`ютеризація людства в єдину інформаційну систему може стати фактором
розкриття творчих здібностей особистості, звільнивши її від рутинної, формально-допоміжної праці
[2: 110].
У сучасному суспільстві високоефективних технологій мас-медіа вважаються одним із
найефективніших і найвпливовіших джерел комунікації між державою та громадянами, суб'єктами
економічної, політичної, освітньої, культурної і духовної діяльності. Величезна кількість телевізійних
каналів, відео- та аудіо- продукції, газет, журналів, сайтів в Інтернеті створює особливу медійну
реальність, під впливом якої формуються світогляд, освіта, культура, життєві цінності особистості
[3: 23].
Наші спостереження за професійною підготовкою і власний досвід свідчать, що традиційні методи
навчання неефективні, необхідно змінити акценти у навчальному процесі і будувати його з врахуванням
індивідуальних запитів і можливостей тих, хто набуває знань. Із об’єкта навчання вони повинні стати
суб’єктами діяльності. Сьогодні особливо важливим є аспект медіаосвіти як технології навчання
особистості адекватному сприйняттю засобів масової комунікації, створення власної якісної
медіапродукції, формування медіаграмотності, медіакомпетентності, медіакультури особистості, яка
здатна використовувати медіаосвітні технології у своїй професійній підготовці.
Під час професійної підготовки у ВНЗ майбутні вчителі іноземної мови повинні отримати набір
знань, умінь та навичок роботи із періодичною пресою професійно; визначати та аналізувати відповідні
програми телебачення, глобальні інформаційні мережі, вміти користуватися основними сайтами мережі
Інтернет, вести осмислений пошук необхідної інформації та аналізувати її. Все це створить принципово
нові можливості для пізнавальної та творчої самореалізації вчителя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблему застосування медіаосвітніх
технологій у навчально-виховному процесі досліджували зарубіжні та вітчизняні науковці, зокрема,
естетичне виховання молоді засобами кіномистецтва (О. В. Федоров), розвиток та функціонування
медіапедагогіки, медіадидактики та медіавиховання (Г. В. Онкович), формування критичного
відношення до отриманої з різних джерел негативної інформації (Б. В. Потятинник), розвиток масмедійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США (С. П. Шумаєва), використання
аудіовізуальних медіа у класі (К. Тайнер), використання методичної концепції "навчання з залученням"
(Б. Мінз) та ін.
Однак, наукових праць у вітчизняному педагогічному дискурсі з питань взаємозв’язку медіаосвітніх
технологій та професійною підготовкою майбутнього вчителя іноземної мови, на жаль, не виявлено,
тому ми досліджуємо особливості застосування як традиційних медіаосвітніх технологій (періодичних
видань, радіо, кіно, телебачення, мережі Інтернет), так і новітніх інформаційних медіаосвітніх технологій
(програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі обчислювальної техніки; сучасні
способи і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, накопичення,
© Дєньгаєва С. В., 2015
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збереження, оброблення й передавання інформаці; комп’ютерно опосередковане спілкування, мобільна
телефонія тощо) у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови.
Метою статті є дослідження переваг медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутнього
вчителя іноземної мови порівняно з традиційними, адже сучасний етап розвитку суспільства висуває на
перший план виховання особистості, яка володіє уміннями ефективно відбирати і концентрувати
інформацію, переробляти її і створювати нову, відділяти корисне від непотрібної, виявляти проблеми,
шляхи і програми їх рішення. Тому, сьогодні при навчанні майбутніх вчителів іноземної мови вже
недостатньо використовувати відео, аудіо, пресу, ІКТ лише для розвитку усного та письмового
мовлення; необхідно приділяти увагу розвитку їх візуальної та критичної медіаграмотності, опираючись
на основні завдання медіаосвіти.
Разом з тим, в умовах середньої школи реалізувати цей компонент повною мірою надто важко. У
традиційній практиці класно-урочних занять при існуючому мінімальному об’ємі навчальних годин
розвернути повноцінний процес іншомовного спілкування неможливо. Таким чином, основна проблема
полягає у тому, щоб майбутній вчитель іноземної мови зміг створити в обмежених проміжках класноурочних занять неперервний дидактичний процес засвоєння іноземної мови учнів, беручи до уваги
іноземну віртуальну комунікацію. Для цього необхідно розширити дидактичний простір і час вивчення
іноземної мови за вузькі рамки класно-урочних занять у сферу самостійної роботи учнів у віртуальний
іноземний простір за рахунок впровадження інноваційних медіаосвітніх технологій навчання, оскільки
традиційні педагогічні технології нині вже не забезпечують повного засвоєння зростаючого обсягу знань,
а швидке оновлення навчального матеріалу не встигає за сучасним швидкозмінним інформаційним
потоком. Усе більш важливим є проблема наявності вмінь самостійного одержання навчального
матеріалу, обробки одержаної інформації, формування висновків і аргументація їх на основі необхідних
даних. Робота з інформацією, представленою іноземною мовою, особливо, якщо врахувати можливості,
які відкриває глобальна мережа Інтернет, є дуже актуальною.
Виклад основного матеріалу дослідження. В останні роки з'явилася потреба в технологіях
рефлексивного характеру, метою і кінцевим результатом яких є оволодіння суб'єктом способами самого
рефлексивного мислення, надпредметними когнітивними уміннями, які б в подальшому входили в
інтелектуальний апарат особистості і застосовувалися в процесі самостійних пошуків і відкриттів.
Важливою якістю цих технологій є їх рефлексивність, оскільки вони засновані на особистісних
механізмах мислення: усвідомлення, самокритика, самооцінка та ін., тому найбільш цікавими у цьому
контексті нам вважаються медіатехнології, які сприяють розвитку критичного мислення майбутнього
вчителя, формують культуру його мислення, самостійність, інтелектуальні вміння та підсилюють
рефлексивні механізми в освітній діяльності в новому медіаосвітньому просторі.
Системний аналіз досліджуваного феномену, його змістового наповнення, а також особливостей
застосування дає можливість розглядати медіаосвітні технології як методично-організаційні засоби
навчального процесу з використанням періодичних видань, радіо, телебачення, кіно, а також
програмно-апаратних пристроїв, що забезпечують операції збирання, оброблення, накопичення,
збереження й передачі інформації.
Оскільки досліджуємо проблему професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, на
основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, зокрема авторів Г. В. Онкович,
І. М. Дичківської, Л. В. Калініної, Н. М. Духаніної, О. В. Федорова, І. В. Челишевої, В. Поттера
(Potter W. J.), ми запропонували власну класифікацію медіаосвітніх технологій. Ми вважаємо за
необхідне класифікувати технології за трьома основними групами в залежності від виду мовленнєвої
діяльності, покладеної в її основу, оскільки одна з основних засад професійної підготовки вчителя
іноземної мови – формування в нього всіх складових комунікативної компетенції, в тому числі мовної та
мовленнєвої. Таким чином, запропонована нами класифікація складається з 3-х груп медіаосвітніх
технологій: імітаційно-компілятивних, навчально-ситуативних та самостійно-креативних. Всередині
кожна з груп представлена візуальними, аудіо та аудіо-візуальними засобами за характером впливу на
органи чуттів.
Імітаційно-компілятивні медіаосвітні технології. Використання цього типу технологій є
ефективним у професійній підготовці вчителя іноземної мови початкової школи освітньокваліфікаційного рівня ''бакалавр'' і відповідає дидактичним, психологічним, організаційно-педагогічним
умовам формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови.
Під імітаційно-компілятивними медіаосвітніми технологіями ми розуміємо технології, у яких
навчально-пізнавальна діяльність побудована на імітації зразку та ігрових технологіях. Застосування
таких технологій передбачає реалізацію тематичних та психолого-педагогічних умов, оскільки у
початковій школі за даними досліджень останніх років першокласники приходять до школи, маючи за
плечима значний медійний досвід і у більшості з них є досить стійкі медійні уподобання: улюблені
фільми і телевізійні програми, комп'ютерні ігри, журнали тощо.
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Вчитель повинен знати, що учень початкової школи багато часу проводить біля екрану. Більше того,
перегляд телепередач, відеофільмів, комп'ютерні ігри та Інтернет є важливим компонентом
повсякденного життя дитини молодшого шкільного віку. Їм доводиться стикатися з постійно зростаючим
потоком інформації, яка часто виявляється неякісною та невідповідною їхній віковій групі, вони
відчувають значні труднощі, коли їм необхідно проявити пошукові навички самостійно критично
оцінити отриману інформацію [4: 70].
Навчально-ситуативні медіаосвітні технології. Під навчально-ситуативними медіаосвітніми
технологіями ми розуміємо технології, які завдяки створеним обставинам, що максимально наближені до
життя та майбутньої професійної діяльності, забезпечують умови мінливості та багатоваріантності. Вони
вимагають від студентів уміння застосовувати отримані професійні та теоретичні знання в практичних
ситуаціях на уроках у ЗНЗ.
Ці технології складають базову модель трьох стадій ''виклик – реалізація змісту – рефлексія'', яка
допомагає майбутнім вчителям самим визначати цілі навчання, здійснювати продуктивну роботу з
інформацією та розмірковувати про те, що вони дізналися. Основні положення цих технологій успішно
застосовуються в процесі аналізу творів медіакультури.
Стадія виклику (evocation) виконує мотиваційну функцію, яка спонукає до роботи з новою
інформацією та пробуджує інтерес до теми; інформаційну, яка актуалізує наявні знання з теми та
комунікаційну, яка забезпечує безконфліктний обмін думками. Виклик готує, налаштовує аудиторію на
ту інформацію, яка буде вивчатися на наступних етапах роботи. Прийоми для стадії виклику спрямовані
на активізацію раніше отриманих знань з теми, на пробудження допитливості і визначення цілей
вивчення майбутнього матеріалу.
Стадія осмислення-реалізації (realization) виконує інформаційну функцію, адже на цій стадії
проводиться безпосередня робота з інформацією (текстом, відеофільмом та ін.) з нової теми та
систематизаційну функцію, яка передбачає збереження інтересу до теми в процесі роботи, активні
методи сприйняття інформації, нанизування ''нового'' знання на ''старе'' та класифікацію отриманої
інформації по категоріям знання (в процесі медіаосвітнього заняття це може бути перегляд фільму чи
телевізійного фрагмента, вивчення статті в журналі тощо).
Третя стадія – стадія рефлексії (reflection) виконує комунікаційну функцію, яка дає майбутнім
вчителям іноземної мови навички аналізу, творчого переосмислення інформації та обміну думками про
нову інформацію, інформаційну (набуття нових знань), мотиваційну (спонукання до подальшого
розширення інформаційного поля) та оцінну функцію (співвіднесення нової інформації та наявних знань,
вироблення власної позиції, оцінка процесу).
Технології цього типу передбачають усну рефлексію, яка проявляється в оприлюдненні власної
позиції, її співвідношення з думками інших людей [4: 28].
Самостійно-креативні медіаосвітні технології. Під самостійно-креативними медіаосвітніми
технологіями ми розуміємо таку організацію навчання, виховання і розвитку творчої активності, яка
прагне отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності та самостійного створення нового.
Потенційний учень майбутнього вчителя іноземної мови у ній – один із головних суб’єктів або головних
дійових осіб співробітництва і педагогічного сприяння. Оскільки сучасна стратегія освіти передбачає
особистісно-орієнтоване навчання, сутність якого є партнерство всіх учасників навчально-виховного
процесу, утвердження ідей гуманізму, стимулювання до творчості й самореалізації дітей і педагогів, то
для формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови ми пропонуємо
використання цих медіаосвітніх технологій з різними видами опору [4: 49].
Головна перевага медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної
мови порівняно з традиційними полягає в тому, що вони: – дозволяють дистанційно керувати процесом
професійної підготовки в умовах експоненційного розвитку інформаційного простору, забезпечуючи
коадаптації медіа та освітнього простору в педагогічному процесі з метою ''усунення'' географічних і
часових перепон для іншомовного опосередкованого спілкування в умовах безмежності, багатомовності
та полікультурності; - забезпечують навчання необхідним навчальним інструментарієм, інформацією та
комунікацією, стимулюючи його високу особистісну включеність у діяльність самонавчання; –
спрямовані на співрозвиток іншомовної комунікативної компетенції та медіакомпетентності і, як
результат, сприяють формуванню медіакомпетентності учня [5: 68].
Якщо в майбутнього вчителя іноземної мови не сформована система засобів і конкретних розумових
дій, достатніх для того, щоб він діяв самостійно в потрібному напрямі, він опиняється в ситуації, коли
йому нізвідки чекати допомоги. Необхідна модель суб'єкт-суб'єктного навчання, в якій викладач виконує
роль радника і помічника, орієнтація на потреби й інтереси майбутніх вчителів. Саме медіаосвітні
технології визначають роль викладача як зразка для наслідування, демонстратора процесів мислення,
пізнання і роль студента, якому слід почерпнути з цих демонстрацій якийсь набір прийомів і методів, які
він зможе використовувати при конструюванні своїх власних знань. Рефлексивний аналіз проблем,
освоюваний студентами, є необхідною умовою вироблення у них прийомів самостійної постановки
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задач, гіпотез і планів рішень, критеріїв оцінки отриманих результатів. Тим самим розвивається здатність
майбутніх вчителів до саморегуляції навчальної діяльності та до самоосвіти в цілому.
Ефективність використання медіаосвітніх технологій була перевірена на заняттях з педагогіки та
методики викладання англійської мови та літератури Житомирського державного університету імені
Івана Франка. Наш досвід роботи у ВНЗ підтвердив, що комплексне використання розроблених нами
медіаосвітніх технологій мотивує майбутніх вчителів до опанування своєї професії, дає їм можливість
глибоко і всебічно сформувати уміння і навички, яких не вистачає, навчає раціонально використовувати
засоби медіаосвіти у своїй професійній діяльності, критично ставитися до отриманої інформації, вміти
аналізувати та розпізнавати медіатексти, знайомитися з новими тенденціями та підходами у викладанні
свого предмета, удосконалювати знання педагогічного розвитку особистості, активізувати та мотивувати
студентську навчально-пізнавальну діяльність.
Таким чином, інноваційні медіаосвітні технології виступають як ефективний дидактичний засіб
формування медіакомпетентності майбутнього вчителя іноземної мови, оскільки вони готують до життя
в умовах інформаційного суспільства та істотно насичують отримання різноманітних матеріалів через
використання можливостей Інтернет-ресурсів у відповідності з провідними дидактичним принципами
наочності, доступності, науковості, зв'язку з життям через урахування індивідуально-вікових
особливостей школярів, актуальності й новизни інформації.
Беручи до уваги результати контент-аналізів, аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури,
власний досвід, ми вважаємо, що удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх учителів
іноземних мов передбачає відбір: - пізнавально-інформаційних фільмів та кіноекскурсів відповідно до
навчальної програми; - ресурсів мережі Інтернет, що дозволяють викладачу ефективно користуватися
ними під час занять у режимі on-line або off-line; - комп’ютерних програмно-методичних комплексів,
однією з безперечних переваг яких є досить проста і доступна форма (навіть для новачків у
комп’ютерному світі) та надання складного комплексу інформації: текст, звук і візуальний ряд; –
програмно-апаратних комплексів (одним за таких комплексів є ''Інтерактивна дошка''), які мають
властивості традиційної шкільної дошки, з більшими можливостями графічного коментування екранних
зображень, що дозволяє збільшити навчальне навантаження під час викладання предмета в аудиторії,
забезпечує ергономічність навчання, сприяє креативному навчанню, побудованому на ''аудіовізуальному
діалозі''.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Навчальна мета застосування медіаосвітніх
технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови спонукає до використання
тільки тих медіазасобів, які відповідають вимогам навчального процесу. Це можуть бути художні або
документальні фільми професійного спрямування, а також фахові Інтернет-програми або сайти. Ці
медіазасоби завдяки своєму характеру матимуть подвійний вплив на майбутніх фахівців у процесі
формування медіакультури: з одного боку, їх професійний характер сприятиме удосконаленню фахової
підготовки, а з іншого – художньо-естетичні властивості таких медіажанрів сприятимуть формуванню
етичних, естетичних і моральних смаків, водночас виконуючи як розважальну, так і рекреаційну функції.
На нашу думку, правильний вибір та інтеграція медіатехнологій у професійну підготовку майбутнього
вчителя іноземної мови дозволять досягти цілей медіаосвіти, пов’язаних з уміннями студентів знаходити,
готувати й передавати необхідну інформацію своїм потенційним учням.
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Деньгаева С. В. Медиаобразовательные технологии как средство формирования профессиональной
компетентности будущего учителя иностранного языка.
В статье рассматривается проблема современных образовательных технологий, роль и преимущества
медиаобразовательных технологий в профессиональной подготовке будущего учителя иностранного
языка по сравнению с традиционными. Проанализировано влияние медиаобразовательных технологий на
учебно-воспитательный процесс и формирование профессиональной компетентности будущего учителя
иностранного языка. Классифицированы медиаобразовательные технологии в зависимости от вида
речевой деятельности.
Ключевые слова: медиаобразование, медиаобразовательные технологии, подготовка будущего учителя
иностранного языка.
Diengayeva S. V. Media Educational Techniques as a Means of the Forming the Professional Competence of
the Prospective Foreign Languages Teachers.
Media education is growing more important in the process of teacher training. Media education in the modern
world can be described as the process of the personality development with the help of and on the material of
media, aimed at shaping interaction culture with media, the development of creative, communicative skills,
critical thinking, perception, interpretation, analysis and evaluation of media texts, teaching different forms of
self-expression using media technology.
Media education aims at developing both critical understanding and active participation. It enables prospective
foreign languages teachers to interpret and make informed judgments as consumers of media; but it also enables
them to become producers of media in their own right.
Media education focuses on developing prospective foreign languages teachers’ critical and creative abilities.
Media education is concerned with teaching and learning about the media. This should not be confused with
teaching through the media, for example, the use of television or computers as a means of teaching science, or
history. These educational media also provide versions or representations of the world. Nevertheless, media
education is not about the instrumental use of media as “teaching aids”: it should not be confused with
educational technology or educational media.
Mediaeducational techniques make the process of teaching and learning English up-to-date and, thus,
motivating. The proposed classification consists of 3 groups of media techniques: simulation, compilation,
teaching situational and self-creative. Each group is represented by visual, audio and audio-visual techniques
according to the nature of the impact on the senses.
Key words: media education, media-educational technology, training future teachers of foreign languages.
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАГОМА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглядається питання формування інформаційної компетентності майбутніх учителів
іноземної мови. Освітлено актуальність проблеми; уточнено визначення інформаційної
компетентності учителя іноземної мови та подано її компонентний склад; представлено рівні
формування інформаційної компетентності; розроблено номенклатуру умінь, що розвиваються на
основі навчальних Інтернет-ресурсів; окреслено основні положення формування інформаційної
компетентності майбутнього учителя іноземної мови.
Ключові слова: інформаційна компетентність, навчання іноземної мови, інформаційно-комунікаційні
технології в навчанні.
Актуальність дослідження. Реалізація ідеї неперервного навчання, яка є важливою складовою
сучасної парадигми освіти, спрямована на подолання головної суперечності сучасної освіти – стрімкі
темпи збільшення обсягів інформації у світі та обмеження можливостей їхнього засвоєння людиною. Ця
суперечність спонукає вищі та загальноосвітні навчальні заклади формувати в студентів та учнів уміння
вчитися, знаходити інформацію, критично її оцінювати і творчо використовувати, тобто формувати в них
інформаційну компетентність, яка у майбутньому забезпечить їм можливість успішно навчатися
впродовж усього життя; підготуватися до обраної професійної діяльності та постійно вдосконалювати
свою професійну майстерність; жити і працювати в інформаційному суспільстві, в умовах економіки [1].
У сучасних соціально-економічних умовах зросли вимоги щодо підготовки майбутніх кваліфікованих
фахівців освітньої галузі. Одним із основних завдань вищої педагогічної школи є підготовка
компетентного, конкурентоздатного на ринку праці фахівця для роботи в умовах інформаційної системи
освіти, здатного самостійно і творчо вирішувати професійні завдання.
Формування інформаційної компетентності вчителя іноземної мови розглядається як невід’ємна
складова реформи системи вищої педагогічної освіти в цілому. Основна мета якої передбачає підготовку
освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного суспільства, формування необхідних знань,
умінь і навичок та формування компонентів інформаційної культури.
У зв’язку з цим, гостро постає проблема підготовки інформаційно компетентних педагогів засобами
інформаційно-комунікаційних технологій, формування яких йде впродовж усього навчально-виховного
процесу у вищих навчальних закладах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти проблематики формування інформаційної
компетентності досліджуються в працях вітчизняних та закордонних науковців, зокрема, питання
підвищення якості вищої освіти (А. Алексюк, В. Андрущенко, Я. Болюбаш, В. Кремень); психологічнопедагогічні, організаційні, технічні, теоретичні і практичні аспекти використання інформаційних
технологій (М. Жалдак, В. Кухаренко, М. Моісеєва, Н. Морзе, В. Олійник, Є. Полат, В. Солдаткін,
С. Ющик); питання професійної підготовки (В. Бобров, Ф. Веселков, Ю. Голубєв, В. Дюков, С. Комар,
Н. Кулебякіна, А. Солов’єнко, В. Стасюк, І. Шаповал); проблеми формування інформаційної культури та
компетентності фахівців (Н. Баловсяк, О. Барановська, В. Биков, М. Головань, Т. Сіткар, Ю. Туранов);
питання використання засобів синхронної і асинхронної комунікації, а також учбових Інтернет-ресурсів
в процесі вивчання іноземної мови (J. Belz, S. Mills, A. Muller-Hartmann, R. O’Dowd, L. Lee, S. Thorne,
З. Возгова, Н. Грігорьєва, Л. Морська, І. Розіна, Н. Тирхєєва).
Проте, не дивлячись на наявні дослідження, слід зазначити, що існує ряд неопрацьованих і
невивчених проблем, а саме: не розроблено визначення інформаційної компетентності відносно
методики викладання іноземної мови; не визначений компонентний склад стосовно методики викладання
іноземної мови; не визначена номенклатура комунікативно-когнітивних і комунікативно-мовних умінь,
що розвиваються за допомогою інформаційних технологій; відсутній курс підготовки педагогічних
кадрів щодо використання інформаційних ресурсів у навчанні іноземної мови.
Метою статті є проведення аналізу компонентного складу інформаційної компетентності
майбутнього вчителя іноземної мови та розробка номенклатури умінь, які свідчать про сформованість
інформаційної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови, а також визначення основних
положень формування зазначеної компетентності.
Визначаючи багатоаспектність поняття інформаційної компетентності, дослідники пов’язують її з
феноменом інформаційного суспільства, з технологічною революцією, з появою і розповсюдженням
електронних інформаційно-комунікаційних технологій. Необхідно зазначити, що в сучасному науковому
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дискурсі співіснують споріднені терміни, а саме: "медіа компетентність", "медіа грамотність",
"інформаційно-технологічна компетентність", "комп’ютерна грамотність", "інформаційна культура
фахівця", зміст яких у багатьох випадках ототожнюється [2: 7].
Відповідно до кваліфікаційних характеристик професій педагогічних і науково-педагогічних
працівників навчальних закладів, до головних складових компетентності педагогічних працівників поряд
з професійною, комунікативною, інноваційною, правовою віднесено також інформаційну
компетентність. Інформаційна компетентність – це якість дій працівника, що забезпечують ефективний
пошук, структурування інформації, її адаптацію до особливостей педагогічного процесу і дидактичних
вимог, формулювання навчальної проблеми різними інформаційно-комунікативними способами,
кваліфіковану роботу з різними інформаційними ресурсами, професійними інструментами, готовими
програмно-методичними комплексами, що дозволяють проектувати рішення педагогічних проблем і
практичних завдань, використання автоматизованих робочих місць педагогічного працівника в
освітньому процесі; регулярну самостійну пізнавальну діяльність, використання комп’ютерних і
мультимедійних технологій, цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі, ведення документації
навчального закладу на електронних носіях.
Інформаційна компетентність вчителя іноземної мови передбачає широке використання комп’ютерної
техніки, електронних варіантів навчальних матеріалів, навчальних програм, педагогічних технологій
творчого характеру. Вчитель повинен володіти необхідною підготовкою для конкретної диференціації
можливостей учнів залежно від індивідуальних особливостей, мотивації, вікових і психологічних
особливостей.
Інформаційна компетентність – одна з основних компетентностей сучасного педагога, що має
об’єктивну і суб’єктивну сторони. Об’єктивна сторона виражається у вимогах, які суспільство пред’являє
до професійної діяльності педагога в процесі навчання іноземної мови і культури країни, мова якої
вивчається. Суб’єктивна сторона інформаційної компетентності визначається індивідуальністю учителя,
його професійною діяльністю, особливостями мотивації у вдосконаленні і розвитку педагогічної
майстерності.
Формування інформаційної компетентності учителя передбачає:
- засвоєння знань та умінь в області інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
- розвиток комунікативних здібностей вчителя;
- уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати інформацію, здійснювати
рефлексію своєї діяльності та її результатів.
Компонентний склад інформаційної компетентності по-різному представлений в роботах дослідників
з різних галузей наукового знання. Зокрема, С. Трішина виділяє наступні компоненти [1] :
1) когнітивний – процес аналізу, переробки, отримання, передачі, прогнозування, надання, відбору і
зберігання інформації (іншими словами, це знання і коректне застосування інформації в професійній
діяльності);
2) ціннісно-мотиваційний – створення мотиваційних цінностей, прояв інтересу до оволодіння та
використання інформації, що сприяє розширенню знань, самовдосконаленню особи, а надалі і передачі
знань;
3) техніко-технологічний – робота з інформацією за допомогою інформаційних технологій
(комп’ютер стає головним засобом роботи з інформацією для досягнення навчальної мети) ;
4) комунікативний – використання мов для встановлення, підтримки спілкування і передачі
інформації, оволодіння засобами спілкування (вербального, невербального);
5) рефлексивний – самосвідомість і самооцінка особи, вплив на думку інших. Цей компонент сприяє
усвідомленню свого призначення в інформаційному суспільстві, відбувається саморегуляція професійної
діяльності – всебічний аналіз результатів.
Слід відзначити, що дана класифікація компонентного складу інформаційної компетентності носить
суто теоретичний характер і не може бути використана на практиці в існуючому вигляді. Це відбувається
тому, що не існує чіткої грані між уміннями, складовими різних компонентів. Навпаки, в реальному
житті багато умінь одночасно відносяться до декількох компонентів.
У зв’язку з цим, відповідно до компонентів інформаційної компетентності пропонуємо перелік
комунікативно-когнітивних умінь, складових інформаційної компетентності вчителя іноземної мови.
Зважаючи на те, що вміння ціннісно-мотиваційного і рефлексивного компонентів є загально
педагогічними і можуть відноситися до різних видів компетентності ми вирішили виключити їх з нашого
переліку. Так, інформаційну компетентність майбутнього викладача іноземної мови складатимуть
наступні уміння:
 здійснювати пошук і відбір Інтернет-ресурсів на іноземній мові;
 критично оцінювати отриману інформацію;
 використовувати різні пошукові системи і технології пошуку за навчальними цілями;
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використовувати програмне забезпечення для створення авторських учбових Інтернетматеріалів;
 використовувати засоби синхронної і асинхронної Інтернет-комунікації у процесі навчання
іноземної мови;
 упроваджувати сучасні Інтернет-технології в навчальний процес.
Слід також відмітити, що компонентний склад інформаційної компетентності не статичний, а може
змінюватися залежно від появи та застосування нових, ще ефективніших інформаційно-комунікаційних
технологій. Тому, зазначені уміння відображають інформаційну компетенцію фахівців в галузі навчання
іноземної мови на сучасному етапі.
Інформаційна компетентність вчителя формується на етапах вивчення комп’ютера, вживання
інформаційних технологій як засобу навчання в процесі професійної діяльності і розглядається як одна з
граней професійної зрілості. Аналіз педагогічної діяльності вчителя дозволяє виділити наступні рівні
формування інформаційної компетентності:
- рівень споживача інформації;
- рівень користувача комп’ютером;
- рівень логічного функціонування і знання характеристик устаткування;
- рівень наочно-специфічних завдань на основі творчого підходу.
Інформаційна компетентність вчителя передбачає широке використання комп’ютерної техніки,
електронних варіантів навчальних матеріалів, навчальних програм, педагогічних технологій творчого
характеру. Вчитель повинен володіти необхідною підготовкою для конкретної диференціації
можливостей учнів залежно від індивідуальних особливостей, мотивації, вікових і психологічних
особливостей.
Практично кожен дослідник, що займається проблемою інтеграції Інтернет-технологій в процес
навчання іноземної мови розглядав питання освітнього потенціалу Інтернет-ресурсів. Додаткова
можливість створення інформаційно-наочного середовища навчання, безумовно, сприяє підвищенню
рівня соціокультурної компетенції учнів. Інтернет створює унікальні умови для ознайомлення з
культурною різноманітністю співтовариств країн, мова яких вивчається, що далеко не завжди може дати
традиційний підручник з іноземної мови [3: 4]. При цьому, іноземна мова використовується як основний
засіб освіти і самоосвіти. Проте, практично у всіх дослідженнях експліцитно або імпліцитно дослідники
говорять про ресурси Інтернету як про додаткові або допоміжні освітні матеріали. На нашу думку,
зазначені ресурси слід розглядати як аналогові, або альтернативні у навчальному процесі.
У сучасних умовах засоби інформаційно-комунікаційних технологій виступають основним важелем
при формуванні інформаційної компетентності вчителя. Формування інформаційної компетентності
засобами інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє використовувати в своїй трудовій
діяльності знання, уміння і навички в напрямку інформаційних і комунікаційних технологій, що є
критерієм професійної придатності вчителя іноземної мови для підвищення якості освіти.
Системне, цілісне уявлення про інформаційну компетентність, виділення її структури, обґрунтування
критеріїв, функцій і рівнів її сформованості дозволяє цілеспрямовано і ефективно організувати
навчальний процес в рамках освітньої діяльності, підвищити рівень професійних знань, приймати
ефективні рішення в навчальній діяльності.
Вчителі іноземної мови повинні знати:
- правила проведення занять з використанням комп’ютерної техніки;
- правила користування електронними педагогічними програмними засобами;
- правила використання комунікаційних технологій;
- основні форми організації навчального процесу з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій;
- правила користування контролюючими програмами для перевірки знань;
- правила створення тестів;
- правила використання інформаційних технологій при проведенні навчальних занять з іноземної
мови;
- правила створення та демонстрації презентацій;
- правила створення публікацій та веб-сторінок;
- правила користування навчально-розвиваючими програмами.
Компетентність вчителя, відповідно підходу на основі поглиблення знань, включає здатність умілої
роботи з інформацією, вибудовувати послідовність вирішення проблеми, використовувати програмне
забезпечення, що допускає розширення, і прикладні методи, специфічні для навчання іноземної мови,
поєднуючи їх з методикою викладання, заснованою на індивідуальній роботі з учнями. Застосовуються і
колективні методи роботи у формі проектів, сприяючи глибшому розумінню учнів ключових понять і їх
використання при вирішенні складних проблем реального світу. При роботі в рамках спільних проектів
учитель використовуватиме мережні ресурси, що допомагають учням співробітничати, отримувати
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інформацію, встановлювати контакти з фахівцями з інших установ для проведення аналізу і пошуку
вирішень вибраних проблем.
Вчителі повинні також використовувати інформаційно-комунікаційні технології для складання і
моніторингу індивідуальної і колективної роботи учнів над виконанням запланованої роботи. Вони
підтримуватимуть контакти з фахівцями та іншими вчителями, використовуючи мережні ресурси для
доступу до інформації, контактів з колегами й іншими фахівцями, підвищуючи при цьому свій
професійний рівень.
Як свідчать сучасні дослідження, відсутність в учителів необхідної підготовки для роботи із засобами
інформаційних технологій – одна із головних причин, що стримують їхнє всебічне та цілеспрямоване
використання у навчальному процесі.
Тому, формування та розвиток належного рівня інформаційної компетентності майбутніх учителів –
актуальне завдання, вирішення якого буде сприяти педагогічно доцільному використанню можливостей
інформаційних технологій з метою вдосконалення навчально-виховного процесу.
Необхідність формування та розвитку професійного рівня інформаційної компетентності майбутніх
учителів іноземних мов зумовлена такими положеннями:
- реалізація соціального замовлення, що диктується інформатизацією сучасного суспільства:
1) необхідність підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у галузі інформаційних технологій;
2) необхідність використання педагогічних та інформаційних технологій для підготовки учнів до
самостійної пізнавальної діяльності;
- розвиток особистості майбутнього учителя іноземних мов, його підготовка до самостійної
продуктивної іншомовної діяльності в умовах інформаційного суспільства (окрім передачі
інформації та закладених у ній знань), що передбачає:
1) розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення завдяки особливостям спілкування з
інформаційними технологіями;
2) розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності;
3) розвиток комунікативних здібностей на основі виконання спільних проектів з учнями із країн, мова
яких вивчається;
4) формування вміння приймати оптимальні рішення у складній ситуації (під час мовних
телекомунікаційних ділових ігор, роботи з програмами-тренажерами тощо);
5) розвиток умінь філологічної дослідницької діяльності (під час роботи з моделюючими програмами
та інтелектуальними навчальними системами);
- інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу:
1) підвищення ефективності та якості навчання завдяки використанню інформаційних технологій;
2) виділення та використання стимулів активізації пізнавальної діяльності учнів;
3) поглиблення міжпредметних зв’язків у результаті використання сучасних засобів обробки
інформації при вирішенні навчальних завдань [4: 82].
Висновки. У статті було запропоновано визначення інформаційної компетентності майбутнього
вчителя іноземної мови як здатність використовувати широкий діапазон інформаційно-комунікаційних
технологій в процесі навчання іноземної мови і культури країни, мова якої вивчається. У загальному
значенні, інформаційна компетентність визначається як інтегративне утворення особистості, яке
віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку відомостей та ефективної
роботи з ними у всіх їх формах та представленнях – як у традиційній друкованій формі, так і в
електронній формі; здатності щодо роботи з комп’ютерною технікою та телекомунікаційними
технологіями та здатності щодо застосування їх у професійній діяльності та повсякденному житті. У
процесі аналізу компонентного складу інформаційної компетентності була розроблена номенклатура
умінь, які свідчать про сформованість інформаційної компетентності майбутнього учителя іноземної
мови, а також визначенні основних положень формування зазначеної компетентності.
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Дмитренко Н. Е. Информационная компетентность как важная составляющая профессиональной
компетентности будущих учителей иностранного языка.
В статье рассматривается вопрос формирования информационной компетентности будущих
учителей иностранного языка. Освещена актуальность проблемы; уточнено определение
информационной компетентности учителя иностранного языка и представлен её компонентный
состав; приведены уровни формирования информационной компетентности; разработана
номенклатура умений, развиваемых на основе учебных Интернет-ресурсов; определены основные
положения формирования информационной компетентности учителя иностранного языка.
Ключевые слова: информационная компетентность, обучение иностранному языку, информационнокоммуникационные технологии в обучении.
Dmitrenko N. Ye. Information Competence as Important Component of Professional Competence of
Prospective Foreign Language Teachers.
The article is devoted to the problem of information competence formation with prospective foreign language
teachers. The material of the research addresses the development issue of information competence in teaching
foreign languages. To solve these concrete tasks the method of typological analysis is applied in the research.
The author discusses the importance of the problem of information competence formation and its urgency,
analyses scientific sources, gives definition of "information competence of prospective foreign language
teachers", presents the levels of its formation, develops taxonomy of information communicative skills of
prospective foreign language teachers, and describes the main principles in the formation of prospective
foreign language teachers' information competence. Didactic foundations of the formation and development
of the future foreign language teachers’ information competence in order to effectively prepare them for the
usage of information technologies in professional activity have been investigated in the article. The main
components of information competence of prospective foreign language teachers are observed and described.
Namely, definite groups of conditions for such preparation have been defined to which the author has
suggested to include normative, organizational, psychological and pedagogical conditions. The most
important results are as follows: it is expected that mastering the offered skills of information competence
independently will allow the prospective foreign language teachers developing and using resources of
information communicative technologies (e.g. computer-assisted language learning) in English learning
process; it is also provided that the obtained skills and information competence will be developed and
improved; and application of multimedia technologies and computer-assisted language learning will not be
incidental in teaching foreign languages.
Key words: information competence, teaching foreign languages, computer-assisted language learning.
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У МОВНОМУ ВНЗ
В даній статті розглянуто проблеми формування методичної компетентності майбутнього вчителя
іноземної мови у мовному педагогічному ВНЗ. Авторами виділені компоненти методичної
компетентності та запропоновані деякі технології їх формування під час вивчення дисципліни
''Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах''. Автори вважають, що
навчання усім компонентам методичної компетентності призведе до успішного формування
професійної компетентності.
Ключові слова: професійна компетентність, методична компетентність, науково-теоретичний
компонент, практичний компонент, особистісний компонент.
Входження України до Європейського освітнього простору в світлі Болонського процесу передбачає
Європеїзацію вітчизняної системи вищої освіти, зокрема відображення загальних цілей Європеїзації.
Крім цього, Болонська декларація визначила програму дій, спрямовану на створення ''об’єднаного
простору вищої освіти в Європі до 2010 р.''. Тому стратегічним завданням реформування системи вищої
освіти в Україні є трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні, створення умов для
розвитку особистості та її творчої самореалізації. Оновлення змісту освіти означає нову організацію
навчально-виховного процесу у ВНЗ відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки,
сучасних науково-технічних досягнень. Вищезазначені процеси зумовлюють актуальність досліджень у
галузі формування компетентності майбутніх фахівців у ВНЗ.
Зазначене повною мірою стосується професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.
Сьогодні, в рік, оголошений в Україні роком англійської мови, майбутньому вчителю іноземної мови
необхідно навчитися по-новому організовувати навчання англійської мови у ВНЗ, спираючись на
особистісно-розвиваюче навчання, навчитися оволодівати сучасними методичними знаннями й новими
технологіями дослідницької діяльності, аналізу і самоаналізу власної професійної діяльності. Виконання
даних задач вимагає змін у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням професійної підготовки майбутнього вчителя
іноземної мови присвячено роботи відомих вітчизняних та зарубіжних методистів С. Ю. Ніколаєвої,
О. Б. Бігич, О. Б. Тарнопольського, Н. Ф. Бориско, Н. В. Кузьміної, Ю. І. Пассова, В. В. Сафонової,
S. Willers, M. Wallace та ін.
У проекті програми для мовних ВНЗ професійна мета сформована наступним чином: формувати у
студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання
іноземної мови та залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань. У зв’язку з цим, ми
вважаємо за доцільне в якості домінанти підвищення професійної компетентності майбутнього вчителя
іноземної мови виділити методичну компетентність.
Метою даної статті є спроба показати можливості формування методичної компетентності
майбутнього вчителя іноземної мови як компонента його професійної компетентності при вивченні
курсу ''Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах''.
Під компетентністю ми розуміємо ''особливі властивості особистості, що ґрунтуються на
компетенціях і визначають здатність людини до виконання діяльності на основі набутих знань і
сформованих на їх основі навичок та вмінь'' [1: 262].
Професійну компетентність слідом за В. В. Черниш ми визначаємо як інтегральну характеристику,
яка визначає здатність розв’язувати професійні проблеми і типові професійні завдання, що виникають у
реальних ситуаціях професійної педагогічної діяльності з використанням знань, професійного і
життєвого досвіду, цінностей і схильностей [2: 268].
Аналіз методичної літератури показав, що незважаючи на різні погляди щодо трактування поняття
''професійна компетентність'' учителя, всі дослідники даної проблеми виділяють у її складі методичну
компетентність, яку трактують як ''здатність користуватися ІМ у професійних цілях, навчати ІМ''
(А. М. Щукін); ''здатність і готовність майбутнього вчителя самостійно вирішувати методичні задачі і
проблеми в ході їх професійної діяльності'' (А. А. Люботинський); ''індикатор визначення готовності
учителя до реалізації задач педагогічної освіти з урахуванням сфери професійної діяльності'' (І. І. Зимня,
© Калініна Л. В., Калінін В. О., 2015
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Н. В. Кузьміна); ''готовність педагога до проведення навчальних занять і до творчої самореалізації''
(С. О. Скворцова); ''інтегральна характеристика ділових, особистісних і моральних якостей учителя''
(Н. І. Ковальова); ''сукупність методичних знань вчителя, навичок і вмінь та індивідуальних суб’єктних і
особистісних якостей, яка функціонує як здатність проектувати, адаптувати, організовувати,
вмотивовувати, досліджувати і контролювати навчальний, пізнавальний, виховний і розвиваючий
аспекти іншомовної освіти молодших школярів у класній та позакласній діяльності роботи з іноземної
мови через і під час спілкування з учнями'' [3: 12].
Зазначені вище дефініції методичної компетентності свідчать про те, що їх автори виділяють
неоднакові компоненти в структурі даної компетентності. Однак усі вчені доводять, що компетентність
базується на методичних знаннях і завжди проявляється у діяльності, в органічній єдності з цінностями
самого учителя, його особистісній зацікавленості у даному виді діяльності. Виходячи з того, ми
виділяємо в структурі методичної компетентності 3 взаємопов’язаних компоненти: науково-теоретичний,
практичний і особистісний. Розглянемо можливості формування вказаних компонентів методичної
компетентності на базі навчальної дисципліни ''Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх
навчальних закладах''.
Науково-теоретичний компонент методичної компетентності майбутнього вчителя ІМ передбачає
оволодіння ним системою певних методичних знань та вмінь. У методичній літературі сформовані
загальні вимоги до методичних знань:
- знання цілей і задач навчання ІМ на сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи, знання
основних законів України про Освіту, Рекомендацій Ради Європи до вивчення ІМ;
- глибокі і різносторонні знання дійсних шкільних програм з ІМ, підручників і основних
навчальних посібників, рекомендованих МОН України;
- усвідомленість того, які труднощі характерні українським учням під час оволодіння англійською
мовою;
- розуміння причин виникнення цих труднощів і знаходження шляхів їх подолання;
- значення теоретичних основ методики викладання іноземних мов.
Однак, однією зі світових тенденцій розвитку освіти є перехід від знань до компетентностей, тобто
знанєцентрична модель освіти замінюється на компетентнісноцентричну, передача формальних знань
замінюється формуванням відповідних компетентностей. Традиційно основним джерелом набуття
професійно значущих знань студентами у ВНЗ є лекції з базової дисципліни. Лектор подає основні
положення теми лекції у готовому, логічно організованому викладі, які підлягають засвоєнню,
відтворенню та застосуванню в типових ситуаціях. Це, безумовно, не призводить до формування
самостійного рефлексивного мислення студентів.
Ми вважаємо, що теоретична підготовка не повинна зводитися лише до отримання певної готової
системи знань, представлених лектором. Слід передбачити розгляд, дослідження явищ, що вивчаються, з
різних точок зору, з різних позицій, щоб студенти могли зробити самостійні висновки. Це значно
підвищить якість набутих теоретичних знань, з одного боку, а з іншого – розвине здатність майбутніх
учителів самостійно вдосконалювати свої професійні знання.
Слідом за О. Н. Солововою ми вважаємо, що рефлексивні знання здатні заповнити прогалину між
знаннями як такими та їх застосуванням, оскільки це відбувається на основі аналізу досвіду як
практичних, так і розумових дій, і містить площину бачення, розуміння, комплексного осмислення
методичної проблеми (ситуації) та площину організації індивідуальної дії в її межах [4: 121].
Ефективним засобом такої теоретичної професійної підготовки є правильно організована самостійна
робота, яка створюватиме умови для пізнавальної діяльності студентів, розвитку вмінь працювати з
інформацією, робити самостійні ґрунтовні умовиводи та приймати аргументовані рішення. Крім того,
майбутній учитель повинен пам’ятати, що досягнути певних результатів у формуванні власної
методичної компетентності можна лише тоді, коли основним принципом навчання є особиста
відповідальність і можливість успішного поєднання нових знань з уже засвоєними.
Наш досвід роботи у мовному ВНЗ показує, що отримання готових теоретичних знань не стає
частиною особистісного досвіду студентів, а призводить до мимовільного відтворення звичних, не
завжди ефективних методів.
Ми припускаємо, що ''входження студентів до теми базової лекції, знайомство з її термінологією та
проблемами повинно передувати її читанню''. З цією метою ми рекомендуємо майбутнім учителям
самостійне виконання ряду завдань, побудованих на основі технологій паралельного читання та
центрованого навчання. Наприклад, перед прослуховуванням лекції на тему ''Формування лексичної
компетентності учнів'' можна запропонувати студентам такі завдання:
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1. Read the definitions of lexical competence and say what they have in common.
Формування
іншомовної
Lexical competence is
Лексична
the ability to use the компетенція − наявність лексичної компетенції включає в
vocabulary of a language. певного запасу слів у себе ознайомлення з функцією слова,
значенням,
формальними
Lexical competence can be межах
професійного його
described in four different розвитку, здатність до ознаками, тренування у засвоєнні слів
ways: with respect to what адекватного використання та застосування нових лексичних
is known about words, лексем, доречне вживання одиниць в усному і писемному
how well words are образних
виразів, мовленні [Методика формування
іншомовної
known, how many words приказок,
прислів'їв, міжкультурної
компетенції: курс лекцій: навчальноare known, and which фразеологічних зворотів.
методичний посібник для студентів
words are known. [Council
[Артюшкіна Л. М.,
for Cultural Cooperation, Рудь О. М. електр. ресурс вищих навчальних закладів. – К: .
soippo.narod.ru/documents/k Издательство. – 2011. – C. 169]
2001, p.110].
onf./artushkina_rud]
2. Look at the word-roses and decide what vocabulary is suitable for the following content areas.
Active
Vocabulary

Passive
Vocabulary

Наші експериментальні дані показали, що самостійне використання таких технологій забезпечує
розвиток пізнавальних і творчих здібностей майбутнього вчителя, сприяє реалізації його творчого
потенціалу, створенню творчої особистості. Знаходження спільного та відмінного у визначеннях і
висловлюваннях зарубіжних та вітчизняних вчених, передбачення можливих складових різних
навчальних компетенцій спрямовані як на розуміння, осмислення, так і на запам’ятовування та
структурування в пам’яті студента матеріалу, що засвоюється, його зберігання й цілеспрямовану
активізацію. В даному випадку автономність студентів при засвоєнні знань буде ключовою та
реалізовуватиметься як постійний поступовий процес самовідкриття власного ''Я'' у процесі оволодіння
професійно значущими знаннями.
Науково-теоретичний компонент методичної компетентності майбутнього вчителя ІМ формується не
лише до та після лекцій, але й на практичних заняттях з ''Методики викладання ІМ'', коли система
отриманих методичних знань та вмінь забезпечує формування відповідних вмінь. За завданням
методиста студенти самостійно розробляють та програють в лабораторних умовах певні мікроелементи
уроку, які свідчать про якість самостійно набутих знань, вмінь та навичок. Наш досвід показує, що під
час підготовки до керованих практичних занять з методики викладання іноземної мови у студентів
з'являється необхідність виходити за межі набутих знань з теми, що вивчається. У них виникає бажання
провести власне наукове дослідження, що націлює майбутнього вчителя на пошук нового або сприйняття
вже відомого, але у новому аспекті. Це призводить до творчої переробки матеріалу, який було знайдено,
усвідомлення можливостей його використання в інших умовах або для інших цілей.
Практичний компонент методичної компетентності передбачає демонстрацію умінь студентів
використовувати набуті методичні знання творчо.
У даному випадку ефективною буде технологія проблемного навчання (що являє собою
запропонований для вирішення вербальний опис проблемної методичної задачі) та відео презентація
фрагменту уроку з іноземної мови з теми, що вивчається.
Розроблені нами проблемні методичні задачі побудовані на проблемних засадах і є стимулом до
самопізнання, оскільки їх вирішення вимагає евристичного пошуку і логічних прийомів вирішення
поставлених питань. Використання таких завдань має на меті систематизацію теоретичних методичних
знань, навчання дослідницьких прийомів, розвиток гнучкості методичного мислення, розвиток ініціативи
та заохочення до творчості. Крім того, проблемні методичні задачі спрямовують майбутніх учителів на
вивчення зв’язків і відносин ситуації та напрацьовують звичку виявляти причинно-наслідкові зв’язки.
Наприклад:
Read the problem-solving task and suggest your ideas.
Teaching listening comprehension in the 7-th form the teacher gave pupils such an instruction: “Listen to the
story and try to understand it”. After listening, it became clear, that the pupils paid attention to different facts of
the story. Nobody could reproduce the whole story. The teacher was surprised and displeased, but repeated the
same task: "Listen to the story more carefully and try to understand it". After the 2-nd listening the situation did
not change. Why did such a situation occur? What should be done to avoid it?
Наші дослідження також показали доцільність використання відеофрагментів уроків з іноземної
мови в лабораторній роботі, так як, окрім змістової сторони спілкування, вони містять візуальну
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інформацію про тип школи, де відбувається урок, про забезпеченість класу, розміщення парт у ньому,
зовнішній вигляд і невербальну поведінку учнів та вчителя, що значно розширює демонстрацію
педагогічної ситуації.
Перегляд відеофрагменту уроку з певної теми методики передбачає не лише самостійне визначення
студентами цілі, мети та ефективності використання вчителем тієї чи іншої технології на уроці
англійської мови, але й аргументацію своєї точки зору, доказ можливості використання інших, більш
ефективних технологій навчання, що неможливо без опори на наявні теоретичні знання з предмету.
Наш досвід показав, що обидві технології вимагають певного рівня володіння теоретичними
знаннями і вміннями застосовувати їх в конкретних методичних ситуаціях. Вирішуючи запропоновані
методичні задачі, майбутні вчителі усвідомлюють та сприймають їхній зміст, інтегрують ідеї, закладені в
них, зі своїми власними ідеями, таким чином, приймаючи своє власне рішення. Наприклад:
Watch Video Fragment of a lesson and say what techniques the teacher used for developing pupils'
lexical competence.
Особистісний компонент методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови
проявляється в його власній зацікавленості та бажанні оволодіти двома складовими обраної професії – як
знавця іноземної мови, і як вчителя іноземної мови. На це спрямовує й програма з англійської мови для
педагогічних мовних ВНЗ, серед основних завдань якої є вільне користування англійською мовою у
професійно-наукових та інших цілях; використання власного досвіду оволодіння іншомовним мовленням
у викладацькій діяльності; усвідомлення ролі вчителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні;
демонстрація впевненості і позитивної мотивації у користуванні англійською мовою [5: 26].
У світлі зазначеного стає очевидним те, що підготовка майбутнього вчителя ІМ у ВНЗ як знавця
іноземної мови і як вчителя даної мови є неподільною, взаємопов’язаною та взаємозумовленою, що дає
підстави стверджувати про необхідність професійно-методичної підготовки студентів мовних ВНЗ саме
іноземною мовою. Викладання ''Методики викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних
закладах'' іноземною мовою забезпечить реалізацію двох основних підходів до навчання ІМ, а саме:
компетентнісного (формування у студентів професійно-орієнтованої комунікативної компетенції) та
комунікативно-діяльнісного (навчання іншомовній діяльності через іншомовну діяльність).
До переваг проведення методичної підготовки іноземною мовою належить наявність великої
кількості методичної літератури іноземною мовою, доступної студентам, читання якої не лише
покращить читацьку компетентність майбутнього вчителя, але й значно розширить його професійнозначимий термінологічний запас, надасть можливість вдосконалення власної іншомовної комунікативної
компетентності у професійному руслі. Проведення методичних занять іноземною мовою дозволить
успішно сформувати іншомовну професійно-орієнтовану комунікативну компетенцію випускника
мовного педагогічного ВНЗ, під якою ми розуміємо ''демонстрування своєї здатності адекватно до
ситуації спілкування (у різноманітних професійних сферах і ситуаціях) успішно організовувати свою
іншомовну діяльність у письмовій та усній формі'' [1: 256].
Висновок. Ми вважаємо, що формування зазначених вище компонентів методичної компетентності
майбутнього вчителя ІМ буде успішним, якщо проводитиметься з урахуванням використання нових
підходів та інноваційних технологій у професійній підготовці студентів ВНЗ, що призведе до
формування професійно-значущих методичних вмінь.
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Калинина Л. В., Калинин В. А. Формирование методической компетентности будущего учителя
иностранного языка во время профессиональной подготовки в языковом ВУЗе.
В данной статье затронуты проблемы формирования методической компетентности будущего
учителя иностранного языка в языковом педагогическом ВУЗе. Авторами выделены компоненты
методической компетентности и предложены некоторые технологии их формирования при изучении
дисциплины ''Методика преподавания иностранных языков в общеобразовательных учебных
заведениях''. Авторы считают, что обучение всем компонентам методической компетентности
приведет к успешному формированию профессиональной компетентности.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, методическая компетентность, научнотеоретический компонент, практический компонент, личностный компонент.
Kalinina L. V., Kalinin V. О. The Formation of Methodological Competence of a Future Foreign Language
Teacher during Professional Training in Language University.
The article deals with the development of methodological competence of future English teachers as an important
part of their professional training at the language university. The authors describe the possibilities of
methodological competence development during practical classes on Methodology and students' independent
work. In the article much attention is paid to the description of different modes of work at practical classes. The
authors also suggest innovative techniques for the development of methodological competence in the computer
lab. The components of methodological competence are singled out. The authors define the aim of each
component and examine them from the point of view of contemporary methodology. The content of all
components of methodological competence is illustrated with specially chosen techniques.
Much attention is given to the development of future teachers' professional reflection. The authors believe that
reflective knowledge enables the students to upgrade their individual professional habits and skills. The article
contains professionally oriental tasks, which are aimed at enriching methodological knowledge of students and
developing their methodological creativity. The authors consider that future teachers' independent work gives
them a good opportunity for satisfying their individual needs thus upgrading their personal methodological
competence. The suggested in the article methodological problem-solving video and computer tasks, reconstruct
different pedagogical situations, which take place in a foreign language lesson and require from the future
teachers their ability to solve them independently. The authors of the article conclude that future teachers'
professional training will be effective if all the components of the methodological competence will be realized
and the students will be trained both as language personalities and as future teachers of a foreign language.
Key words: professional competence, methodological competence, scientific-theoretical component, practical
component, personal component.
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РЕФЛЕКСИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті описано виокремлені автором шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів
іноземних мов у професійній діяльності, обґрунтовано їх доцільність застосування в підготовці
педагогічних фахівців. Доведено, що педагогічна рефлексія базується на вмінні вчителя аналізувати
педагогічну діяльність як єдність діяльностей вчителя та учнів для досягнення спільних цілей навчання.
Наведено приклади рефлексивних навчальних прийомів (смислотворчість, розв'язання проблемних
методичних завдань, мікровикладання).
Ключові слова: педагогічна рефлексія, децентралізація, механізми рефлексії.
Постановка проблеми. Комплекс завдань професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови
вимагає формування у них рефлексивних умінь як невід’ємної складової професійно-методичної
компетенції (а – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Це пояснюється тим, що специфіка педагогічної діяльності передбачає
необхідність аналітичного підходу вчителя до розв'язання педагогічних завдань, критичного осмислення
педагогічної діяльності; здатність ефективно застосувати загальні філологічні й педагогічні знання крізь
призму своєї індивідуальності в конкретній навчальній ситуації відповідно до кожного окремого учня.
Лише вчитель, який володіє цими рефлексивними механізмами, буде здатний творчо реалізувати себе в
професійній діяльності.
Рефлексія розглядається науковцями як спрямованість пізнання на самого себе, процес "мислення про
мислення", осягнення власних дій та їх законів [1: 14]; розумовий процес, спрямований на структурування
або переструктурування досвіду, проблеми, знання чи уявлень (б – аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття).
Фундаментальним у розумінні сутності механізмів рефлексії є твердження про необхідність
рефлексивного виходу і зайняття зовнішньої позиції відносно свого життя, діяльності тощо та звернення до
них як до певного змісту, який потрібно зрозуміти.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз теоретичних напрацювань свідчить, що провідною
функцією рефлексії доцільно визначити сприяння розвитку та саморозвитку особистості рефлексуючого,
яка полягає у тому, що він виконує діяльність, пов’язану з постійною почерговою реалізацією
рефлексивного виходу, рефлексивного контролю і корекції та занурення в нову діяльність, більш досконалу
порівняно з першою. Виконання діяльності в режимі переходів між рефлексивними і діяльнісними
позиціями суб'єкта В. Давидов, С. Неверкович і Н. Самоукіна називають прийомом "рефлексивної спіралі
розвитку" [2: 79]. Автори зауважують, що, переходячи в рефлексивну позицію, суб'єкт має можливість
споглядати способи власної діяльності як відокремлений предмет. У результаті цього фахівець може
віднаходити помилки, невідповідності у своїй роботі, здійснювати пошук нових способів здійснення
діяльності й ставити нові професійні цілі.
Рефлексія як один із основних психологічних механізмів, що забезпечує функціонування внутрішнього
плану предметної діяльності, включає в себе такі моменти діяльності, як зіставлення її умов і цілей,
виявлення наявних у ситуації та досвіді суб'єкта засобів перетворення об’єкта праці, визначення їхньої
достатності (або недостатності) для досягнення мети, вироблення поетапної стратегії і тактики, врахування
та обробку зворотної інформації, що свідчить про міру адекватності цілям кожного етапу розв'язання
професійного завдання.
Як бачимо, рефлексія тісно пов’язана з оцінкою та ціле творенням, проте дослідники наполягають на
розрізненні цих понять. З оцінкою рефлексію пов’язує спосіб зіставлення цілей та отриманих результатів, з
цілетворенням – усвідомлення способів досягнення цілей, їхнє перевизначення в процесі діяльності
[3: 126].
Усвідомлюючи свою дію, суб’єкт діяльності оцінює поставлену мету з точки зору перспективи успіху,
здійснює її корекцію з урахуванням різних норм, відчуває себе відповідальним за можливі результати,
обмірковує їхні наслідки для себе та для інших.
© Лісниченко А. П., Дерун В. Г., 2015
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У контексті професійної освіти педагогів рефлексія розглядається дослідниками: а) як професійно та
особистісно значима якість учителя (М. Лук'янова, А. Вєтохов, В. Єлісєєв, М. Єрмолаєва, Н. Побірченко);
б) як єдність проектної та дослідницької діяльностей педагога, які дають можливість прогнозувати,
обдумувати та адекватно оцінювати можливі і реальні результати дій у відношенні різних аспектів власної
діяльності (О. Соловова); в) як складова структури педагогічної діяльності, рефлексивного управління
процесом навчання учнів (О. Трубіцина); г) як психолого-педагогічний механізм самоідентифікації
особистості у навчанні (Л. Пермінова); д) як невід’ємний елемент змісту освіти (А. Коржуєв, В. Попков,
О. Рязанова ); е) як універсальний механізм перебігу саморегуляції, саморозвитку та професійного
становлення особистості вчителя (Я. Бугерко , С. Кашлєв, В. Орлов, Н. Пеньковська, Н. Пов’якель,
О. Рудницька, М. Савчин, Дж. Гор, Фр. Кортхаген, Н. Хаттон, А. Полард, Р. Таннер, М. Уоліс, К. Цайхнер).
Як бачимо, науковцями надається рефлексії чільне місце в процесі професійної діяльності вчителя.
Проте, необхідно зауважити, що дослідники до сфери рефлексії особистості відносять, в основному,
потенції людини, її особистісне Я, що є важливим, але, на наше переконання, недостатнім для творчої
самореалізації вчителя в професійній діяльності. Ми згодні з Є. Ісаєвим, С. Косарецьким та
В. Слободчиковим, які зауважують, що превалювання в учителя рефлексії "об’єктної причинності" не буде
націлювати суб'єкт на аналіз власної діяльності. Лише у випадку домінування в учителя рефлексії,
спрямованої на педагогічну діяльність, остання може стати предметом перетворення і розвитку, що
забезпечить ефективне розв’язання проблемних ситуацій у педагогічному процесі та саморозвиток,
самовдосконалення вчителя [4].
Специфікою педагогічної діяльності є те, що вона передбачає взаємодію вчителя та учня, за якої
діяльність одного детермінує діяльність іншого та навпаки. Одностороння рефлексія діяльності вчителя або
учня призведе до необ’єктивних висновків про ефективність навчання та не слугуватиме розвитку
учасників педагогічного процесу. Професійна рефлексія повинна відображати в єдиному часовому вимірі
дії вчителя та учня з метою узгодження педагогічної взаємодії.
Водночас, як засвідчують дослідники, студентам властивий низький рівень професійної свідомості та
самосвідомості. Більшість труднощів, яких вони зазнали під час педагогічної практики, пояснюються ними
виключно зовнішніми умовами (складність теми уроку, дисципліна, непідготовленість учнів). Г. Дегтяр
розцінює таку форму рефлексії професійної діяльності як неусвідомлений психологічний захист, для якого
характерно заперечення реальності; проектування власних недоліків на інших, перенесення внутрішнього
конфлікту на зовнішній; посилена увага до вчинків інших, їх аналіз із відходом від оцінки себе [5: 7].
Майбутні учителі, для яких характерна така рефлексія, розглядають рівень розвитку учнів як умову
успішності своєї діяльності. Натомість у центрі їхньої рефлексії повинна знаходитись професійна
діяльність, спрямована на створення умов для розвитку учнів.
Такий стан речей є можливим за умов традиційного підходу до навчання, при якому рефлексивні
навички майбутніх учителів формуються стихійно, неорганізовано, а предметом рефлексії стає переважно
навчальний матеріал, його систематизація, узагальнення, а не навчальна чи професійна діяльність.
У зв’язку з цим, завданням нашої статті ми ставимо (в) – формулювання цілей статті): розгляд
можливих шляхів формування в студентів рефлексивних умінь, необхідних для творчої самореалізації
майбутніх учителів у професійній діяльності.
Виклад основного матеріалу. Визначаючи шляхи формування умінь студентів здійснювати
педагогічну рефлексію, ми виходили із зауважень дослідників про те, що: по-перше, навіть елементарні
елементи рефлексії не можуть з'явитися самі собою, тому необхідно виділяти у навчальному процесі
спеціальне місце для формування рефлексивних умінь та культури рефлексивного мислення; по-друге,
професійний розвиток майбутніх фахівців можливий лише тоді, коли предметом рефлексії стає діяльність
та суб’єкти цієї діяльності (г) – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів).
Необхідно відзначити, що формування в навчальному процесі ВНЗ здатності майбутніх учителів до
педагогічної рефлексії є надзвичайно складним завданням з огляду на те, що за традиційного підходу
способи навчальної чи професійної діяльності не підлягали рефлексіїі, як результат – студенти не
відчувають потреби в усвідомленні свого розвитку чи "прирощення", не бачать причин своїх результатів,
не можуть визначити, що саме відбувається в їхній діяльності.
Аналіз наукової літератури дозволив нам виокремити такі шляхи формування рефлексивних умінь
майбутніх учителів іноземних мов:
- забезпечення в навчальному процесі смислотворчості майбутніх фахівців, центральним елементом
якої виступає рефлексія;
- організація рефлексії студентами педагогічної діяльності (взаємодії);
- розв’язання професійних проблемних ситуацій в процесі навчання.
Зупинимось детальніше на кожному із зазначених вище шляхів формування рефлексивних умінь.
Смислотворчість майбутніх учителів розуміється нами як творення ними нового змісту, значення своєї
професійної діяльності, осмислення своїх особистісних та професійних можливостей та побудова на цій
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основі власного "Я-творче". В результаті осмислення та переосмислення педагогічної діяльності у
студентів формується інтерес до професійної діяльності, особистісна значущість творчої діяльності,
особистіcні домагання в професійній діяльності.
Як відомо, смисли не даються особистості в готовому вигляді, не передаються через традиційні канали
обміну інформації, вони шукаються, усвідомлюються, а негативні смисли змінюються шляхом
переосмислення ситуацій. Проте цього недостатньо, як зазначають дослідники, смисли необхідно ще
творити [6].
З огляду на це, наше експериментальне дослідження ми будували на основі відмови від способів прямої
трансляції інформації від викладача до студентів, які передбачають елементи повчання, нав'язування, і тому
часто за таких умов необхідна для професійного росту інформація не знаходить місце у свідомості
студентів, сприймається як відчужена, позбавлена особистісного значення. Основним способом впливу на
особистість майбутніх учителів з метою розв'язання визначеного нами завдання стало опосередковане
звернення до особистого досвіду студентів, їхньої свідомості через організацію смислотворчої діяльності.
Організація смислотворчості в навчальному процесі передбачає проходження таких етапів:
а) смислоактуалізація, яка виявляється в актуалізації наявних в досвіді студентів знань; б) смислорозуміння,
що включає осмислення майбутніми фахівцями інформації через призму свого досвіду та ціннісних
орієнтацій; в) формулювання студентами своїх індивідуальних смислів через їхнє вербальне відтворення;
г) обмін індивідуальними смислами; д) узагальнення, яке характеризується систематизацією інформації,
значень, виокремленням суттєвих рис предметів та явищ через аналіз, синтез, порівняння представлених
індивідуальних смислів; е) рефлексія суб'єктами свого індивідуального смислу та зміна його стану в
процесі педагогічної взаємодії;
є) застосування нового смислу, що здійснюється через виконання учасниками педагогічної взаємодії
творчих завдань, розгляд педагогічних ситуацій, використання в навчальному процесі різних педагогічних
технологій; ж) поява нового індивідуального смислу, збагаченого в результаті педагогічної взаємодії
майбутніх фахівців [7: 80–81].
В межах нашого експериментального дослідження ми організовували смислотворчість на основі
перегляду, порівняння та аналізу відеоепізодів фільму "Dead Poets' Society" ("Спілка мертвих поетів"), що
демонстрували авторитарний та гуманістичний стилі педагогічної діяльності. В результаті проведеної
смислотворчості студенти усвідомили, що від учителя як суб’єкта діяльності залежить те, яким змістом він
наповнить свою професійну діяльність; пізнання сутності особистісно-орієнтованого навчання як такого,
що відкриває можливість для розвитку та творчої самореалізації всіх учасників педагогічної взаємодії;
Оскільки рефлексія є складним інтелектуальним процесом, формування стійких навичок до неї
передбачає не лише ознайомлення студентів із алгоритмом рефлексії, а й цілеспрямоване керування
викладачем цим процесом. Необхідно зауважити, що педагогічна рефлексія повинна проходити в
атмосфері позитивного психологічного клімату довіри та співпраці.
Застосування аудіо-візуальних засобів, а саме відеоплівок уроків, дає можливість включати до сфер
рефлексії не лише педагогічну взаємодію, яка має місце безпосередньо на занятті, а й ту, яка зафіксована на
відеоплівці.
Алгоритм педагогічної рефлексії, згідно з дослідниками, є таким: 1) зупинка дорефлексивної діяльності;
2) фіксація стану розвитку; 3) виявлення причин цього стану; 4) оцінка продуктивності розвитку, як
результату педагогічної взаємодії, що відбулася [7: 98].
Організація наступного етапу рефлексивної діяльності відповідно до принципу послідовності та
особливостей розвитку самосвідомості передбачає перехід від аналізу майбутніми вчителями педагогічної
діяльності інших до саморефлексії (ауторефлексії) як в навчальній, так і в професійній діяльності.
Рефлексія власної навчальної діяльності може виражатися у виявленні причинно-наслідкових зв’язків між
зафіксованим станом розвитку студента та педагогічною взаємодією, що відбулася. Причини позитивного
чи негативного стану розвитку студентів можуть бути пов’язаними з атмосферою на занятті; педагогічними
технологіями, які використовував викладач; змістом питань, які обговорювались, наявністю (чи
відсутністю) пізнавальної, професійної мотивації студентів тощо.
Організована викладачем рефлексивна діяльність сприяє осмисленню студентами власного емоційного
стану, навчальної (професійної) діяльності, особистісних зусиль в навчальному процесі, причин
продуктивності педагогічної взаємодії.
Наведемо приклад одного з творчих завдань, що розглядалось за умов експериментального навчання з
метою ініціювання в студентів механізму рефлексії різних способів викладання, орієнтації на творчість у
професійній діяльності. Описувалась конкретна методична ситуація із спеціальності "англійська мова":
наприклад, учитель планує пояснити учням утворення спеціального питання в теперішньому простому часі
(Present Indefinite Tense). Ураховуючи особливості пам'яті молодших школярів, він повинен зробити вибір
способу діяльності: а) дати дітям установку на запам’ятовування правила; б) зафіксувати алгоритм
утворення спеціального питання теперішнього простого часу в схемі чи таблиці; в) порівняти граматичні
явища в рідній і іноземній мовах; г) використати пісенний матеріал; д) запропонувати учням казку про
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питальні слова та допоміжні дієслова, що застосовуються в утворенні спеціальних питань. Майбутнім
вчителям надавалась свобода вибору способів пояснення нової граматичної теми, що спонукало їх до
активізації методичних, психолого-педагогічних та спеціальних знань, оцінки ефективності
запропонованих способів, порівняння цих способів діяльності з прогнозованими результатами. Вибір
студентами способів викладання обов’язково повинен був супроводжуватись їх обґрунтуванням та
демонстрацією. Після виступу кожного із студентів групі надавалась можливість у результаті колективної
рефлексії оцінити продемонстровані способи діяльності відповідно до таких критеріїв: 1) вікова
доступність; 2) опора на освоєні учнями знання; 3) неординарність; 4) урахування інтересів учнів;
5) мовленнєві вміння.
Рефлексивне заняття з мікровикладанням такого типу дає можливість майбутньому вчителеві
випробувати та осмислити себе у професійній ролі в університетському навчальному процесі. На відміну
від педагогічної практики, тут студент освоює цю роль у психологічно безпечній для себе, але, разом із
цим, професійно реальній ситуації. Майбутній вчитель має можливість отримати зворотній зв'язок про
свою діяльність від "учнів" "тут і зараз". Знання про себе, на основі аналізу іншими своєї професійної
діяльності, розвиває у нього здатність до децентрації як механізму виходу в рефлексивну позицію.
Виконання ролі учня теж дає йому важливий досвід. Сприйняття навчальної ситуації одночасно з точки
зору учня та вчителя дозволяє отримати більш рельєфне уявлення про професійну діяльність: від розробки
уроку до її результатів як прогнозованих, так і реально досягнених. Мікровикладання допомагає
майбутньому фахівцеві розкрити свої творчі можливості, оцінити свою професійну готовність та скласти
план професійного розвитку. Розв'язання творчих, навчально-професійних завдань сприяє усвідомленню
студентами того, що педагогічна діяльність не є стандартизованою, заданою зверху діяльністю. Її смисл
полягає у творчому виборі способів, методів та форм діяльності з метою творчого розвитку учнів,
організації творчої співпраці з ними.
Оскільки дослідники відзначають, що нагальна необхідність в рефлексії виникає в суб’єкта у випадку
виникнення ускладнення в діяльності та неможливості його розв’язання [8], актуальним для формування
педагогічної рефлексії майбутніх учителів, на нашу думку, є розв’язання професійних проблемних ситуацій
у процесі навчання.
Проблемна ситуація виникає тоді, коли є кілька, іноді протилежних, точок зору на оцінку як проблеми,
так і способів її оцінки та розв’язання [8: 113], коли студент відчуває відсутність готового стандарту
(алгоритму, правила, способу) розв'язання ситуації і намагається їх віднайти. Будь-які дії в межах
проблемної ситуації передбачають аналіз ситуації, що, в свою чергу, виступає вихідною позицією для
механізму рефлексії. Звідси можна зробити висновок про те, що в межах навчальної діяльності проблемна
ситуація є одночасно необхідною умовою і матеріалом для формування рефлексивного ставлення
майбутніх учителів до педагогічної діяльності.
В умовах нашого експериментального навчання обговорення можливих способів розв'язання навчальнопрофесійних завдань та проблемних ситуацій забезпечувалось нами завдяки інтерактивним методам
"Перехресні групи", "Інтерв'ю".
Висновки. Підводячи підсумок, зазначимо таке (д) – висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку): 1) педагогічна рефлексія базується на результатах рефлексії
кожного учасника педагогічного процесу, вміння вчителя аналізувати педагогічну діяльність як єдність
діяльностей педагога та учнів для досягнення спільних цілей навчання; 2) ефективними шляхами
формування рефлексивних умінь і розвитку професійної свідомості майбутніх учителів є забезпечення в
навчальному процесі смислотворчості майбутніх фахівців; організація у навчальному процесі рефлексії
студентами педагогічної діяльності творчих вчителів, розв'язання проблемних ситуацій у професійній
діяльності.
Перспективи подальших досліджень. Нашу подальшу дослідницьку діяльність будемо спрямовувати
на аналіз методів рефлексії в начальному процесі студентів початкових курсів мовних вузів.
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Лесниченко А. П., Дерун В. Г. Рефлексивная составляющая подготовки будущего учителя
иностранных языков к профессиональной деятельности.
В статье описаны обозначенные авторами пути формирования рефлексивных умений будущих учителей
иностранных языков в профессиональной деятельности, обоснованы их целесообразность использования в
подготовке педагогических кадров. Доказано, что педагогическая рефлексия базируется на умении
учителя анализировать педагогическую деятельность как единство деятельностей учителя и учеников
для достижения совместных целей обучения. Приведены примеры рефлексивных учебных приёмов
(смыслотворение, решение проблемных методических заданий, микропреподавание).
Ключевые слова: педагогическая рефлексия, децентрация, механизмы рефлексии.
Lisnychenko A. P., Derun V. G. The Reflexive Integral Part of Preparing a Prospective Foreign Languages
Teacher for Professional Work.
The research deals with the problem of the future teacher's reflexive skills formation. In the article, the essence of
the notion "reflection" is revealed as one of the main psychological mechanism, which includes the comparison of
conditions and purposes of a certain activity. For creative self-realization in the professional work, it is essential
for a teacher to reflect not only his personal abilities but also the combined processes of teaching and learning, and
pupils’ studying achievements. The purpose of teacher's reflection should aim at creating favorable conditions for
pupils' development. The observation of students' conducting lessons at school and the analysis of their
questionnaires proved that prospective teachers fail to reflect their professional work and the reasons of their
difficulties there. So, the purpose of the article was to consider the possible ways of forming students' reflective
skills for making their professional work successful. As a result of the analysis of scientific literature such ways of
forming students' reflective skills: to use the pedagogical situations which can facilitate students' awareness of the
essence of teaching profession; to organize students' reflection of the teacher – students collaboration at a lesson;
to analyze professional problematic situations are singled out. The above-mentioned ways of forming students'
reflective skills can be realized through the analysis of the film "Dead Poets' Society" which demonstrates different
styles of teaching; reflection of video-lessons based on pre-planned questions; microteaching; the analysis of
professional problematic situations, which require students' knowledge of the different subjects.
Key words: pedagogical reflection, reflexive mechanisms.
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розглянуто інноваційну технологію формування культури педагогічної взаємодії у процесі
вивчення фахових дисциплін як спробу вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя
іноземних мов. Охарактеризовано її основні етапи: інформаційно-теоретичний, змістовий, практичнодіяльнісний, оцінно-корективний та самостійно-творчий. Описано поетапне впровадження технології у
навчальний процес низки вищих навчальних закладів України.
Ключові слова: педагогічна взаємодія, культура педагогічної взаємодії, технологія, інтерактивні
технології навчання, фахові дисципліни.
Постановка проблеми. У контексті взаємозв’язку освіти та науки, педагогічної теорії і практики
педагогічна освіта виступає важливим ресурсом розвитку інтелектуального потенціалу нації і як унікальна
сфера підготовки нової генерації вчителів, зокрема вчителів іноземної мови (ІМ). Зміна ідеології освіти
додала іншомовній освіті нового змісту, що враховує світовий досвід навчання мов міжнародного
спілкування та соціально-культурні особливості різних народів.
Виходячи з сучасних вимог до мовної освіти, професійна підготовка вчителя ІМ, як спеціаліста ХХІ
століття, покликана забезпечувати комунікативно-діяльнісний характер процесу оволодіння ІМ в інтеграції
з міжкультурним спрямуванням його змісту, тобто професійна підготовка майбутнього педагога має на меті
формування полікультурної, соціально відповідальної, толерантної, демократичної, відкритої для
спілкування особистості, яка має здатність до самоосвіти та саморозвитку, опрацювання різноманітної
інформації, використання інтелектуального, культурного, соціального та науково-технологічного
потенціалу для творчого вирішення навчальних та повсякденних проблем. Іншими словами, у результаті
професійної підготовки повинен формуватися вчитель-європеєць, якому властива певна cиcтема потреб,
пoглядів, перекoнань, інтересів, загальнoлюдських якостей та норм життєдіяльнoсті, які визначають йoго
пoведінку за умов включення осoбистості педагога у суспільні відносини як cуб’єкта діяльноcті при
збереженні йoго індивідуальної cвоєрідності. Сформованість у педагога таких якостей і норм визначає його
як особистість з високим рівнем загальної культури з точки зору людськoї моралі. З позицій професійної
підготовки, вони сприяють формуванню професійної культури майбутнього вчителя ІМ і культури
педагогічної взаємодії як її складової.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про значну кількість вітчизняних і зарубіжних
доробків, пов’язаних із пошуком інноваційних технологій викладання іноземних мов у вищих начальних
закладах
(С. В. Дєньгаєва,
Т. С. Решетнік,
М. О. Скуратівська,
Т. В. Хасія,
М. О. Палагутіна,
І. С. Сєрповская, G. Christopher, S. Wong), однак питання розробки та впровадження технологій,
спрямованих на формування культури особистості у контексті педагогічної взаємодії залишається
недостатньо висвітленим.
Метою статті є характеристика авторської інноваційної технології формування культури педагогічної
взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ми визначаємо культуру педагогічної взаємодії (КПВ) як
інтегровану сукупність цінностей та переконань, наукових знань і практичних умінь, зразків та норм
поведінки в процесі спільної діяльності, які сприяють взаємним змінам суб’єктів цього процесу, їх
соціальному та ментальному розвитку, а також забезпечують дотримання норм педагогічної етики та
культури спілкування при здійсненні суб’єктами взаємодії обміну інформацією і створенні нового знання.
Формування КПВ майбутнього вчителя ІМ у процесі вивчення фахових дисциплін передбачало
обґрунтування відповідної моделі, впровадження якої відбувалося у природних умовах навчального
процесу на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка, Національного університету
"Острозька академія", Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Експериментальним навчанням було охоплено
453 студенти ІІ-ІV курсів. 232 студенти склали контрольну групу, а 221 – експериментальну. У
контрольних групах навчання здійснювалося за традиційною програмою без створення додаткових умов. В
експериментальних групах впровадження моделі формування КПВ насамперед передбачало оновлення
змісту, форм i методів вивчення фахових дисциплін. Таке оновлення вимагало створення відповідної
технології формування КПВ, яку вслід за В. П. Беспалько [1: 5] було визначено як сиcтематичне й
поcлідoвне втілення на практиці заздaлегідь cпрoектованoго навчальнo-виховнoго процесу.
© Мазко О. П., 2015
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Запропонована технологія формування КПВ максимально пов’язана із педагогічною взаємодією
студентів і викладача та особливостями її реалізації шляхом застосування відповідних методів і форм. На
структурно-композиційному рівні вона містить такі компоненти:
- концептуальний (опора на концептуальні засади діалогічної педагогіки);
- зміcтовий (постановка пріоритетних цілей; відбір і структурування значущого навчального
матеріалу, спрямованого на формування КПВ);
- процеcуально-технологічний (відбір фoрм, метoдів і засoбів організації процесу формування КПВ
майбутнього вчителя ІМ у процесі вивчення фахових дисциплін).
Експериментальне навчання полягало у поєднанні теоретичної та практичної частин. Реалізація
теоретичної частини відбувалася у процесі вивчення майбутніми вчителями ІМ фахових дисциплін
психолого-педагогічного та професійно-методичного спрямування (лекційні курси "Педагогіка",
"Методика викладання іноземних мов"). Практична частина здійснювалася на семінарських, практичних та
лабораторних заняттях із педагогіки та методики викладання ІМ, а також у процесі вивчення практичного
курсу англійської мови. Імплементація обох частин експериментального навчання відбувалася із
застосуванням інтерактивних технологій (ІТ) формування КПВ, котрі передбачали здійснення
колективного процесу пізнання та створення нових знань, основаних на співпраці та активній комунікації.
Залежно від цілей, змісту та форм педагогічної взаємодії ми використовували ІТ кооперативного навчання,
колективно-групового навчання, ситуативного моделювання та ведення дискусії.
Формування КПВ майбутнього вчителя ІМ у процесі вивчення фахових дисциплін відбувалося на
інформаційно-теоретичному, змістовому, практично-діяльнісному, оцінно-корективному та самостійнотворчому етапах.
Інформаційно-теоретичний етап технології формування КПВ передбачав насамперед постановку
основних цілей навчально-виховного процесу. Посилаючись на таксономію педагогічних цілей Б. Блума, а
також на наукові доробки С. С. Вітвицької у цій сфері, ми визначили головні цілі процесу формування КПВ
майбутнього вчителя ІМ.
На рівні знання цілі полягали у формуванні наукових знань про процес педагогічної взаємодії та КПВ, а
саме: ключові поняття ("педагогічна взаємодія", "культура педагогічної взаємодії"), типи педагогічної
взаємодії (безпосередня, комп’ютерно-опосередкована), особливості організації, здійснення та підтримки
процесу педагогічної взаємодії, структуру та функції КПВ, шляхи формування КПВ у процесі вивчення ІМ.
Крім того, на цьому рівні визначалися такі цілі, як формування професійної орієнтації та мотивації
майбутніх учителів ІМ до формування КПВ, усвідомлення її особистісної та суспільної значущості,
прагнення до професійного вдосконалення тощо.
На рівні розуміння пріоритетні цілі полягали у формуванні здатності розкривати особливості процесу
педагогічної взаємодії, встановлювати взаємозв’язок компонентів КПВ, інтерпретувати її функції, обирати
доцільні шляхи формування КПВ залежно від умов та мети навчальної взаємодії, а також прогнозувати
результати їх застосування у ході педагогічної взаємодії.
Рівень застосування передбачав постановку таких цілей, як формування вмінь майбутніх учителів ІМ
організовувати та реалізувати педагогічну взаємодію різних типів, застосовувати у ході навчального
процесу ІТ навчання, спрямовані на формування КПВ, доводити доцільність їх застосування у конкретних
ситуаціях.
На рівні аналізу визначено такі цілі: формування здатності студентів аналізувати процес педагогічної
взаємодії, виокремлювати компоненти КПВ та пояснювати їх особливості, аналізувати ефективність ІТ у
стандартних та нестандартних навчальних ситуаціях, пояснювати їх специфіку, визначати переваги та
недоліки застосування цих технологій, обґрунтовувати свою позицію, оцінювати значущість досягнутих
результатів.
Формулювання цілей на рівні синтезу передбачало такі цілі, як формування умінь визначати мету
професійної діяльності, проектувати діяльність щодо формування КПВ та її удосконалення, самостійно
знаходити проблеми та пропонувати шляхи їх подолання.
До основних цілей на рівні оцінки ми віднесли формування здатності майбутнього вчителя ІМ
оцінювати рівень сформованості КПВ усіх суб’єктів навчальної діяльності на основі виокремлених
критеріїв; робити висновки щодо продуктивності застосування ІТ формування КПВ.
Змістовий етап технології формування КПВ полягав у передачі й засвоєнні знань, формуванні вмінь та
навичок педагогічної взаємодії у взаємозв’язку з рештою виокремлених компонентів КПВ майбутнього
вчителя ІМ у процесі вивчення фахових дисциплін.
Виходячи із розуміння поняття "фаху" як спеціальнoсті, прoфесії, трудовoї діяльнoсті, що вимагає
певнoї підгoтовки [2: 570], або кваліфікації, під фаховими дисциплінами ми розуміємо ті, якими необхідно
оволодіти майбутньому вчителю ІМ для ефективного здійснення його професійної діяльності. Ураховуючи
різні погляди щодо визначення змісту фахових дисциплін у професійній підготовці майбутнього вчителя
ІМ [3], [4: 150], ми поділяємо думку науковців, які акцентують на тому, що зміст фахової підготовки
майбутнього вчителя ІМ не обмежується лише мовними дисциплінами. До фахових дисциплін вони також
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відносять предмети психолого-педагогічного циклу та методику викладання ІМ [5; 6; 7]. На нашу думку,
такий підхід до визначення фахових дисциплін є перспективним щодо формування особистості вчителя ІМ,
здатного успішно реалізувати педагогічну взаємодію та оволодівати компонентами КПВ, тому що
передбачає реалізацію цілей професійної підготовки фахівця, які полягають у створенні міцної теоретикопрактичної та професійно-методичної бази його діяльності. Відтак, до фахових відносимо дисципліни
психолого-педагогічного спрямування ("Педагогіка", "Психологія"), мовного спрямування ("Практичний
курс англійської мови") та професійно-методичного спрямування ("Методика викладання іноземних мов").
У процесі вивчення фахових дисциплін формування КПВ майбутнього вчителя ІМ відбувається
наскрізно. Поряд з тим, на нашу думку, доцільно ввести спецкурс як фахову дисципліну прикладного
характеру, що дасть змогу у концентрованій формі систематизувати та поглибити знання про КПВ та
формувати її компоненти у ході практичної діяльності. Нами розроблений спецкурс "Основи формування
культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов", який має на меті ознайомити
майбутніх учителів ІМ із теоретичними засадами формування КПВ шляхом застосування ІТ, а також
підготувати їх до впровадження цих технологій у практичній професійній діяльності.
Практично-діяльнісний етап технології формування КПВ мав на меті цілеспрямоване та інтегроване
формування умінь педагогічної взаємодії, цінностей, норм суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин, що
зорієнтовують і регламентують поведінку та діяльність учасників педагогічної взаємодії, а також
професійно значущих якостей майбутнього вчителя ІМ, які уможливлюють ефективне здійснення
усвідомленої діяльності в умовах педагогічної взаємодії у прямому зв’язку з домінантними професійними
мотивами, науковими знаннями та досвідом. На цьому етапі впровадження моделі формування КПВ
відбувалося у формі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять.
Основною формою введення технології формування КПВ майбутнього вчителя ІМ у навчальновиховний процес ВНЗ була лекція. Ми використовували види лекцій, адекватні інтерактивній моделі
педагогічної взаємодії: проблемну лекцію, бінарну лекцію, лекцію-бесіду, лекцію-дискусію, лекціюконференцію, лекцію-прес-конференцію. Усі види інтерактивних лекцій передбачали діалог між суб’єктами
ПВ, у цьому випадку між лектором і студентами. Крім того, вони давали змогу майбутнім учителям ІМ на
основі постійної взаємодії розвивати критичне мислення, здійснювати безпосередній емоційний контакт,
втілювати принцип зв’язку теорії з практикою, окреслювати напрями подальшої самостійної і пошуководослідницької роботи. Викладання програмного матеріалу здійснювалося шляхом його попереднього
структурування та відбору найдоцільніших у кожному випадку ІТ формування КПВ.
Оскільки у сучасному навчально-виховному процесі головне призначення семінарів та практичних
занять полягає у поглибленому вивченні конкретних питань навчальної дисципліни та наданні майбутнім
учителям ІМ можливості оволодіти вміннями використання теоретичних знань у професійній галузі,
семінарські та практичні заняття здебільшого передбачали самостійне вивчення певного матеріалу з його
подальшим колективним опрацюванням, а їх ефективність насамперед залежала від доцільності обраних
форм та ІТ. Впровадження ІТ зумовило використання під час експериментального навчання інтерактивних
видів семінарських та практичних занять: семінару-бесіди, семінару-розв’язання проблемних завдань,
семінару-прес-конференції, семінару-дискусії, семінару-форуму, семінару-генерації ідей; практичних
занять у формі дебатів, диспуту, конференції, а також занять із застосуванням елементів ІТ ситуативного
моделювання, зокрема імітаційних та рольових ігор.
Лабораторні заняття проводилися у формі навчальних екскурсій, відео-лабораторних робіт та
методичних майстерень.
Навчальні екскурсії передбачали спостереження за шкільними уроками з їх наступним аналізом та
обговоренням. Така форма проведення лабораторних занять мала на меті вивчення певних явищ через
безпосереднє їх сприймання і спостереження у реальних умовах навчального процесу. Самостійне
виконання студентами завдань, передбачених навчальною екскурсією, уможливлювало формування та
розвиток навчально-пізнавальних, дослідницьких та рефлексивних умінь педагогічної взаємодії.
Іншою формою проведення лабораторних занять було виконання майбутніми вчителями ІМ відеолабораторних робіт. Така форма занять за своєю сутністю близька до навчальних екскурсій, проте
спостереження за професійною діяльністю вчителів та її аналіз відбувалися у процесі перегляду фрагментів
уроків, записаних на цифрові носії. Крім того, навчальні екскурсії здебільшого полягали у самостійній
діяльності окремих студентів, у той час як відео-лабораторні роботи, зокрема на етапі після перегляду
фрагментів, передбачали їх аналіз як у ході самостійного виконання запропонованих завдань, так і у ході
колективного обговорення з використанням ІТ.
Організація та проведення методичних майстерень передбачали здійснення майбутніми вчителями ІМ
спільної пошуково-творчої діяльності у процесі малогрупової роботи. У ході методичних майстерень
студенти не засвоювали знання, а співпрацюючи, створювали нові знання на основі вже існуючого досвіду.
Така організація навчальної діяльності була спрямована на стимуляцію пізнавальної активності учасників
навчального процесу, орієнтованого на формування КПВ, а також розвитку та вдосконалення професійної
спрямованості майбутніх учителів ІМ.
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На лабораторних заняттях усіх видів ми використовували ІТ формування КПВ за умови необхідності
підсилення та закріплення "ефекту" заняття. Так, наприклад, наприкінці лабораторного заняття з метою
узагальнення та підбиття підсумків ми застосовували такі ІТ, як "Коло ідей", "Акваріум", "Дискусійний
годинник", "Блендер" або елементи ІТ "Судове засідання", "Групова дискусія", "Диспут". Вибір ІТ залежав
від форми проведення лабораторного заняття, його змісту та мети.
Отже, у ході експериментального навчання на практично-діяльнісному етапі підтверджувалася
ефективність ІТ, оскільки кожна із застосовуваних нами технологій була спрямована на формування не
окремих компонентів КПВ, а відразу декількох. Такі властивості ІТ давали змогу заощаджувати час та
максимізувати формувальні впливи на студентів з метою формування КПВ.
Оцінно-корективний етап технології формування КПВ був присвячений виявленню змін у процесі
формування КПВ, їх аналізу й знаходженню шляхів подолання недоліків цього процесу, якщо такі
виявляються. На цьому етапі майбутні вчителі ІМ мали продемонструвати отримані знання та досвід,
цінності та норми поведінки, уміння педагогічної взаємодії та професійно значущі якості у ході виконання
обраних викладачем завдань. Також метою цього етапу було здійснення аналізу досягнутих студентами
результатів та спрямування їх на самовдосконалення КПВ. Реалізація поставлених цілей відбувалася під
час аудиторної діяльності із застосуванням ІТ, спрямованих на оцінку та аналіз суб’єктами начального
процесу як власних досягнень, так і здобутків своїх колег. До таких ІТ нами віднесені "Телеконференція",
імітаційна гра "Рятувальна шлюпка", "Групова дискусія" тощо. У результаті спостереження за процесом
оцінки студентами власної діяльності та на основі виявлення змін, що відбулися у її процесі, нами
вносилися певні корективи щодо вдосконалення шляхів, засобів та методів формування КПВ під час
проведення наступних лекцій, семінарських, практичних і лабораторних занять та під час виконання
студентами завдань для самостійної роботи, що автоматично переводило нас на останній етап технології
формування КПВ майбутнього вчителя ІМ – самостійно-творчий етап.
Метою самостійно-творчого етапу було активне самостійне вдосконалення рівня КПВ майбутніх
учителів ІМ шляхом виконання різних завдань проблемно-пошукового, дослідницького та творчого
характеру із застосуванням таких ІТ, як "Спільний проект" і "Веб-квест", участі у міжнародних проектах та
наукових конференціях тощо. Крім того, на цьому етапі відбувався самоаналіз та самооцінка студентами
власної діяльності та її результатів стосовно сформованості КПВ.
Висновки та перспективи. Запропонована технологія формування КПВ майбутнього вчителя ІМ є
ефективною за умов її поетапного впровадження у процесі вивчення майбутнім учителем ІМ фахових
дисциплін, результатом чого є оптимізація та раціоналізація діяльності викладача та студентів стосовно
процесу формування КПВ. Крім того, вона уможливлює реалізацію концепції ''Мовні стратегії'' в
Навчально-науковому інституті педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.
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Мазко Е. П. Технология формирования культуры педагогического взаимодействия будущего учителя
иностранных языков в процессе изучения профессиональных дисциплин.
В статье рассмотрена инновационная технология формирования культуры педагогического
взаимодействия в процессе изучения профессиональных дисциплин как попытка усовершенствования
профессиональной подготовки будущего учителя иностранных языков. Подана характеристика её
основных этапов: информационно-теоретического, содержательного, практически-деятельностного,
оценочно-коррективного и самостоятельно творческого. Описано поэтапное внедрение технологии в
учебный процесс ряда высших учебных заведений Украины.
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, культура педагогического взаимодействия,
технология, интерактивные технологии образования, профессиональные дисциплины.
Mazko O. P. The Technology of the Formation of Prospective Foreign Language Teachers’ Pedagogical
Interaction Culture in the Process of Learning Specialism-related Disciplines.
The technology of the formation of prospective foreign language teachers’ pedagogical interaction culture in the
process of learning specialism-related disciplines is suggested. The author characterizes the main stages of the
technology, which include theoretical, content, practical, evaluative and creative stages, at which the
implementation of the model is carried out. At the theoretical stage the objectives of the learning process are set.
The levels of knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation are reviewed. At the
content stage the essence of transfer and assimilation of knowledge and skills of pedagogical interaction when
learning specialism-related disciplines is described. The practical stage of the technology suggested is aimed at
purposeful and integrated formation of the basic components of pedagogical interaction culture when having
lectures, seminars, practical and laboratory classes. The changes in the process of the formation of prospective
teachers’ pedagogical interaction culture are analyzed at the evaluative stage. The creative stage is aimed at
self-improvement of the phenomenon under consideration. Face-to-face and computer-mediated pedagogical
interaction are realized at all the stages. Their analysis testifies the roles of a modern foreign language teacher
– those of a facilitator, an instructional designer, a mediator, and an expert. Pedagogical techniques aimed at
the formation of prospective foreign language teachers’ pedagogical interaction culture are selected. Among
innovative techniques aimed at the formation of the considered phenomenon the following types of interactive
techniques are distinguished: interactive techniques of collaborative and cooperative learning, case study and
discussion techniques. Some aspects of the problem are outlined for further research.
Key words: pedagogical interaction, pedagogical interaction culture, technology, interactive techniques,
specialism-related disciplines.
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АНАЛІЗ АВТОРСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті здійснено аналіз основних дидактичних можливостей авторських педагогічних програмних
засобів (ППЗ) для реалізації комп’ютерно-орієнтованого навчання інженерно-графічних дисциплін у
педагогічних ВНЗ. Незважаючи на широкі дидактичні можливості ППЗ, проблема підвищення рівня
інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій в умовах комп’ютерно-орієнтованого
навчання залишається малодослідженою.
Ключові слова: вчитель технологій, інженерно-графічні дисципліни, інженерно-графічна підготовка,
комп’ютерно-орієнтоване навчання, педагогічний програмний засіб.
Постановка проблеми. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі неможливе
без відповідного програмного забезпечення, яке, здебільшого, і визначає якість комп’ютерноорієнтованого навчання. Нині існує велика кількість авторських педагогічних програмних засобів (ППЗ),
розроблених окремими викладачами та колективами відповідних кафедр, які знаходять часткове
використання в інженерно-графічній підготовці молоді. Тому, актуальним вбачаємо аналіз основних
дидактичних можливостей найпоширеніших авторських ППЗ для реалізації комп’ютерно-орієнтованого
навчання інженерно-графічних дисциплін у педагогічних ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема інформатизації освіти знайшла широке
висвітлення у наукових роботах М. Жалдака, Г. Клеймана, Г. Козлакової, Ю. Машбиця, Н. Морзе та ін.
Психолого-педагогічні та дидактичні основи розробки педагогічних програмних засобів вивчалися
В. Бербецем, В. Волинським, Ю. Жуком, Л. Забродською, В. Лапінським та ін. Процес використання
інформаційних технологій в інженерно-графічній підготовці студентів всебічно досліджували
О. Джеджула, С. Коваленко, М. Козяр, Г. Райковська, М. Юсупова та ін.
Мета статті – здійснити аналіз основних дидактичних можливостей найпоширеніших авторських
педагогічних програмних засобів для реалізації комп’ютерно-орієнтованого навчання інженернографічних дисциплін у педагогічних ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Нині в системі інженерно-графічної підготовки студентів різних ВНЗ
України активно створюються й впроваджуються комп’ютерні ППЗ, які, зазвичай, відрізняються своїми
функціонально-технічними можливостями та дидактичною спрямованістю.
Автоматизований навчальний курс "Нарисна геометрія" [1], розроблений при кафедрі нарисної
геометрії та графіки Одеського національного морського університету (автор: М. Юсупова),
орієнтований на забезпечення самостійної роботи студентів з можливістю покрокового опрацювання
навчального матеріалу й одночасного корегування пізнавальною діяльністю на кожному етапі навчання.
Програмний засіб (ПЗ) створений за принципом веб-технологій, містить чітко структурований
навчальний матеріал та зручні засоби навігації між окремими змістовими блоками. Текстова та графічна
інформація доповнена мультимедійними компонентами. Зокрема flash-анімація послідовності
розв’язання метричних і позиційних задач з нарисної геометрії дає змогу студентам у динаміці
спостерігати за ходом виконання графічних побудов, зупиняти або повторно переглядати окремі етапи
діяльності, глибше усвідомлюючи їх сутність та значення.
Бібліотека автоматизованого навчального курсу містить шість основних тем з нарисної геометрії, що
супроводжуються системою відповідних графічних задач. Процес розв’язування задач може
здійснюватися самостійно (без чіткого прив’язування до навчальної теми), або з попереднім вивченням
відповідних теоретичних відомостей (покроковим ознайомленням з етапами розв’язку задачі). Кожна
навчальна тема завершується тематичним контролем, що передбачає перевірку, оцінювання й аналіз
результатів навчальної діяльності студентів. За результатами контролю встановлюється доцільність
продовження навчання або здійснюється повернення до повторного опанування навчальної теми. Крім
того, можливо зреалізувати діагностування вхідного стану графічної підготовленості студентів до
початку вивчення курсу "Нарисна геометрія" та підсумкову перевірку й оцінювання результатів
діяльності майбутніх фахівців наприкінці навчання. При цьому педагогічний контроль уможливлює
перевірку знань студентів на кожному рівні засвоєння навчально-пізнавальної інформації (впізнавання,
відтворення, застосування).
Аналіз дидактичних можливостей автоматизованого курсу "Нарисна геометрія" свідчить про його
доцільність, проте недостатність для повноцінного й ефективного вивчення навчальної дисципліни.
Звертає увагу відсутність допоміжних навчальних блоків (довідник, словник термінів, база графічних
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робіт та ін.), які б значно розширили функціональні можливості програмного засобу. Крім цього,
навчальна програма не передбачає роботу з глобальною мережею Інтернет, що унеможливлює доступ до
зовнішніх інформаційних ресурсів й обмежує сферу її використання.
Педагогічний програмний засіб "Кульман" [2], розроблений у Чернігівському державному інституті
економіки та управління (автор: С. Коваленко), призначений для забезпечення графічної підготовки
майбутніх інженерів-будівельників в умовах комп’ютерно-орієнтованого навчання.
Навчальний ПЗ складається з п’яти окремих змістових частин (блоків), які активуються через
відповідні кнопки головного вікна. При цьому, забезпечується тісний взаємозв’язок між усіма
інформаційними ресурсами програми, що функціонує у системі гіперпосилань.
Програма "Кульман" може працювати у двох основних режимах: навчання та контролю. У процесі
навчальної діяльності студентам доступний весь масив теоретичних відомостей, представлених в
інтерактивній формі, які умовно поділяються на основні, додаткові й мережеві (інтернет-ресурси).
Основний навчальний матеріал структурований відповідно до основних тем будівельного креслення й
завантажується у вигляді відповідних html-файлів. Додаткові інформаційні ресурси представлені
електронними копіями (pdf-файлами) найпоширеніших навчальних підручників і посібників з
будівельного креслення й можуть коректно відображатися лише за наявності попереднього
встановленого pdf-редактора (Adobe Reader, PDF Editor, Foxit Reader та ін.). Мережеві навчальні ресурси
програми містять посилання на відповідні інтернет-сайти з проблем архітектури і будівництва.
Необхідно наголосити на ефективній роботі з довідником навчального ПЗ "Кульман", який забезпечує
відносно простий доступ до бази довідникових матеріалів і швидке їх завантаження у будь-який момент
навчання.
Важливою складовою програми є контрольний модуль, за допомогою якого можна організувати
пряме (off-line) або віддалене (on-line) тестування навчальних досягнень студентів. При цьому програма
чітко фіксує результати перевірки й зберігає їх в інформаційній базі. У випадку дистанційного контролю
забезпечується можливість надсилання одержаних результатів на електронну пошту викладача чи
кафедри.
Незважаючи на чітку структуру й добре продумані технічні можливості представлення теоретичних
відомостей з будівельного креслення, ПЗ "Кульман" позбавлений важливих компонентів унаочнення
навчального матеріалу – мультимедійних засобів. Засвоєння навчальних відомостей здійснюється без
застосування аудіо та відео супроводу, відсутні динамічні flash-елементи, які б доповнювали
(розширювали) дидактичні можливості програми.
Мультимедійний навчально-методичний комплекс (МНМК) "Нарисна геометрія та інженерна
графіка" [3], розроблений при кафедрі загально технічних дисциплін та охорони праці Вінницького
національного аграрного університету (автори: О. Джеджула, Є. Паламарчук), забезпечує формування
графічної компетентності майбутніх інженерів, сприяє розвитку самостійності та продуктивної творчої
діяльності студентів. У режимі "Робоче місце студента" МНМК складається з десяти взаємопов’язаних
частин ("Робоча програма", "Навчальний посібник", "Робочий зошит", "Тренажер", "Навчальна
бібліотека", "Патентна бібліотека", "Довідник", "Тести", "Ділова гра", "Середовище для розв’язання
задач"), кожна з яких призначена для реалізації певних дидактичних завдань.
Електронний посібник містить основний фактичний матеріал з нарисної геометрії і креслення,
змістові частини якого взаємопов’язані й узгоджені з іншими інформаційними блоками програми
(глосарієм, переліком запитань для самоконтролю, зразками графічних робіт та ін.).
Базою графічних задач, необхідних для організації групової та самостійної роботи студентів, служать
робочий зошит та тренажер. Навчальна бібліотека містить перелік рекомендованих джерел з графічних
дисциплін, а патентна – призначена для виконання творчих професійно-орієнтованих завдань.
Необхідно звернути увагу на довідник, що містить перелік найпоширеніших графічних термінів,
доповнених повноколірними ілюстраціями. Блок "Ділова гра" активує пакет завдань для організації
педагогічної гри "Конструкторський проект", у процесі якої студенти залучаються до різних видів
проектної науково-дослідницької діяльності.
На завершальному етапі навчання (теми, модуля, семестру) здійснюється педагогічний контроль
навчальних досягнень студентів з використанням електронної системи тестування, що уможливлює
об’єктивну фіксацію результатів перевірки та їх зберігання у базі даних програми.
"Комп’ютерний навчально-методичний комплекс" [4], створений при кафедрі загальноінженерних
дисциплін Житомирського державного технологічного університету (автор: Г. Райковська), призначений
для підтримки базової графічної підготовки студентів на всіх етапах професійного навчання.
Комп’ютерно-орієнтована складова інтерактивного ПЗ передбачає інформаційно-комунікаційне (засоби
передачі і відображення навчального матеріалу, програмне забезпечення комп’ютерної графіки (САПР),
довідники, відеоролики) та навчальне (електронний навчальний посібник, лекції-презентації, практикум,
інтерактивний робочий зошит та тестово-діагностичний модуль) середовища. Технічна складова
зумовлюється якістю апаратного забезпечення інтерактивного комплексу й визначає ефективність
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впровадження методів та інформаційно-комунікаційних засобів навчання студентів графічних дисциплін.
Практична реалізація кожного змістового блоку інтерактивного комплексу може змінюватися, залежно
від специфіки графічної підготовки фахівців певних спеціальностей.
Електронний посібник навчально-методичного комплексу чітко структурований й відповідає
змістовому наповненню навчальної програми курсу "Нарисна геометрія та інженерна графіка". Лекціїпрезентації широко використовуються для демонстрування лекційного матеріалу, зокрема послідовності
виконання геометричних побудов. Програмний блок "Практикум" призначений для закріплення
теоретичних положень навчальної дисципліни, формування практичних умінь і навичок. Крім цього,
забезпечується можливість розв’язання графічних задач з аналізом можливих (типових) помилок.
Система педагогічного тестування уможливлює неупереджену перевірку якості засвоєння студентами
навчального матеріалу на завершальному етапі вивчення графічних дисциплін, проте передбачає
виконання тестових завдань лише однієї форми – з вибором одного правильного варіанту відповіді.
Електронний навчальний посібник з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна
графіка" [5], створений працівниками кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Луцького
національного технічного університету (автори: С. Пустюльга, Ю. Клак, В. Самостян), відзначається
добре продуманою структурою і функціональними можливостями. Програмний засіб складається з трьох
основних частин: нормативної, навчальної та контролюючої. Нормативна складова містить відомості про
авторів та коротку анотацію дисципліни. У навчальній частині представлено теоретичні відомості з курсу
"Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка", список рекомендованих літературних джерел та
короткий глосарій графічних термінів. Контролююча складова містить перелік запитань для
самоперевірки та тестові завдання.
Навчальний матеріал подається у зручній та доступній для сприйняття формі, супроводжується
численними ілюстраціями з можливістю завантаження динамічних об’єктів для додаткового
демонстрування послідовності графічних побудов.
Окремою структурною одиницею програмного засобу є розділ "Практикум", який передбачає
завантаження анімаційних навчальних елементів (gif-файлів), що презентують етапи розв’язання системи
графічних завдань. При цьому, за допомогою спеціальних кнопок управління студенти мають змогу
керувати послідовністю анімації (зупиняти, переривати, повторно переглядати), що сприяє детальнішому
вивченню й кращому усвідомленню навчальних відомостей.
Контроль знань, організований у програмі, уможливлює об’єктивну перевірку й оцінювання
навчальних досягнень студентів з можливістю подальшого аналізу результатів та їх виведення (друк) на
паперовий носій.
Необхідно зазначити, що у складі ПЗ відсутній електронний довідник з дисципліни "Нарисна
геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка", який б розширював пізнавальні можливості студентів й
сприяв організації їх самостійної діяльності. Крім того, програма не містить зразків студентських
графічних робіт, що можуть слугувати наочною опорою результату діяльності і виступати еталоном
розв’язання й оформлення графічного завдання.
Електронні навчальні засоби комплексного спрямування часто доповнюються вузькоспрямованими
ПЗ, призначеними для розв’язання лише конкретних дидактичних завдань у процесі графічної підготовки
студентів. Серед таких програм доцільно виокремити "Електронний конструктор" [6], створений при
кафедрі теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства Рівненського національного
університету водного господарства та природокористування (автори: М. Козяр, Ю. Фещук). Програмний
засіб призначений для створення (моделювання) об’ємної форми деталей згідно їх кресленика у системі
прямокутних проекцій і здебільшого використовується для розвитку (активізації) просторового мислення
майбутніх фахівців.
Висновки. Аналіз основних дидактичних можливостей педагогічних програмних засобів, що
використовуються у процесі інженерно-графічної підготовки студентів, дав змогу сформулювати
висновки:
– більшість з них не орієнтована на повноцінне забезпечення інженерно-графічної підготовки
майбутніх учителів технологій;
– окремі педагогічні програмні засоби не здатні забезпечити всебічну інформаційно-методичну
"підтримку" навчально-пізнавального процесу з графіки;
– процес використання електронних ППЗ здебільшого епізодичний й залежить від специфіки
поставлених дидактичних завдань.
Узагальнення вище зазначеного зумовлює необхідність створення й використання електронних
навчально-методичних засобів комплексного спрямування, орієнтованих на забезпечення базової
інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій з урахуванням специфіки викладання
нарисної геометрії і креслення у педагогічних ВНЗ, а також основних недоліків навчально-технічного
характеру, притаманних аналогічним ПЗ. Крім того, такі програмні засоби мають містити сукупність
інформаційних компонентів методичного змісту для викладачів і студентів, необхідних для швидкої
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адаптації до умов комп’ютерно-орієнтованого навчання та мінімізації можливих негативних чинників
(зокрема, психолого-педагогічних та технічних) при взаємодії з ПК.
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Ныщак И. Д. Анализ авторских педагогических программных средств для реализации компьютерноориентированного обучения инженерно-графическим дисциплинам.
В статье проведен анализ основных дидактических возможностей авторских педагогических
программных средств (ППС) для реализации компьютерно-ориентированного обучения инженернографическим дисциплинам в педагогических вузах. Несмотря на широкие дидактические возможности
ППС, проблема повышения уровня инженерно-графической подготовки будущих учителей технологий в
условиях компьютерно-ориентированного обучения остается малоисследованной.
Ключевые слова: учитель технологий, инженерно-графические дисциплины, инженерно-графическая
подготовка, компьютерно-ориентированное обучение, педагогическое программное средство.
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Nyshchak I. D. The Analysis of Authorial and Pedagogical Software for the Implementation of Computerbased Learning Engineering-Graphics Disciplines.
The article deals with the main didactic potentialities of authorial pedagogical software (PS) for computeroriented learning implementation of engineering-graphics disciplines in the pedagogical high schools. Despite
the extensive didactic potentialities of PS, the problem of raising the level of engineering-graphics preparation
of prospective teachers of technology in terms of computer-based learning is less investigated.
The analysis of the main didactic potentialities of information technology teaching used in the process of
engineering-graphics preparation of students allowed to formulate conclusions: 1) most of them are not focused
on providing complete engineering-graphic preparation of future teachers of technology; 2) the process of using
electronic educational software is mostly episodic and depends on the specific set of teaching tasks.
Generalization of all above mentioned creates the need to develop and use educational-methodological complex,
oriented at providing the basic engineering-graphics preparation of future teachers of technology taking into the
consideration the specific teaching of descriptive geometry and drawing at the pedagogical higher schools and
main shortcomings of educational and technical meaning of similar software. Besides, such software should
include informative methodically oriented components for teachers and students, needed for rapid adaptation to
computer-oriented learning and in order to minimize the possible negative factors (particularly psychological,
pedagogical and technical) when using PC.
Key words: teacher of technology, engineering graphics disciplines, engineering graphics education, computeroriented education, pedagogical software tool.
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ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ
У статті розглянуто деякі способи реалізації зворотного зв’язку у комп’ютерних матеріалах для
дистанційної підготовки до складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання. Наведено
характеристики та особливості реалізації інформативного, корективного та адаптивного зворотного
зв’язку. Запропоновано найбільш раціональні шляхи використання різних типів зворотного зв’язку у
дистанційних електронних курсах навчання іноземних мов на прикладі курсу підготовки учнів до
складання ЗНО з англійської мови.
Ключові слова: дистанційний курс, зворотний зв’язок, зовнішнє незалежне оцінювання, комп’ютерні
навчальні матеріали, навчання іноземних мов.
Вступ. Однією з ключових тенденцій у розвитку інформаційно-комп’ютерних засобів навчання
іноземних мов є постійне зростання ролі мобільних та дистанційних курсів [1], ефективність реалізації
яких залежить від низки педагогічних та технічних чинників. До таких можна віднести і зворотний
зв'язок, що забезпечує корекцію навчальної діяльності користувача.
Прикладом дистанційного навчання може бути електронний курс для підготовки до складання тестів
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з англійської мови на базі факультету іноземних мов
Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. В межах курсу школярі старших класів мають
змогу дистанційно виконувати тренувальні тести у форматі ЗНО, удосконалюючи різноманітні аспекти
іншомовної комунікативної компетенції, завдяки отриманню багаторівневого зворотного зв’язку та
асинхронної віддаленої допомоги викладача.
Незважаючи на те, що проблемі такого зворотного зв’язку присвячено дослідження низки науковців
(зокрема, Веа Д., Картал Е., Нарцисс Р., Сауро Ш., Форестер Л., Чекаль Г. С. та ін.), постійно зростаюча
кількість комп’ютерних навчальних засобів та їх не завжди бездоганні якісні характеристики дозволяють
говорити про необхідність звернення додаткової уваги на цю проблему. Отже, метою нашої статті є
огляд ключових елементів та особливостей реалізації зворотного зв’язку у дистанційному курсі для
підготовки до складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
Розглядаючи зворотний зв’язок у комп’ютерних навчальних матеріалах, слідом за Г. С. Чекаль та
Т. І. Коваль ми визначаємо його як зв'язок між комп’ютерним середовищем і суб’єктом учіння, який
включає формування, контроль, оцінку, корекцію мовних навичок і мовленнєвих умінь того, хто
навчається, та/або здійснює управління навчально-пізнавальною діяльністю [2].
Основними типами автоматизованого зворотного зв’язку за формою та способом взаємодії з
користувачем є:
1) інформативний зворотний зв'язок (забезпечує студентів необхідною інформацією для
виправлення помилок та/або усунення можливих складнощів, що можуть виникнути в процесі навчання
у мультимедійному середовищі [3]).
2) корективний зворотний зв'язок (вказує на помилку та виправляє її [4]).
3) адаптивний зворотний зв'язок (залежить від ситуативних та індивідуальних факторів навчальної
ситуації і адаптується до цих факторів, коригуючи діяльність студентів [4; 5]).
Розглянемо особливості зворотного зв’язку на прикладі розробленого дистанційного курсу.
Дистанційний курс (віртуальне навчальне он-лайн середовище) реалізовано у рамках проекту, що
передбачає надання академічної підтримки учням шкіл, які бажають скласти ЗНО з англійської мови.
Розробка віртуального навчального он-лайн середовища та реалізація підготовки зацікавлених осіб до
складання ЗНО з англійської мови була здійснена за участі викладачів факультету іноземних мов
Ніжинського університету ім. М. Гоголя та партнерських організацій. В межах дистанційного курсу,
який реалізовано на базі системи дистанційного навчання Moodle, учні мали змогу виконувати завдання
у форматі ЗНО з іноземних мов, а також позааудиторно формувати й удосконалювати різноманітні
аспекти іншомовної комунікативної компетенції, виконуючи низку мовленнєвих вправ та завдань.
Зворотний зв’язок у запропонованому курсі реалізовано у межах широко розповсюдженої у
комп’ютерних засобах навчання ІМ парадигми: стимул ↔ реакція ↔ зворотний зв'язок. Стимулом
виступають різноманітні тексти для читання, графічні елементи тощо. Реакцією є будь-які дії студентів у
© Плотніков Є. О., Ларіна Т. В., 2015
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мультимедійному середовищі, а зворотний зв'язок надається середовищем у відповідь на такі дії. При
цьому інтерактивними є більшість найменших значущих навчальних об’єктів та інших компонентів
завдань.
Усі прояви інтерактивності у запропонованих тестах можна умовно розподілити на два типи. Поперше, це обмежена, так би мовити ''пасивна'', інтерактивність, тобто така, що є безальтернативною для
користувача і пов’язана з тими елементами мультимедійного середовища, що хоча й певною мірою
реагують на дії студентів, проте не модифікуються в результаті таких дій. Прикладом такої
інтерактивності є використання засобів навігації в межах кожного завдання. Так, у відповідь на
вербальний стимул "Click below to continue" зі вказівкою на графічний елемент, що використовується для
переходу до наступної частини завдання, користувач має надати реакцію у вигляді натискання на цьому
елементі. У відповідь користувач отримає заохочення (наприклад, "That’s it!"), а сам елемент певним
чином видозмінюється, що сигналізуватиме про успішність виконаної дії. Обмежена інтерактивність
наявна і в інших частинах дистанційного курсу. Зокрема, переглядаючи відео фрагменти, що
використовуються для пояснення форми або значення певної граматичної структури, студенти можуть
скористатися деякими допоміжними засобами. Наприклад, навівши курсор миші на необхідний малюнок
або частину екрану у відповідь на стимул "Move the cursor over the [назва або опис графічного елементу
інтерфейсу] to read the transcript", користувачі матимуть змогу ознайомитись з тезами або повним
варіантом тексту відео для усунення прогалин у сприйнятті, пов’язаних з нерозумінням сприйнятої
інформації.
По-друге, це повноцінна взаємодія користувачів, передусім, з навчальними елементами
дистанційного курсу. У цьому випадку користувачі можуть здійснити різні дії у відповідь на один і той
самий стимул, і кожна з них спрямовуватиме студентів на новий шлях навчальної діяльності.
За формою і способом взаємодії з користувачем, дистанційний курс містить інформативний,
корективний та адаптивний зворотний зв'язок. При цьому перші два типи нерозривно пов’язані і часто
поєднуються навіть в межах одного окремого зразка зворотного зв’язку. Саме тому, є сенс говорити про
інформативно-корективний зворотний зв'язок у розробленому курсі. Він реалізується у такі способи:
Вказівка на правильність/неправильність наданої користувачем відповіді або виконання певної дії у
навчальному середовищі, що є частиною навчального завдання.
Приклад 1. Пошук заголовка чи узагальнюючого питання. Користувачам необхідно співвіднести
тексти із твердженнями у списку (три з них зайві). Від учня не вимагається повного розуміння тексту.
Завдання може бути виконано із опорою на ключові слова. На відміну від багатого лексичного
наповнення фрагменту, який розрахований на пасивний словниковий запас учнів, твердження будуються
на базовий лексиці. Отже, стимулом є англомовні фрази та речення, наприклад: "Your current location is
not compelling news", "What is this phenomenon all about? ", "Selfies are not that exciting", "Big brother is
watching", "What happened to the element of surprise? ", "There is nothing about this hollow ‘modern art’", "No
one wants to see your face that often" або "Photoshopped selfies are obvious" тощо. У результаті дій щодо
буксирування речення до однієї із запропонованих частин інтерфейсу або вибору необхідної опції з
випадного списку, користувачі отримують вказівку на правильність/неправильність виконаної дії, разом
з коротким коментарем:
Позитивний зворотний зв'язок: You are quite right! (або інше подібне речення-заохочення,
наприклад: Your answer is right! тощо).
Негативний зворотний зв'язок: It is a pity, you are wrong! (або інша подібна вказівка на
помилковість дії, наприклад: That is not right! тощо).
Підказки для правильного виконання навчальних та інших дій у дистанційному курсі можуть бути
реалізовані у формі вербальних вказівок або моделей зразків мовлення, що слугуватимуть опорою для
повторного виконання завдання. Підказки є двомовними (українська / англійська). Наприклад:
Приклад 2.Завдання на перевірку граматичних вмінь та навичок, що містить 2 тексти, у кожному з
яких пропущено по 5 слів. Після тексту пропонується 4 варіанти відповідей на кожен пропуск, з яких
лише одна є правильною. Варіанти відповіді репрезентують різні граматичні форми однієї лексичної
одиниці. Студенти реагують на стимул, яким є навчальний текст та варіанти відповіді, обираючи одну з
них, наприклад:
CLEAN – AND SCRATCHED!
On a nice summer day a few weeks ago, I decided to wash my motorcycle out (38) .............. the front yard. I
wheeled it into the grass and hosed it down and started washing it. After a thorough wash and rinse, I wiped all
the water spots off with a chamois. It looked great! I left for a few minutes (39) .............. the wash bucket and
hang the chamois on the line to dry.
When I came back out to the front yard, my motorcycle (40) .............. against the retaining wall. After
investigating what (41) .............., I realized that all the water had softened the ground and the kickstand had
sunk into the yard. That caused the bike to fall into the wall, which scratched the tank. I've (42) .............. made
up a more adventurous tale to explain the scratches on the tank!
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38
39

A
A

in
to rinse out

B
B

on
to rinsing out

C
C

at
rinse out

D
D

40

A

laid

B

was lying

C

D

41

A

had happened

B

happened

C

42

A

since

B

for

C

has
been
lying
was
happening
ever

D
D

inside
rinsing
out
has laid
has
happened
often

У випадку помилки студентам надаються підказки у вигляді зразків використання відповідної
граматичної форми. Так, у результаті заповнення пропуску 41 користувачі отримують такий зворотний
зв’язок:
Позитивний зворотний зв'язок: Right you are! [або інше подібне речення-заохочення] The past
perfect tense should be used in this sentence.
Негативний зворотний зв'язок: Why? You'd better be more attentive. Think about the events and their
sequence. Try again, please.
Коментарі, надання певної інформації (наприклад, правил) та/або запитань щодо
правильності/неправильності наданої відповіді. Такий зворотний зв'язок зазвичай містить певну
металінгвістичну інформацію, спрямовану на усвідомлення помилки та її мінімізації в майбутньому.
Наприклад:
Приклад 3. Завдання на перевірку лексичних вмінь та навичок містить текст, у якому пропущено 10
слів. Після тексту пропонується 4 варіанти відповідей на кожен пропуск, з яких лише одна є правильною.
Варіанти відповідей репрезентують лексичні одиниці, що належать до однієї частини мови і мають
однакову граматичну форму, але різняться за значенням. Таким чином, стимулом у завданні є
іншомовний текст з пропусками, які мають заповнити користувачі, наприклад:
…What’s more, you do not need any previous writing experience to (29) ................ on the course as it’s
suitable for the absolute beginner. Throughout the course you will be tutored by a professional writer, who will
offer constructive feedback (30) ................ your twenty marked assignments. In addition, you can (31) ................
on the support of our dedicated Student Services team who will do all they can to (32) ................ that you get the
most out of your studies.
29
A
succeed
B
enroll
C get
D apply
30
A
in
B
for
C to
D on
31
A
look
B
expect
C count
D wait
32
A
ensure
B
insure
C assure
D help
На помилку курс реагує у вигляді складного зворотного зв’язку, що містить не лише пояснення
ситуації спілкування, але й низку орієнтуючих запитань щодо мовної форми, вживання якої є
помилковим.
Позитивний зворотний зв'язок: Right you are! [або інше подібне речення-заохочення]
Негативний зворотний зв'язок: You are mistaken! [або інша подібна вказівка на помилковість дії]
We've got a sentence "What’s more, you do not need any previous writing experience to (29) ................ on the
course as it’s suitable for the absolute beginner. " [варіанти відповідей: a) succeed; b) enroll; c) get; d) apply]
The author tells about courses to become a professional writer. Let's answer some questions about it and find
out which word should be used here: 1) Are there any prepositions or similar words that can be used only with
the missing word? (Варіанти відповіді: yes / no. Позитивний зворотний зв'язок: [yes] Exactly! Right after
the gap we’ve got “on”)
Інформація щодо ходу та результатів виконання вправ користувачем може містити дані про кількість
помилок, кількість спроб та час витрачений на виконання завдання і т. і. У запропонованому курсі такий
тип зворотного зв’язку може бути отриманий після виконання кожного завдання, завдяки можливостям
системи дистанційного навчання, що є платформою для реалізації дистанційного курсу. В останньому
робочому екрані тестів після заголовку "Your Results" користувачам подається статистична інформація
про виконане завдання з повідомленням загальних результатів та інших параметрів діяльності
користувача. Інформація завершується повідомленням: "That’s all for now. Close the activity and move to
the next one.".
Адаптивний зворотний зв'язок проявляється у наданні користувачу у випадку помилки не лише
інформативно-корективних повідомлень, але й додаткових завдань, аналогічних тим, які викликали
труднощі у користувачів.
Висновки. Викладене вище та досвід реалізації курсу дозволяють визначити бажані характеристики
будь-якого зворотного зв’язку у дистанційних курсах для формування іншомовної комунікативної
компетенції. Ефективність дистанційного курсу підвищується, якщо:
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зворотний зв'язок є багаторівневим, зі збільшенням допомоги користувачам з кожною
припущеною помилкою у тому чи іншому аспекті мовного/мовленнєвого явища, що вивчається;
ознайомлюючись зі зворотним зв’язком у випадку помилкового виконання завдань, користувачі
отримують не готову відповідь, а одне чи більше повідомлень, що змушують їх знайти правильне
вирішення проблеми самостійно;
у вправах, де відбувається певна модифікація змісту, у зворотному зв’язку користувачі
обов’язково ознайомлюються з повним правильним варіантом речення або ситуації.
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Плотников Е. А., Ларина Т. В. Дистанционный курс в обучении английскому языку: некоторые
особенности реализации обратной связи.
В статье проанализированы некоторые способы реализации обратной связи в компьютерных
материалах для дистанционной подготовки к сдаче тестов внешнего независимого оценивания.
Указаны характеристики и особенности реализации информативной, коррективной и адаптивной
обратной связи. Предложены наиболее рациональные пути использования разных типов обратной связи
в дистанционных электронных курсах для обучения иностранным языкам на примере курса подготовки
учеников к сдаче ВНО по английскому языку.
Ключевые слова: внешнее независимое оценивание, дистанционный курс, компьютерные учебные
материалы, обратная связь, обучение иностранным языкам.
Plotnikov Y. O., Larina T. V. Distant Course in Teaching English: Some Peculiarities of Feedback
Implementation.
One of the major tendencies in the development of IT technologies for language teaching is the increasing role
of mobile and distant courses. The effective implementation of the task depends upon the number of didactic and
technical factors, among them feedback, which is supposed to provide learners with the correction. Nizhyn State
University has developed and implemented the distant course that is focused on school leavers’ preparation for
independent testing. The goal is to supply students with a sufficient number of tests and feedback that can
encourage boosting different aspects of language competence. The peculiarities of this feedback are touched
upon in the article.
The feedback is defined as the connection between the computer environment and the learner. This includes
formation, control, correction of speech habits and skills of the learner. The main forms of the feedback are:
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1) informative feedback (provides learners with the information needed to correct or to avoid the mistakes;
2) corrective feedback (points at the mistake and corrects it); 3) adaptive feedback (depends on the situational
and individual factors and adapts to them, providing the needed impact).
In the article the implementations of different feedback models are given. The following conclusions have been
driven to: the feedback should be multileveled, providing the learner with various learning environment to
correct the mistake; the correct answer should be found out by the learner himself; in case of the complete
modification of the content sense, the learner should be provided with the correct answer.
Key words: distant course, feedback, external independent testing, computer teaching materials, teaching and
learning foreign languages.
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ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ
МОВ
У статті розглядається проблема безперервного професійного розвитку та її місце у системі
професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Проаналізовано особливості організації
тематичного модуля з питань планування безперервного професійного розвитку як інноваційного
компонента змісту методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в українських
університетах. Проілюстровано методику опрацювання навчального матеріалу модуля прикладами
завдань, розроблених з урахуванням зарубіжного досвіду в рамках проекту ''Шкільний вчитель нового
покоління''.
Ключові слова: безперервний професійний розвиток, тематичний модуль, методична підготовка
майбутніх учителів іноземних мов.
Постановка проблеми. Динамічні трансформації у світовому освітньому просторі й значні зміни у
соціально-економічному та культурно-освітньому розвитку українського суспільства зумовлюють
актуальність питання удосконалення вивчення та викладання англійської мови в системі середньої
освіти. На думку учасників круглого столу ''SPEAK GLOBAL – GO GLOBAL: англійська мова в системі
середньої освіти'', для цього в Україні в цілому сформовано законодавче та нормативно-правове
забезпечення [1]. Зокрема, чинними є Закон України ''Про загальну середню освіту'', Закон України ''Про
вищу освіту'', Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, державні стандарти
початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти, навчальні програми з іноземних
мов для загальноосвітніх навчальних закладів, програми запровадження першої іноземної мови з
першого класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, Загальноєвропейські рекомендації з мовної
освіти та документи Ради Європи ''Мовна освітня політика України: аналіз та рекомендації''.
Разом з тим, слід констатувати існування проблем, пов’язаних з необхідністю оновлення змісту та
підходів до професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих навчальних закладах
країни, відсутністю типової програми з методики викладання іноземних мов як основної складової
професійної підготовки вчителя, розробленням нових стандартів вищої освіти за освітньокваліфікаційними рівнями на основі компетентнісного підходу тощо. У цьому контексті важливо
відзначити нагальну потребу розробки механізмів забезпечення безперервного професійного,
особистісного і творчого саморозвитку майбутніх і працюючих педагогів, освітньо-професійних програм
і траєкторій професійного самовдосконалення відповідно до їхніх здібностей, можливостей та домагань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблему безперервного професійного
розвитку у процесі додипломної та післядипломної підготовки вчителів досліджували вітчизняні
науковці, зокрема, у таких її аспектах, як визначення підходів до розуміння психологічних основ
професійного розвитку (К. Чарнецкі), вивчення сучасних тенденцій реформування національних та
регіональних систем професійного розвитку вчителів розвинених англомовних країн (А. А. Сбруєва),
питання змістових пріоритетів неперервної професійної освіти (Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко,
Г. О. Балл, О. М. Пєхота та ін.), конкретизація компонентно-функціональної структури і специфіки
потенціалу професійного саморозвитку (І. А. Зязюн, Л. П. Пуховська, К. М. Цокур). Безперервний
професійний розвиток розглядається сучасними дослідниками як постійний процес руху від нижчого
професійного рівня до вищого, який реалізується через будь-який вид діяльності, спрямований на
вдосконалення розвитку знань, умінь, компетентності та інших характеристик особистості вчителя
[2: 271].
Для тематики нашого дослідження важливе значення мають концептуальні підходи до неперервної
освіти дорослих, що були обґрунтовані й проголошені ЮНЕСКО на засадах гуманістичних ідей і
загальнолюдських цінностей. Їх суть полягає у тому, що вчителю потрібно створювати умови для
повноцінного розвитку і професійної діяльності на різних етапах його професійного становлення і
розвитку, починаючи від вибору напряму професійної діяльності і до пост професійного етапу життя
[3: 17–18].
© Самойлюкевич І. В., Волкова О. О., 2015
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Науковий інтерес становлять узагальнені припущення зарубіжних вчених Дж. Мезірова, М. Ноулса,
Дж. Хеншке, Е. Торндайка, П. Фрейре та інших, в яких зазначається, що неперервна педагогічна освіта,
яка включає пізнавальну діяльність вчителя, участь учителів у різноманітних програмах підвищення
кваліфікації та наявність системи освітніх установ для професійного розвитку вчителів є самостійною
складовою системи педагогічної освіти, головним завданням якої є сприяння всебічному розвитку
вчителя у період його самостійного життя.
Запровадження інновацій щодо безперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов у
дослідницьких університетах США зосереджено навколо проблем оптимального використання
інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов, створення умов
для обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними працівниками, виконання інноваційних
проектів розробки та впровадження новітніх технологій навчання іноземних мов; участь у реалізації
міжнародних програм, у науково-практичних конференціях, семінарах, виставках тощо [4: 83–84].
Аналіз досвіду США і Великої Британії з проблеми безперервного професійного розвитку вчителів
іноземних мов стали цінним джерелом для осмислення й запозичення його позитивних ідей в рамках
спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні ''Шкільний вчитель нового покоління'',
започаткованого у 2013 році. Проект, в якому беруть участь автори статті, передбачає вивчення
сучасного стану підготовки майбутніх учителів іноземних мов в Україні та визначення його
відповідності викликам часу, ознайомлення з відповідним досвідом університетів інших країн, а також
розробку необхідних документів і матеріалів з метою вдосконалення методичної підготовки вчителів
іноземних мов [5: 5].
Допроектне базове дослідження свідчить про необхідність оновлення та зміцнення методичної
складової підготовки майбутніх учителів іноземних мов відповідно до вимог сьогодення. Зокрема,
бракує тематичних модулів стосовно інноваційних технологій викладання і вивчення іноземних мов,
інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у практику викладання іноземних мов, інтегрованого
навчання мови та культури, навчальних стратегій вивчення мов, планування безперервного професійного
розвитку [4: 6–7]. Приведення змісту методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у
відповідність до викликів часу створить принципово нові можливості для самоактуалізації та вміння
керувати процесом індивідуального зростання вчителя.
Метою статті є дослідження особливостей організації тематичного модуля з питань планування
безперервного професійного розвитку як інноваційного компонента змісту методичної підготовки
майбутніх учителів іноземних мов в українських університетах. В основу дослідження безперервного
професійного розвитку майбутніх учителів іноземних мов покладено сукупність теоретичних ідей і
практичного досвіду професійного розвитку вчителів, що може дати адекватне уявлення про цілі, зміст
та форми підготовки студентів до професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Тематичний модуль ''Планування безперервного
професійного розвитку'' як інноваційний компонент змісту методичної підготовки майбутніх учителів
іноземних мов розроблено в межах нової типової програми з навчальної дисципліни ''Методика навчання
іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах''. Модуль розрахований на 30 годин
(18 аудиторних годин і 12 годин для самостійного опрацювання та пропонується студентам ІV курсу у 8–
му семестрі, тобто після проходження ними активної педагогічної практики, з метою формування
позитивного, діяльнісно-орієнтованого ставлення майбутніх учителів іноземних мов до власного
професійного розвитку. Досягнення цієї мети сприятиме: 1) усвідомленню студентами їхніх очікувань від
професії вчителя, потреби у безперервному професійному розвитку, контактних та віртуальних
можливостей і засобів для його здійснення через інститути післядипломної освіти та самостійно,
принципів і стратегій педагогічної рефлексії та переваг організації взаєморозвитку серед колег;
2) формуванню вмінь визначати власні потреби у професійному розвитку, укладати індивідуальний план
професійного розвитку та користуватися різноманітними стратегіями та інструментами професійного
розвитку.
Зміст тематичного модуля охоплює низку питань, пов’язаних з особливостями професійної діяльності
вчителів іноземних мов на сучасному етапі. Тут мають місце розмежування понять післядипломної
освіти та безперервного професійного розвитку; ознайомлення з Рамкою безперервного професійного
розвитку вчителів іноземних мов, розробленої експертами Британської Ради, визначеними в ній рівнями
професійної кваліфікації та вивчення можливостей та інструментів для професійного розвитку різних
рівнів. На автономному рівні професійного розвитку увагу доцільно зосередити на таких видах
самостійної роботи, як читання професійної літератури, у тому числі у режимі онлайн, регулярне
відвідування професійно-орієнтованих вебсайтів, підготовка тез та виступу на конференції, дослідження
власної практики, ведення рефлективного журналу, користування Європейським портфелем для
майбутніх учителів іноземних мов, розробка навчальних матеріалів, а також електронного професійного
портфеля (в якому ідентифікуються професійні потреби, розробляється план дій, описуються заходи
щодо професійного розвитку, проводиться самоаналіз на основі наявних мультимедійних артефактів, як
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от: тексти, фото, відео/аудіо матеріали). На внутрішньо-шкільному рівні професійного розвитку слід
привернути увагу студентів до ролі та переваг взаємовідвідувань, обміну досвідом, участі та/або
проведенні методичних майстерень тощо. На зовнішньому (поза межами школи) рівні професійного
розвитку студенти вивчають ефективні стратегії участі та/або виступу на конференції, вимоги до
написання та подання статті до професійного журналу, можливості участі у публічних обговореннях
підручників та публікацію відгуків на відповідних веб-сайтах, методичних семінарах, вебінарах, он-лайн
курсах, професійних форумах, асоціаціях учителів та віртуальних навчальних співтовариствах.
Узагальнення навчального матеріалу передбачає встановлення шляхів взаємодії між індивідуальним,
взаємо- та інституціональним розвитком у школі як навчальному співтоваристві. За умови викладання
методики викладання іноземних мов англійської мовою, що співпадає з рекомендаціями до-проектного
дослідження, укладено англомовний варіант орієнтовної змістової мапи запропонованого модуля, в якій
представлено тематику практичних занять (див. таблицю 1).
Таблиця 1.
Змістова мапа тематичного модуля ''Планування безперервного професійного розвитку''
Sessions
Themes
1
Notions of development and training, distinction between INSETT and CPD
2
Options and tools for autonomous CPD:
What can I do to autonomously to foster my own professional development?
3
Making the best of the European Portfolio for Student Teachers of Languages
(EPOSTL): How can EPOSTL help me to assess my CPD needs as a novice teacher?
4
Options and tools for school-based (internal) CPD: How can I learn from more
experienced colleagues in my first years of teaching? How can I learn from my
students?
5
Options and tools for external CPD
6
Strategies for keeping up to date with English and the latest methodologies: How can
I keep up my English and avoid falling into repetitive routines?
7
The relationship between individual, peer and institutional development. Schools and
departments as learning communities.
8
The British Council CPD Framework for English Language Teachers and the role of
qualifications.
9
Making an individual professional development plan using a variety of options and
tools.
Проілюструємо методику опрацювання навчального матеріалу модуля прикладами завдань для
практичного заняття №1. Темою заняття визначено розмежування понять післядипломної освіти та
безперервного професійного розвитку з метою усвідомлення потреби у безперервному професійному
розвитку. План заняття розрахований на 80 хвилин і складається з шести завдань.
1. Завдання ''Think – pair – share'', спрямоване на дослідження попереднього професійного досвіду
студенів, набутого під час педагогічної практики.
Час виконання: 10 хвилин.
Алгоритм виконання:
- Tell the students to close their eyes and take a retrospective view of themselves as student teachers,
using guiding questions: How confident did you feel during your teaching practice? What were some of
your strengths and weaknesses as a student teacher? What do you need to do to develop your teaching
skills?
- Have them pair up with a group mate and share the results of their visualization.
- Ask volunteers to relay their partner’s stories to the group.
Хід виконання: Студентам пропонується заплющити очі та згадати себе під час педагогічної
практики, використовуючи перелік питань: наскільки впевнено вони почувалися; якими були їх сильні та
слабкі сторони як практикантів; що вони потребують робити для удосконалення власних педагогічних
умінь. Далі вони утворюють пари та обговорюють результати візуалізації. На завершення, запрошуються
бажаючі розповісти класу про досвід своїх партнерів по взаємодії.
Спосіб контролю: фронтальний з боку вчителя та взаємоконтроль з боку партнерів по взаємодії.
2. Завдання ''Exploring the nature of teaching'', спрямоване на створення спільного досвіду дослідження
сутності професії вчителя іноземних мов.
Час виконання: 10 хвилин.
Алгоритм виконання:
- Ask the students to work in two groups, exploring the nature of teaching as a profession with the help of
two pictures. Нalf of each group will discuss an insider’s view (Picture 1), the other four – an outsider’s
view (Picture 2).
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Tell them to summarise their ideas together (or as role-play in which the teacher in the pictures answers
the outsider’s questions) using these discussion points: Degree of autonomy? Motivation? Opportunities
for learning?
Хід виконання: Студенти працюють у груповому режимі, досліджуючи сутність професії вчителя
іноземних мов за допомогою двох малюнків, які ілюструють різні погляди (ззовні та зсередини).
Половина студентів кожної групи обговорюють погляди на професію вчителя іноземних мов за
малюнком 1, а інша половина – за малюнком 2, з наступним обміном думками та обговоренням сутності
професії вчителя іноземних мов з огляду на ступінь її автономності, мотивації та можливостей для
навчання протягом життя.
Спосіб контролю: груповий контроль з боку студентів.
3. Завдання ''Notions of development and training'', спрямоване на розвиток умінь аналізу й синтезу у
процесі визначення понять.
Час виконання: 15 хвилин.
Алгоритм виконання:
- Ask the students to work together to assemble the definition of the notion of development. Each student
is given a card with a part of the definition.
- Have them read their parts of the definition and find their places in the definition line.
- Tell them to compare their variant with the original definition.
- Ask them to comment on the key parts of the definition (in contrast to training).
Зразки дефініцій:
Development is a lifelong autonomous process of learning and growth by which we adapt to changes in and
around us, and enhance our awareness, knowledge and skills. Training is the skills for a particular job or
activity.
Хід виконання: Студенти працюють разом з метою укладання дефініції поняття ''розвиток''. Кожен з
них попередньо отримав картку, що містить певну частину дефініції, яку має прочитати і знайти своє
місце серед інших студентів, які вишукуються у послідовності, що відповідає, на їх думку, логіці
визначення цього поняття. Наступним кроком стає порівняння варіанту дефініції студентів зі зразком.
Виконання завдання завершується студентськими коментарями щодо ключових частин визначення
поняття ''розвиток'' порівняно з поняттям ''підготовка''.
Спосіб контролю: самоконтроль за зразком.
4. Завдання ''INSETT versus CPD'', спрямоване на ознайомлення студентів з поняттями
післядипломної освіти вчителів та безперервного професійного розвитку.
Час виконання: 15 хвилин.
Алгоритм виконання:
- Ask the students to work in pairs and read the characteristics of CPD and INSETT, matching them to the
notions.
- Have them get into groups of four and compare their choices.
- Ask them to explain the differences between CPD and INSETT and illustrate them with examples.
* 2 students are given the extracts from the articles to read about the notion of INSETT and types of CPD
activities. They work on their parts and join the other students while they are still working in groups of four
before the group discussion to share the main points.
Зразок характеристик післядипломної освіти вчителів та безперервного професійного розвитку:
INSETT is …
CPD is …
top-down
bottom-up
time-bound
continuous
budget dependent
an internal process
often imposed
optional
often driven by systemic change
a big factor in personal change
'transitive' as a notion (teachers become trainees, essentially ''intransitive'' (nobody can develop you)
to train sb.)
dependent on a trainer
independent of a trainer
possible only in groups
essentially individual
based on an external agenda
based on an internal agenda
often problem-centred or deficit-based
person-centred and based on a growth view
(After Rod Bolitho’s ''Some Key Issues in INSETT'' (May, 1996)
Хід виконання: всі студенти (за винятком двох, яким запропоновано працювати індивідуально та
прочитати фрагменти методичних статей про поняття післядипломної освіти вчителів та типи
безперервного професійного розвитку) працюють у парному режимі. Вони знаходять на картках
відповідні характеристики понять, що вивчаються. Далі вони порівнюють свої результати з результатами
-
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інших пар за участю тих студентів, які опрацьовували методичні статті. Всі разом пояснюють
відмінності між поняттями та наводять приклади.
Спосіб контролю: взаємоконтроль.
5. Завдання ''Case study'', спрямоване на розвиток вмінь критичного і творчого мислення у
професійно-орієнтованих ситуаціях.
Час виконання: 20 хвилин.
Алгоритм виконання:
- Ask the students to split into two groups of six (Group 1 - teachers looking for a solution to their
problem, Group 2 – experts in CPD).
- Provide each group with the corresponding handout: with six cases – for Group 1, with types of CPD –
for Group 2.
- Ask the teachers to talk to different experts using the onion technique and then present their 1st / 2nd / 3d
choices of types of CPD activity to the group.
Зразок професійно-орієнтованої ситуації:
''I’ve just graduated from college with a diploma in TEFL. I want to know how to really use my
understanding in my teaching and find out ways to progress from here.''
Хід виконання: Студенти утворюють дві групи: групу вчителів, які шукають рішення професійної
проблеми, та групу експертів з питань безперервного професійного розвитку. Перша група вивчає
професійно-орієнтовані ситуації (по одній на кожного студента), друга група опрацьовує стислий опис
типів безперервного професійного розвитку [5: 11]. Далі вчителі консультуються з різними експертами
та визначаються щодо вибору трьох типів безперервного професійного розвитку заради вирішення їх
професійних проблем. Виконання завдання завершується обговоренням отриманих результатів.
Спосіб контролю: контроль з боку групи.
6. Завдання ''Plan for action'', спрямоване на розвиток умінь педагогічної рефлексії.
Час виконання: 5 хвилин.
Алгоритм виконання:
- Have the students individually reflect on what they have learnt in this session.
- Ask them to read Henry Ford’s famous words and write three things about planning their own future
professional development in response:
''Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.
The greatest thing in life is to keep your mind young.'' (Henry Ford)
Хід виконання: Студенти отримують завдання в індивідуальному режимі поміркувати про те, що вони
вивчили на цьому практичному занятті. Їм також пропонується прочитати відомий вислів Генрі Форда
про важливість навчання у будь-якому віці та написати йому відповідь про свої плани щодо
безперервного професійного розвитку.
Спосіб контролю: індивідуальний з боку вчителя.
Якщо робота на всіх етапах практичного заняття буде ефективною, студенти усвідомлять потребу у
безперервному професійному розвитку та будуть здатні розмежувати поняття післядипломної освіти та
безперервного професійного розвитку. У результаті вивчення запропонованого тематичного модуля
очікується, що відповідно до поставленої мети та окресленого змісту студенти зможуть визначати власні
потреби у професійному розвитку, укладати індивідуальний план професійного розвитку та
практикувати педагогічну рефлексію, використовуючи рефлективний журнал. Підсумковий контроль у
межах модулю відбуватиметься через оцінювання укладених студентами індивідуальних планів
професійного розвитку. Обов’язковими для такого виду письмової роботи мають бути конкретно
сформульовані вимоги виконання її у документі MS Word, наявність рефлективних міркувань щодо
власних потреб у професійному розвитку (обсяг – до 250 слів) та використання різноманітних
можливостей та інструментів для професійного розвитку різних рівнів. Критеріями оцінювання обрано:
своєчасне виконання завдання у запропонованому форматі (до 10 балів), наявність конструктивної
рефлексії (до 20 балів), ідентифікація власних потреб у професійному розвитку (до 20 балів),
обґрунтований вибір відповідних можливостей та інструментів професійного розвитку різних рівнів (до
40 балів), зв’язність письмового тексту (до 10 балів).
Ефективність тематичного модуля ''Планування безперервного професійного розвитку'' була
перевірена на заняттях з методики викладання англійської мови Житомирського державного
університету імені Івана Франка. Наш досвід роботи у ВНЗ доводить, що питання планування
безперервного професійного розвитку має стати невід’ємним компонентом змісту методичної підготовки
майбутніх учителів іноземних мов в українських університетах, оскільки воно мотивує майбутніх
вчителів до постійного удосконалення власної професійної компетентності, спонукає до творчого
саморозвитку.
Висновки та перспективи. Проведене дослідження особливостей організації тематичного модуля з
питань планування безперервного професійного розвитку як інноваційного компонента змісту
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методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в українських університетах уможливило
висновок про доцільність раннього знайомствa студентів з теорією і практикою професійного
удосконалення, оскільки це сприятиме формуванню позитивного, діяльнісно-орієнтованого ставлення
майбутніх учителів іноземних мов до власного професійного зростання. Перспективу подальших
наукових розвідок ми вбачаємо у здійсненні експериментальної перевірки запропонованої в рамках
спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні інноваційної
типової програми, яка враховує національні та міжнародні освітні пріоритети, інтегрує зарубіжний
досвід та приводить зміст методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у відповідність до
викликів часу.
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Самойлюкевич И. В., Волкова Е. А. Планирование непрерывного профессионального развития как
инновационный компонент содержания методической подготовки будущих учителей иностранных
языков.
В статье рассматривается проблема непрерывного профессионального развития учителей
иностранных языков и ее место в системе профессиональной подготовки будущих учителей
иностранных языков. Проанализировано особенности организации тематического модуля по вопросам
планирования непрерывного профессионального развития как инновационного компонента содержания
методической подготовки будущих учителей иностранных языков в украинских университетах.
Проиллюстрировано методику работы с учебным материалом модуля примерами заданий,
разработанных з учетом зарубежного опыта в рамках проекта ''Школьный учитель нового поколения''.
Ключевые слова: непрерывное профессиональное развитие, тематический модуль, методическая
подготовка будущих учителей иностранных языков.
Samoylyukevych I. V., Volkova E. A. Planning for Continuing Professional Development as an Innovative
Component of the Content of the Methodological Training of Prospective Foreign Language Teachers.
Continuing professional development is becoming more and more important in the process of pre-service and inservice language teacher education. Within the joint project of the Ministry of Education and science of Ukraine
and British Council Ukraine ''New Generation School Teacher'', planning for continuing professional
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development is viewed as an inseparable component of the content of the methodological training of prospective
foreign language teachers. The newly designed core curriculum in English language teaching methodology for
Ukrainian universities introduces the issues of continuing professional development as an innovative module
aimed at assisting trainee teachers in developing a positive, action-oriented attitude to continuing professional
development. The objectives of the module are specified in terms of knowledge to be constructed and skills to be
developed. The indicative content of the module presented in the module map embraces the basic notions of
continuing professional development, a variety of options and tools for autonomous, school-based and external
professional development. The module organization also includes the statement of practice-oriented learning
outcomes and assessment specifications. The approaches to teaching and learning with this module are
illustrated with sample materials for one of the sessions which incorporate ideas and best practices from
international experience. As a result of learning on this module students will be able to reflect constructively on
their own practice and identify areas for their professional development.
Key words: continuing professional development, thematic module, methodological training of prospective
foreign language teachers.
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ДІЯЛЬНІСНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ
У статті за результатами структурно-системного аналізу науково-теоретично обґрунтовано
діяльнісну модель формування професійної готовності майбутніх учителів. Доведено, що в процесі
реалізації технології формування професійної готовності майбутніх учителів засадничу роль відіграють
такі різновиди діяльності як навчально-пізнавальна з фаху, науково-дослідницька з фаху, навчальнопедагогічна та науково-педагогічна. Встановлено зв’язок виокремлених різновидів діяльності зі
структурними компонентами професійно-педагогічної готовності як результату підготовки.
Ключові слова: професійно-педагогічна готовність, діяльність, діяльнісна модель.
Постановка проблеми. Одними із основних завдань підготовки педагогічних кадрів відповідно до
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки є системне підвищення якості освіти
на інноваційній основі; визначеність й унормування змісту всіх підсистем освіти, що забезпечує усталену
систему знань та компетентностей, створення сприятливих умов для професійного вдосконалення та
творчості педагогічних працівників.
Підготовка висококваліфікованих і компетентних спеціалістів, процес формування випускників ВНЗ
як суб’єктів професійної діяльності тісно пов’язані з професійною готовністю – однією з центральних
проблем сучасних психолого-педагогічних досліджень. Водночас, професійна освіта має забезпечувати
фундаментальну наукову, фахову, психолого-педагогічну, практичну, методичну підготовку майбутніх
учителів.
Таким чином, одним із актуальних проблем вищої педагогічної освіти в Україні залишається
формування професійної готовності майбутніх учителів до розв’язання соціально значущих завдань
освітньої галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічна наука має значний теоретичний доробок для
розв’язання окресленої проблеми. У працях вітчизняних і зарубіжних учених простудійовано теоретичні
засади професійної підготовки майбутніх учителів (О. Є. Антонова, О. А. Дубасенюк, В. Г. Моторіна,
З. І. Слєпкань та ін.); з’ясовано становлення і розвиток готовності студентів до певного виду педагогічної
діяльності (Д. Д. Біда, О. П. Демченко, О. А. Ігнатюк, Г. В. Троцко та ін.); розкрито особливості
педагогічної діяльності в різних системах навчання (М. В. Камінська, Л. М. Мітіна, О. М. Погребняк,
Ю. М. Швалб та ін.); на основі діяльнісного підходу розроблено та науково обґрунтовано концепцію
розвивальної освіти (Ш. О. Амонашвілі, Л. І. Балабанова, З. К. Меретукова, С. П. Семенець та ін.).
Однак, незважаючи на багатоаспектний і багатоплановий характер досліджень, залишається
недостатньо вивченою проблема реалізації діяльнісного підходу до формування професійно-педагогічної
готовності.
Мета цієї статті: на основі структурно-системного аналізу педагогічного процесу науковотеоретично обґрунтувати діяльнісну модель формування професійної готовності майбутніх учителів.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до діяльнісного підходу, процес формування професійної
готовності майбутніх учителів (як на функціональному, так і особистісному рівнях готовності)
здійснюється разом з етапами засвоєння навчально-педагогічної діяльності. Таким чином, педагогічні
знання та вміння слугують підсистемою структури дій, а їх якість забезпечується повноцінною
діяльністю, що виконується відповідно до визначеної етапності.
Саме діяльність є формою активного ставлення людини до навколишнього світу, забезпечує його
зміну й перетворення, водночас виступає провідним чинником розвитку самої людини [1]. Апелюючи до
основоположної ідеї психології особистості про те, що діяльність визначає особистість, тільки в суб’єкта
власних дій і власної діяльності з’являються реальні можливості для становлення як особистості [2: 58],
обґрунтовуємо думку про формування складного особистісного утворення, яким є професійнопедагогічна готовність, в умовах повноцінної діяльності.
Навчально-пізнавальна діяльність з фаху. Високий рівень професійної підготовки майбутніх
педагогів досягається шляхом структурування змісту педагогічних дисциплін, самостійної роботи та
різних видів практики з урахуванням специфіки студентської навчальної роботи, розвитку особистості
студентів; використання методики й технології підготовки, побудованої на принципах взаємодії, що
потребують довіри, взаєморозуміння, співробітництва, толерантності.
У нашому дослідженні на першому етапі забезпечується навчання студентів фахових дисциплін у
формі навчально-пізнавальної діяльності. Дотримується концептуальне положення про те, що зміст і
© Семенець Л. М., 2015
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структура навчально-пізнавальної діяльності студентів і школярів є ізоморфними. Їх найістотніша
відмінність полягає в рівні змістового теоретичного узагальнення конструктивного компонента, а також
розвитку основних умінь і навичок, які забезпечують реалізаційний компонент. Посилюється роль
потребово-мотиваційної складової навчально-пізнавальної діяльності студентів – особистіснопрофесійного самовизначення в побудові, дослідженні та реалізації моделей.
Типізацію завдань, визначення змісту та структури системи дій у процесі їх розв’язування забезпечує
конструктивний компонент навчально-пізнавальної діяльності. З іншого боку, розвитку здібностей
сприяє динаміка інтелектуальних функцій у ранньому дорослому віці: розвиток діалектичного мислення,
гнучкості мислення, що проявляється в комплексі мислительних операцій, високому рівні інтеграції
різних видів мислення. Результати теоретичного мислення перевіряються практично, внаслідок чого
відбувається його збагачення [3: 36]. Окрім цього, розвинена здатність студентів до рефлексії створює
підґрунтя для формування рефлексивного компонента навчально-пізнавальної діяльності.
Науково-дослідницька діяльність з фаху. Важливим компонентом підготовки висококваліфікованих
учителів є науково-дослідницька діяльність. Її основними завданнями є: формування наукового
світогляду, оволодіння студентами методологією і методами наукового дослідження; розширення
теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця; поглиблення знань у певному
науковому напрямі, формування вмінь виконання курсових робіт і дипломних проектів, підготовки
наукових публікацій; прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності
[4: 167]. Названі завдання конкретизуються на етапі організації науково-дослідницької діяльності
студентів. Потребово-мотиваційний компонент науково-дослідницької діяльності студентів формують
особистісно-професійне самовизначення, ціннісні орієнтації на саморозвиток і самореалізацію в процесі
науково-дослідницької роботи.
Згідно з навчальними планами підготовки майбутніх учителів курсові роботи з фаху виконуються на
третьому році навчання. Загальноприйняті вимоги до виконання дипломних робіт [5: 170]
конкретизуються для студентських навчально-наукових досліджень з фаху.
Навчально-педагогічна діяльність. Згідно з діяльнісною концепцією провідною діяльністю є
навчально-професійна. Тому, процес підготовки майбутніх учителів має здійснюватися у формі
навчально-педагогічної діяльності. Загальноприйнятою є думка про закономірності формування
психічних новоутворень студентів, пов’язаних з навчально-професійною діяльністю: професійна
ідентичність, професійна рефлексія, професійне мислення, готовність до професійної діяльності [5: 79].
Таким чином, саме в процесі навчально-педагогічної діяльності формуються основні складові готовності
студентів до професійно-педагогічної діяльності.
Продуктивності цього процесу слугують особливості студентського вікового періоду. Одним із
важливих елементів у структурі Я-концепції студентів є професійна самооцінка – оцінка себе як суб’єкта
професійної діяльності. Операційно-діяльнісний аспект самооцінки пов’язаний з оцінюванням себе як
суб’єкта діяльності й виражається в оцінюванні досягнень, рівня компетентності й стилю діяльності.
Особистісний аспект професійної самооцінки виражається в оцінюванні власних якостей, у зв’язку з
ідеалом образу Я-професійне [3: 276–277]. Названі аспекти самооцінки відповідають розробленій
дворівневій структурі професійно-педагогічної готовності. Самооцінка, що здійснюється на
функціональному рівні, передбачає оцінювання концептуальної, дидактико-методичної, фахової,
управлінської, психологічної та діагностичної готовності. Самооцінка особистісного рівня – дозволяє
встановити, наскільки сформовані особистісні якості забезпечують розвиток здібностей.
З огляду на проблему формування професійно-педагогічної готовності до реалізації розвивальної
функції навчання, вважаємо, що підготовка майбутніх учителів з фаху має ґрунтуватися на концепції
розвивальної професійно-педагогічної освіти. Тому, в дослідженні дотримуємося концептуальної моделі
навчально-педагогічної діяльності, в основу якої покладено ідею саморозвитку й самоактуалізації
особистості в провідній діяльності [6: 194–198].
Потребово-мотиваційний компонент навчально-педагогічної діяльності визначає особистісні
цінності, які утворюють аксіологічну систему розвивальної освіти: навчально-професійний інтерес;
успіх, визнання; відповідальність, обов’язок; саморозвиток, самовдосконалення; самоактуалізація.
Конструктивний компонент навчально-педагогічної діяльності передбачає побудову навчальнопрофесійних моделей. Створені моделі задають програму діяльності на двох теоретичних рівнях: у
системах "учитель – учень" і "викладач – студент".
Реалізаційний компонент передбачає покрокове втілення побудованих навчально-теоретичних
моделей як у шкільній освіті, так і в процесі підготовки майбутніх учителів з фаху. Основу цього
компонента складають уміння й навички виконувати дії, до яких зводиться розв’язування навчальних і
навчально-педагогічних задач.
Рефлексивний компонент забезпечує усвідомлення набутого навчального й педагогічного досвіду
щодо реалізації розвивальної функції навчання, що передбачає самоаналіз процесу та результатів
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навчально-педагогічної діяльності. Пов’язується із самоконтролем і самооцінкою професійної готовності
майбутніх учителів до розвитку здібностей школярів.
Науково-педагогічна діяльність. Розв’язання поставленої проблеми передбачає організацію процесу
підготовки майбутніх учителів не тільки у формі провідної діяльності – навчально-педагогічної, але й у
формі діяльності, з якою вона тісно пов’язана – науково-педагогічної. Це забезпечує високий науковий
рівень професійної готовності майбутніх учителів, а з іншого боку слугує розв’язанню завдань,
визначених Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті. У структурі соціальнопсихолого-індивідуального виміру особистості така діяльність посилює роль педагогічного мислення,
яке в студентському віковому періоді набуває ознак концептуально-парадигмального. Наслідуючи
концепцію розвивальної професійно-педагогічної освіти, у структурі науково-педагогічної діяльності
студентів виокремлюємо потребово-мотиваційний, проектувальний, конструктивний, реалізаційний,
перевірочно-діагностичний та рефлексивний компоненти [6: 212].
Основу потребово-мотиваційного компонента складають ціннісні орієнтації на саморозвиток і
самоактуалізацію в процесі науково-педагогічного дослідження.
Проектувальний компонент забезпечує планування системи науково-педагогічних завдань для
досягнення мети дослідження.
У конструктивному компоненті репрезентовано науково-теоретичну модель способу розв’язання
проблеми в умовах загальноосвітньої школи. З’ясовується науковий апарат дослідження,
обґрунтовуються теоретичні засади, на основі яких розробляються загальні й часткові методики,
будуються технології навчання.
Реалізаційний компонент забезпечує покрокове втілення створеної моделі на трьох рівнях
теоретичного узагальнення: педагогічна система "вчитель – учень", дидактична система, методична
система навчання дисципліни.
Перевірочно-діагностичний компонент науково-педагогічної діяльності дозволяє діагностувати
результати впровадження розробленої моделі розвитку здібностей у шкільному навчально-виховному
процесі.
Основу рефлексивного компонента науково-педагогічної діяльності студентів складають змістовотеоретичні дії: самоаналіз, самоконтроль і самооцінка засвоєння способу науково-дослідницьких дій,
одержаних у ході дослідження теоретичних і практичних результатів.
Поняття професійної готовності майбутніх учителів розуміємо як особливий вид готовності, що
забезпечується педагогічними здібностями, культурою педагогічного спілкування, педагогічною
спрямованістю й свідомістю, а також особливим (педагогічним) мисленням. Така готовність, з одного
боку, є результатом підготовки, організованої у формі навчально-педагогічної й науково-педагогічної
діяльності, а з іншого – забезпечує повноцінну професійно-педагогічну діяльність у шкільному
навчальному процесі.
Згідно з концепцією дослідження професійно-педагогічна готовність має дворівневу структуру:
перший рівень є функціональним, а інший – особистісним. Особистісний рівень професійної готовності
майбутніх учителів забезпечують усі названі види діяльності, а функціональний рівень досягається в
процесі навчально-педагогічної та науково-педагогічної діяльності. У структурі функціонального рівня
виокремлюємо такі складові: концептуальна, дидактико-методична, психологічна, фахова, управлінська
та діагностична готовності. Особистісний рівень професійно-педагогічної готовності студентів
формують такі компоненти: навчально-педагогічна і науково-педагогічна діяльність (діяльнісний вимір);
педагогічні й спеціальні (фахові) здібності (генетичний вимір); педагогічне спілкування, педагогічні
спрямованість і самосвідомість, педагогічне мислення (соціально-психолого-індивідуальний вимір).
Отож, готовність є результатом підготовки й пов’язується з тією діяльністю, що має виконуватися в
майбутньому.
Підсумком обґрунтованої теорії є діяльнісна модель формування професійної готовності майбутніх
учителів [7: 78].
Висновки. У контексті нашого дослідження формування професійно-педагогічної готовності
забезпечують різні види діяльності: навчально-пізнавальна з фаху, науково-дослідницька з фаху,
навчально-педагогічна, науково-педагогічна. Завдяки цьому за результатами професійної підготовки
забезпечується формування структурних компонентів особистісного й функціонального рівнів готовності
майбутніх учителів. Ефективність упровадження розробленої діяльнісної моделі забезпечується
повноцінною (цілісною) професійно-педагогічною діяльністю викладача, низкою особистісних чинників,
що слугують предметом наших подальших досліджень.
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Семенец Л. Н. Деятельностная модель формирования профессиональной готовности будущих
учителей.
В статье по результатам структурно-системного анализа научно-теоретически обосновано
деятельностную модель формирования профессиональной готовности будущих учителей. Доказано,
что в процессе реализации технологии формирования профессиональной готовности будущих учителей
базовую роль играют такие виды деятельности, как учебно-познавательная по специальности, научноисследовательская по специальности, учебно-педагогическая и научно-педагогическая. Установлена
связь выделенных видов деятельности со структурными компонентами профессиональнопедагогической готовности как результата подготовки.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая готовность, деятельность, деятельностная модель.
Semenets L. M. The Pragmatist Model of Prospective Teachers' Professional Readiness.
Preparation of highly qualified specialists, the formation of graduates of professional subjects as closely related to
professional readiness are one of the central problems of modern psychological and pedagogical research. At the
same time, professional education should provide the fundamental scientific, professional, psychological,
pedagogical, practical, methodical training of prospective teachers. Therefore, one of the urgent problems of
education in Ukraine is the formation of professional readiness of teachers to solving socially important problems
of the educational sector. To solve the problem in teaching, there are some kinds of methods of scientific
knowledge: analysis of psychological, pedagogical, educational materials, state laws and educational standards;
synthesis, professional modelling, development of activity-author's model of professional readiness of the
prospective teachers; diagnostic that involves monitoring the educational process in the higher education.
Research materials comprised the works of scientists. In the context of the study the formation of professional
pedagogical readiness is provided with different activities: teaching, researching and learning the specialty. Due to
the research, the results of training are provided by the formation of structural components of personal and
functional levels of prospective teachers. Based on the structural and system analysis of the process of scientific
and pedagogical theory the author substantiates the activity model of professional readiness of prospective
teachers.
Key words: professional and pedagogical readiness, activities, activity model.
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ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У
СТРУКТУРІ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлено й науково обґрунтовано процес формування лексичної компетентності молодшого
школяра у структурі теорії мовленнєвої діяльності. Науково доведено поняття "лексико-граматична
будова мовлення". Визначено найефективніші принципи щодо побудови методики формування лексичної
компетентності на функціональній основі. Поняття "лексичної компетентності молодшого школяра"
значно ширше за поняття знання, уміння та навички з лексики, оскільки концентрує у собі
спрямованість особистості (мотивацію, ціннісні орієнтири та ін.), її здатність долати стереотипи,
передбачати мовленнєві ситуації, гнучкість мислення; характер-самостійність, цілеспрямованість,
вольові якості.
Ключові слова: лексична компетентність молодшого школяра, семантичний принцип навчання,
градуальний принцип навчання, мовна здібність, лексико-граматична будова мовлення.
Вступ. Світові тенденції модернізації загальної середньої освіти характеризуються тим, що знання
перестають бути головною метою навчання, натомість пріоритетного значення надають формуванню в
учнів здатності користуватися знаннями, застосовувати їх у різноманітних життєвих ситуаціях.
Посилення діяльнісного компонента змісту освіти актуалізує необхідність формувати у молодших
школярів ключові і предметні компетентності, необхідні для їхньої життєдіяльності.
Дослідження формування лексичної компетентності в учнів початкових класів розглядається в
контексті проблем шкільної мовної освіти в Україні, головними аспектами якої є забезпечення
пріоритету української мови як державної, створення умов для розвитку особистості школяра з перших
років навчання, оскільки саме в цей час закладається основа життєтворчості.
Аналіз останніх досліджень. Багатоаспектність і складність проблеми формування лексичної
компетентності в молодших школярів зумовили її розгалуженість: вивчення проблем мовної прагматики,
аналіз цілей, мотивів, настанов учасників комунікації, які суттєво визначають особливості мовленнєвого
продукту (Г. Богданович, В. Бондарко, А. Вежбицька, Є. Верещагін, Т. Винокур, М. Всєволодова,
І. Голубовська, Ю. Караулов, В. Кононенко, В. Костомаров, В. Красних, О. Кубрякова, Л. Мацько,
О. Митрофанова, Н. Озерова, Р. Ратмайр, О. Шмєльов та ін.); збагачення словникового запасу учнів на
різних етапах мовленнєвого розвитку (Н. Гавриш, Н. Голуб, Л. Кулибчук, Т. Коршун, В. Тихоша та ін.);
культура мовлення (Н. Бабич, Б. Головін, О. Горошкіна, В. Костомаров, Л. Мацько та ін.); психологічні
засади розвитку мовлення (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Лурія, І. Синиця);
функціонування текстів художнього стилю (Л. Варзацька, О. Караман, Л. Мацько, В. Мельничайко,
М. Пентилюк та ін.); розробка мовного компонента загальноосвітньої підготовки учнів (О. Біляєв,
М. Вашуленко, Л. Мацько, Н. Пашківська, М. Пентилюк, К. Плиско, О. Хорошковська та ін.);
комунікативний аспект вивчення мови (А. Богуш, Л. Варзацька, Н. Гавриш, В. Капінос, Т. Котик,
С. Караман,
Т. Ладиженська,
В. Мельничайко,
М. Пентилюк,
К. Пономарьова,
Л Попова,
М. Стельмахович та ін.). Більшість авторів цих досліджень мають спільну позицію щодо необхідності
збагачення особистості дитини цінними духовно-художніми враженнями, емоційністю сприйняття
навколишнього світу, розвитком її мовлення, творчою самореалізацією.
Мета статті – науково обґрунтувати процес формування лексичної компетентності молодшого
школяра у структурі теорії мовленнєвої діяльності.
Під лексичною компетентністю молодшого школяра ми розуміємо здатність учня до мотиваційної,
когнітивної, практичної, рефлексивної та поведінкової лексичної діяльності з опорою на наявність
певного запасу слів у межах вікового періоду, адекватне використання лексем, доречне вживання
образних висловів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів.
Мотиваційна лексична діяльність молодшого школяра об’єднується у три взаємопов’язані групи
діяльностей:
Безпосередньо-спонукальна мотиваційна діяльність, що базується на емоційних проявах особистості,
на позитивних чи негативних емоціях: яскравість, новизна лексичного матеріалу; цікаве викладання
лексичного матеріалу, привабливість особистості вчителя; бажання отримати похвалу, нагороду (за
виконане завдання), побоювання отримати негативну оцінку, покарання, страх перед учителем,
батьками, небажання бути об’єктом обговорення в класі тощо.
Перспективно-спонукальна мотиваційна діяльність, що ґрунтується на розумінні значущості
лексичних знань української мови як навчального предмета. Усвідомлення того, що від багатства
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лексичного запасу й уміння активно і вдало ним користуватись залежить якість мовлення особистості й
успішність її спілкування з іншими людьми (вступ до інституту, вибір професії тощо.), сподівання на
отримання в перспективі нагороди, розвиток почуття обов’язку й відповідальності.
Інтелектуально-спонукальна мотиваційна діяльність, підґрунтям якої є отримання задоволення
від самого процесу пізнання; інтерес до лексичних знань, допитливість, намагання розширити свій
культурний рівень, оволодіти лексичними уміннями і навичками, захопленість самим процесом
вирішення навчально-пізнавальних завдань.
Когнітивна лексична діяльність молодшого школяра спрямована на збагачення словника, тобто
засвоєння нових слів та нових значень слів, що раніше учням були не відомі; уточнення словника, тобто
поглиблення розуміння вже відомих слів, з’ясування відтінків у значенні між синонімами, добір
антонімів, аналіз багатозначності; активізація словника, тобто використання якомога більшої кількості
слів у мовленні кожного учня, введення слів у речення, засвоєння сполучуваності слів з іншими словами,
використання їх у конкретному тексті; вилучення нелітературних слів, що вживаються іноді молодшими
школярами, виправлення помилок у наголошуванні та вимовлянні слів.
Практична лексична діяльність молодшого школяра спрямована на накопичення в пам’яті учнів
значної кількості слів з усвідомленням усіх відтінків їхнього значення та експресивного забарвлення;
формування вмінь активно користуватися власним словниковим запасом, тобто швидко й точно
добирати слова для побудови речень і текстів.
Рефлексивна лексична діяльність молодшого школяра націлена на аналіз учнями явищ власної
мовленнєвої діяльності, коректування, вдосконалення власних висловлювань. З-поміж основних
рефлексивних процесів важливими є: самостійне знаходження своїх лексичних помилок і знаходження
лексичних помилок у текстах товаришів, критична самооцінка лексики власного мовлення й оцінка
мовлення інших учнів, інтерпретація власного мовлення й інтерпретація інших зразків мовлення.
Поведінкова лексична діяльність молодшого школяра спрямована на активне користування
власним словниковим запасом і слідкуванням за чистотою українського мовлення у спілкуванні з
однолітками, вчителями, батьками, колективом; формування здатності долати мовленнєві стереотипи,
передбачати мовленнєві ситуації.
Досягнення останніх десятиліть в лінгвістиці, прагмалінгвістиці, семіотиці й особливо –
психолінгвістиці (О. Леонтьєв, М. Жинкін, О. Шахнарович, Ю. Красіков та ін.), надають для методики
викладання української мови величезні можливості, які, на жаль, ще мало використані стосовно
початкової школи. Вивчення особливостей породження мовлення (текстотворення), засноване на
виключно науковій базі, з опорою на основні мовленнєвознавчі одиниці дозволить не лише формувати й
розвивати лексичну компетентність учнів, але й позитивно позначиться на формуванні лексичних,
граматичних, орфографічних, загальних мовленнєвих умінь.
Як відомо, мовна здібність – одне з ключових понять психолінгвістики, введене О. Леонтьєвим,
розглядається як функціональна система, що формується в процесі онтогенетичного розвитку в
діяльності спілкування [1]. Психолінгвісти вважають, що рівні мовної здібності відповідають рівням
системи мови, зокрема, виділяють фонетичний, лексичний, граматичний, семантичний рівні в механізмі
мовленнєвої діяльності. Головна психолінгвістична закономірність формування лексичної
компетентності полягає в тому, що дитяче мовлення, а значить і мовна здібність, розвиваються на
основі формування граматичних і семантичних узагальнень в процесі предметної діяльності та
спілкування. Мовна здібність розглядається як ієрархічно організована система одиниць і правил їх
функціонального використання [2].
Той факт, що в основі мовної здібності лежить семантичний компонент, визначив в якості одного з
найважливіших в побудові методики формування лексичної компетентності молодших школярів
семантичний принцип, це по-перше. По-друге, зумовив виділення найбільш значущого напряму в
методиці формування лексичної компетентності в початковій школі – роботу над словом в єдності його
значення (лексичного та граматичного), форми та функції. Вказівка Л. Виготського на особливу роль
значення слова у формуванні мислення учнів підтвердила нашу думку про те, що головною проблемою
формування лексичного запасу і граматичної будови мовлення молодших школярів є проблема
створення методики роботи над значенням слова, з огляду на закономірності засвоєння рідної мови. У
цьому випадку ми поділяємо лексикоцентричну позицію в психолінгвістичній теорії М. Жинкіна та його
моделі породження мовлення.
Ми виходимо з того, що мовна здібність як ієрархічно організована система елементів і правил їх
функціонального використання розвивається в ході навчання мови. Її компоненти – фонетичний,
лексичний, граматичний, семантичний – відповідають певним рівням мови, але не тотожні їм і є
''результатом відображення і узагальнення відповідних одиниць мови і правил їх функціонування''
[2: 132]. Формування компонентів мовної здібності у процесі розвитку лексичної компетентності
доцільно будувати на основі навчання номінативним і комунікативним одиницям мови – слово,
словосполучення, речення та текст – за умови провідної ролі слова та тексту. Це відповідає прийнятому
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в лінгвістиці функціональному підходу до вивчення одиниць мови. Інтеграційною категорією, що
об'єднує вивчення названих одиниць, є, відповідно до структури мовної здібності, семантика вказаних
одиниць мови [2].
Запас теоретичних знань молодших школярів, повинен включати знання деяких мовленнєвознавчих
понять і уміння оперувати ними. Швидкий розвиток наукових досліджень в галузі теорії тексту вимагає
мінімізувати з навчальною метою теоретичний матеріал в даній галузі (з урахуванням вікових
особливостей учнів початкової школи на основі принципу наступності та перспективності навчання) і
створити науково обґрунтовану та методично виправдану систему вправ і засобів навчання щодо
формування лексичної компетентності молодших школярів.
Одне з найважливіших питань методичної системи формування лексичної компетентності молодшого
школяра – питання про одиницю навчання. При виборі основних одиниць навчання ми виходили, з
одного боку, з розглянутої вище психолінгвістичної моделі породження мовленнєвого висловлювання, а
з іншого боку – з лінгвістичних поглядів академіка В. Виноградова. Його вчення про слово,
словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле є лінгвістичною базою для виділення названих
одиниць і обрання їх в якості дидактичних одиниць методичної системи, що розробляється нами. При
цьому для нас істотно, що ''в теорії Виноградова в центрі вивчення мови стоїть, з одного боку, слово як
головна одиниця мовної системи, з іншого боку, – текст в усій його складності….'' [3].
Виділимо той факт, що різні лінгвістичні школи виділяють різні типи мовних одиниць, що питання
про статус складного синтаксичного цілого (ССЦ) як одиниці мови ще залишається відкритим, ми
спираємося на функціональну класифікацію, згідно якої виділяються номінативні, комунікативні й
одиниці будови мови [4].
З методичною метою ми, відповідно до таких функцій мови, як комунікативна та номінативна,
обираємо в якості основних дидактичних одиниць навчання слово і словосполучення (номінативні),
речення та текст (комунікативні). Ми поділяємо думки тих сучасних авторів, які вважають текст
вищою комунікативною одиницею мови, і наслідуючи їх, використовуємо терміни ''складне синтаксичне
ціле, надфразова єдність, текст як синоніми [4]''.
Термін висловлювання ми вживаємо для позначення усного тексту, спираючись на те, що ''при
функціональному підході висловлювання визначається як мовленнєва одиниця, яка може бути рівною
реченню, але розглядається в мовленні, у безпосередньому співвідношенні з ситуацією'' [5].
Методично доцільним є введення в зміст навчання таких мовленнєвознавчих понять, як текст,
смислові типи тексту, тема і основна думка тексту, а також глибше, ніж в традиційній методиці,
вивчення поняття слово, словосполучення, речення, мовлення, висловлювання (з урахуванням їх функцій).
Ці поняття вводяться на основі визначень, які не можуть бути ідентичними запропонованим в
теоретичних дослідженнях із лінгвістики, оскільки їх орієнтація дещо інша. Для початкової школи
необхідно адаптувати визначення відповідно до вікових особливостей учнів, а також спираючись на
принцип градуальності (поступового ускладнення відомостей про поняття від класу до класу, залежно
від етапу навчання).
Наявність жорсткої системи породження граматичних одиниць дозволила вченим говорити про
граматичну будову мовлення, а отже і про методичні шляхи його формування і розвитку (М. Львов,
Г. Фомічова). Проте, про словник, про лексичний запас в методиці прийнято говорити як про систему,
суміжну з поняттям лексичної системи в лінгвістиці, в деякому розумінні абстрактну. Зокрема, дані
психолінгвістичних досліджень свідчать про наявність жорсткої структури породження і в смислових
одиницях, наприклад, лексичних [6]. Відомості про існування сховища семантичної інформації у
свідомості людини стійких семантичних одиниць в механізмі породження мовлення є у багатьох
дослідженнях.
Ці висновки дозволяють нам ввести в методичну термінологію поняття лексико-граматичної будови
мовлення натомість громіздкого вислову ''лексичний запас і граматична будова мовлення''. Розмежування
цих двох понять, прийняте в методичній науці, пояснюється підвищеною увагою, що приділяється
вивченню окремих сторін методики мовленнєвої роботи, проте цей процес має бути єдиним процесом
формування лексико-граматичної будови мовлення, так само як об’єктивно єдині два процеси
породження мовлення – семантизація і граматикалізація, смислоутворення і формоутворення.
Одним з етапів породження мовлення є етап лексичної і граматичної структуризації висловлювання у
внутрішньому мовленні. Він є головним в структурі мовленнєвого акту. Його механізм забезпечує
процеси, що протікають одночасно (за О. Леонтьєвим, М. Жинкіним), – вибір слів для побудови
висловлювання і шикування їх у межах граматичних структур (граматичне оформлення висловлювання,
в психолінгвістиці – граматикалізація). Розгляд питань збагачення лексико-граматичної будови мовлення
молодших школярів здійснюється нами з позицій психолінгвістики, що висуває постулатом наявність
алгоритмів породження мовлення, тобто ступенів, або рівнів, породження яких, за Ю. Красіковим, п’ять
[6]. При цьому основними одиницями побудови є слово, словосполучення, речення та текст. Теорія
формування лексико-граматичної будови мовлення, що розробляється нами – спирається передусім на ці
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одиниці мови, які забезпечують породження висловлювань і є смислоутворювальними одиницями
мовлення.
Особливу значущість, у зв'язку з цим, набуває питання про мовленнєві лексичні і граматичні
помилки. Розвиток психолінгвістики дозволив уточнити ставлення до мовленнєвих помилок як до
необхідної складової частини мовленнєвої діяльності: підтримуючи гомеостаз мовної системи, вони
відіграють позитивну роль у функціонуванні мови [7: 111]. При породженні мовленнєвого
висловлювання, оскільки це процес творчий, помилки завжди можливі, їх існування не можна
виключити. Методична проблема полягає як в їх зменшенні та попередженні до акту виявлення, так і у
виправленні після усного висловлювання, а також в усуненні шляхом редагування письмового тексту.
Домогтися абсолютно безпомилкового мовлення – завдання нереальне, оскільки помилки властиві
людській діяльності взагалі і мовленнєвій – зокрема.
Дидактичний принцип відповідності змісту навчання віковим можливостям учнів, принцип
доступності і посильності реалізуються нами при створенні системи формування лексичної
компетентності молодшого школяра в специфічному принципі градуальності. Цей принцип ми
розуміємо як той, що найбільш відповідає одній із закономірностей мовленнєвого розвитку учнів (за
Л. Федоренко), а саме: зона актуального і зона найближчого розвитку дітей (Л. Виготський) створюють
малу і велику перспективи в системі навчання. Мовлення розвивається, якщо зміст навчання, його
методи і прийоми враховують градацію між зоною найближчого і зоною актуального розвитку дитини.
Врахування вікових можливостей, етапу навчання і міри розвиненості мовлення дітей – усе це входить в
поняття принципу градуальності, який ми поклали в основу формування лексичної компетентності
молодших школярів. Під градуальністю ми розуміємо розмежування системи навчання на декілька
комплексів засобів, методів, форм, прийомів одного типу, орієнтованих на різні етапи навчання, з
поступовим нарощуванням обсягу знань, з ускладненням їх характеру і форм подання залежно від класу
навчання, рівня навченості та розвиненості мовлення учнів.
Принцип градуальності є важливим чинником розвитку мовлення дітей в умовах різноманітності
програм з української мови в початковій школі, він створює ґрунт для реалізації дидактичного принципу
наступності та перспективності між дошкільним вихованням, початковим навчанням і навчанням в
середній школі.
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Сиранчук Н. M. Процесс формирования лексической компетентности младшего школьника в
структуре теории речевой деятельности.
В статье отражен и научно обоснован процесс формирования лексической компетентности младшего
школьника в структуре теории речевой деятельности. Научно доказано понятие "лексикограмматическое строение речи". Определенны самые эффективные принципы относительно
построения методики формирования лексической компетентности на функциональной основе. Понятие
"лексической компетентности младшего школьника" значительно шире понятия лексические знания,
умения и навыки, поскольку концентрирует в себе направленность личности (мотивацию, ценностные
ориентиры и др.), ее способность преодолевать стереотипы, предусматривать речевые ситуации,
гибкость мышления; характер – самостоятельность, целенаправленность, волевые качества.
Лексическая компетентность младшего школьника рассматривается как одно из интегрирующих
качеств личности ученика, которая дает возможность сознательно и творчески определить и
осуществлять собственную жизнь, развивать свою индивидуальность, достигать успешной,
оптимальной жизнедеятельности.
Ключевые слова: лексическая компетентность младшего школьника, семантический принцип обучения,
градуальный принцип обучения, языковая способность, лексико-грамматическое строение речи.
Siranchuk N. M. The Process of Forming Junior Pupils’ Lexical Competence in the Structure of the Speech
Theory Activity.
The article deals with the process of forming junior pupils’ lexical competence in the structure of the speech
theory activity. The most effective principles of the lexical competence method forming on a functional basis are
determined. The concept of "lexical-grammatical structure of speech" is analyzed in the article. Much attention
is paid to the development of human abilities. Moreover, speaking and creative abilities are individualitypsychological peculiarities of a personality.
As for indicators of well-developed speaking creative abilities in junior pupils we mean the skills they use in
speech (phonetic-word-building: alliteration and different prefixes with emotion shade; suffixes that denote
roughness and petting-lexical-semantic indicators: polysemantic words, synonyms, antonyms, homonyms);syntactical indicators: proverbs, sayings, winged words, phraseology (idioms);-stylistic devices: epithet, simile,
metaphor, personification, hyperbole; -stylistic figures- theoretical questions; the elements of intonation
emphasizes.
In primary classes the girls’ lexical competence is bigger than the boys’ one. There are some indicators which
established the level of speaking development and creative abilities in primary classes. They are: phonetic,
lexically-semantic, syntactic and stylistic devices; stylistic figures: rhetorical questions on the elements of
intonation expression. We can’t separate these indicators from general communicative competence. The lexical
competence depends on the environmental influence and as for this competence the potentialities are socially
conditioned.
Therefore, lexical competence is related to the special and intellectual abilities which person’s individualpsychological peculiarities, which are the conditions for successful realization of speaking and creative action.
Key words: junior pupils’ lexical competence, Semantic principle of learning, the gradual principle of learning,
language capability, lexico-grammatical structure of speech.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ ОБРАЗУ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ
МЕТАФОРИ
У статті обґрунтовано актуальність застосування когнітивної метафори як рефлексивного прийому в
професійній підготовці вчителя іноземної мови. Розглянуто класифікацію метафор вчителя відповідно
до 4-х філософських концепцій освіти. Створені майбутніми вчителями метафори аналізуються з
метою виявлення: 1) загальних тенденцій у сприйнятті образу вчителя; 2) кореляції з філософськими
концепціями освіти; 3) можливих змін у сприйнятті образу вчителя в процесі професійної підготовки.
Ключові слова: когнітивна метафора, вчитель іноземної мови, рефлексія.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство висуває високі вимоги до професійної компетентності,
педагогічної майстерності, професіоналізму вчителя загалом, і зокрема – вчителя іноземної мови (далі –
ІМ). Дослідники вважають, що для успішної педагогічної діяльності винятково важливою є рефлексія, і
підкреслюють, що рефлексивний підхід до професійної підготовки спонукає тих, хто її проходить, брати
на себе відповідальність за власний професійний розвиток [1: 4], а "ініціювання рефлексивних процесів
стосовно різних галузей веде до підвищення професійної майстерності" [2: 651].
Як зазначають учені, в ідеалі, педагогічний ефект рефлексивної концепції викладання навчальних
предметів полягає в тому, що студенти демонструють самостійність аналітичної думки, збагаченої
асоціаціями індивідуального досвіду вивчення навчальної інформації і рефлексії, збагачуються
методологічно й інтелектуально, готові до творчості в будь-якій сфері діяльності [3: 56].
З метою формування рефлексивних умінь у майбутнього вчителя використовуються, зокрема, такі
прийоми як спостереження (за досвідченими вчителями, колегами, уроків на відео), викладання в різних
умовах (мікровикладання, викладання в команді, навчальна практика), дослідження викладання (кейсметод, аналіз записів уроків), критична рефлексія навчального досвіду (ведення щоденників,
самоспостереження), фокусування на критичних подіях у викладанні (розв’язання проблем, рольові ігри),
проектна робота тощо [4: 236].
Успішний розвиток рефлексії можливий за умови створення рефлексивного середовища. У мисленні
це наявність проблемно-конфліктної ситуації, у діяльності – настанова на кооперування, а не на
конкуренцію, у спілкуванні – відкритість у стосунках. Також для створення рефлексивного середовища
важливими є стосунки співтворчості [2: 658].
Зазначається, однак, що хоча останнім часом рефлексія сприймається як невід'ємна частина
кваліфікованої діяльності, для багатьох шляхи її практичного застосування залишаються неясними.
Труднощі упровадження рефлексивного підходу пов'язані, зокрема, з тим, що ставлення часто є
підсвідомими, уміння нерідко швидше інстинктивні, ніж свідомі, і знання, також, часто є
інтерналізованими, тому їх складно сформулювати. Іншими словами, вчителю спочатку потрібно
усвідомити існуючі ставлення, знання та вміння [1]. З цією метою зарубіжні педагоги вже досить давно
використовують прийом, який називають метафорою і який поки що мало досліджений вітчизняними
вченими і не набув широкого розповсюдження в Україні.
Зважаючи на зазначене, метою статті є, по-перше, розглянути метафору як рефлексивний прийом, а
по-друге, дослідити сприйняття образу вчителя ІМ шляхом аналізу метафор, створених майбутніми
вчителями.
Виклад основного матеріалу. Традиційно, метафора розглядається як фігура мовлення, проте
останнім часом психологи і лінгвісти почали розглядати метафору як важливий інструмент пізнання і
спілкування. У когнітивній лінгвістиці така мeтафора називається концептуальною або когнітивною і
відноситься до розуміння однієї ідеї (чи сфери діяльності) або концептуального домену відносно іншого,
іншими словами, концептуальна метафора – відображення невідомого через відоме.
Закономірність, із якою в різних мовах використовуються однакові метафори, призвела до гіпотези,
що відповідностям між концептуальними доменами відповідають нейронні відображення в мозку. Ця
© Халимон І. Й., Шевченко С. І., Штепура А. П., 2015
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ідея і пов'язані з нею основні процеси були вперше досліджені Дж. Лакоффом і М. Джонсоном у праці
"Метафори, якими ми живемо" ("Metaphors We Live By") [5].
Концептуальні метафори можна спостерігати в повсякденному мовленні. Наприклад, однією з часто
використовуваних концептуальних метафор є "Суперечка – це битва" ("Argument is war"). Ця метафора
формує наше мовлення таким чином, що ми сприймаємо суперечку як війну або як битву, в якій потрібно
виграти. Можна часто почути, як кажуть "Він переміг у суперечці". Сам шлях осмислення суперечки
формується метафорою буття війни і битв, які повинні бути виграні. Суперечку можна побачити в
багатьох інших концепціях, крім бою, але ми використовуємо це поняття, що формує спосіб, яким ми
думаємо про суперечку і те, як ми сперечаємося [5: 4–13]. Тобто, ми не просто використовуємо метафори
у мовленні задля "красного слівця", концептуальні метафори формують наше спілкування, мислення і
дії [5: 158].
Окрім повсякденного мовлення, концептуальні метафори використовуються в різних сферах: у науці
для побудови і пояснення теорій, у політичних дебатах і бізнес-тренінгах, у психотерапії і психології з
метою особистісного визначення і мотивації, а також в освіті загалом з метою організації і презентації
навчального матеріалу і, зокрема, – у сфері підготовки і професійного розвитку вчителя. Так, існує низка
праць зарубіжних педагогів, які використовують метафору, щоб дослідити ставлення вчителів до
усталеної практики викладання, взаємодію між учителем і учнями в класі, еволюцію поглядів учителя на
навчання і учіння тощо [6; 8; 9]. Як дослідницький інструмент, метафора цінується за експресивність,
компактність і яскравість. Метафору розглядають як прийом аналогії, який слугує методом пізнання,
засобом структурування і окреслення досвіду з метою досягнення розуміння власного життя [6: 35]. Її
використовують тоді, коли необхідно пояснити щось особливе, абстрактне, нове або надзвичайно
умоглядне [7: 134].
Метафори, висловлені вчителями, є засобами для розуміння їхніх міркувань про навчальний процес
[8] і вони можуть відігравати важливу роль як засоби рефлексії. Оскільки вони виявляють освітні
цінності, переконання і принципи вчителів, вони містять інформацію, цінну для їхнього зростання як
професіоналів [9: 37].
Особливо цікавою в аспекті професійної підготовки майбутнього вчителя ІМ є праця Р. Оксфордa та
співавторів [10], котрі вивчили різні погляди на те, що утворює загальне уявлення про вчителя, і зокрема
– вчителя ІМ. Ґрунтуючися на даних, отриманих у процесі письмового і усного опитування студентів,
учителів, колишніх студентів, дослідники визначили 14 типових метафор вчителя (н-д, вчитель як
виробник, вчитель як канал/трубопровід, вчитель як той, хто вирощує/піклується, вчитель як той, хто
розважає/артист, вчитель як партнер по навчанню тощо), які вони класифікували відповідно до чотирьох
філософських концепцій освіти: 1) соціальний порядок; 2) передача культури; 3) особистісноорієнтований розвиток і 4) соціальна реформа. У роботі також продемонстровано, як принципи, що
лежать в основі кожної освітньої концепції, можуть бути втілені в життя у практиці навчання мови.
Зокрема, визначено, що кожній з чотирьох згаданих концепцій відповідають певні моделі взаємодії між
учителем і учнями та методи навчання мови (див. табл. 1).
Таблиця 1.
Навчальний процес та його учасники в світлі різних концепцій освіти [10]
Типові
метафори Відповідальний Метод навчання
№
Філософські
Метофора
вчителя
за
навчальний мови
концепції освіти навчального
процес
процесу
1
Соціальний
формування,
виробник,
вчитель
аудіолінгвальний,
порядок
створення
за учасник змагання,
сугестивний
шаблоном
суддя, що виносить
смертний вирок,
лікар,контролер
поведінки
і
свідомості
2
Передача
нагляд,
канал/трубопровід,
вчитель
граматикокультури
контроль
ретранслятор,
перекладний
страж мудрості
3
Особистісносадівництво
той, хто вирощує,
вчитель і учні
вивчення мови у
орієнтований
коханий/подружжя,
спільноті,
розвиток
будівельник
мовчазний,
риштувань,
комунікативний
артист/виконавець
підхід
4
Соціальна
розвиток
той, хто сприймає
вчитель і учні
будь-який,
що
реформа
демократичного партнер по навчанню
заохочує
учнів
суспільства
стати спільнотою
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У світлі вищесказаного, видається цікавим: 1) дослідити метафори, які використовують майбутні
вчителі ІМ в Україні, щоб зрозуміти їхнє сприйняття образу вчителя; 2) виявити, як створені
українськими студентами метафори корелюють із чотирма філософськими концепціями освіти,
окресленими Р. Оксфорд та ін. [10]; 3) прослідкувати, чи змінюється сприйняття образу вчителя ІМ в
процесі професійної підготовки.
Дослідження проводилося в 2-му семестрі 2014–15 навчального року серед студентів філологічного
факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, які опановують професію
вчителя ІМ як другий фах (спеціальності "Українська мова і література, англійська мова", "Російська
мова і зарубіжна література, англійська мова"). Всього у дослідженні взяли участь 44 студенти. Щоб
прослідкувати зміни у сприйнятті образу вчителя, було обрано дві групи респондентів: 23 студенти, які
навчаються на І–ІІ курсах і 21 студент ІV–V курсів. Такий вибір зумовлений тим, що старшокурсники
вже опанували переважну частину професійно-спрямованих теоретичних курсів, здобули певний досвід
роботи з дітьми в ролі вихователя під час практики в літніх таборах і досвід вчителювання під час
педагогічної практики в школі, що гіпотетично могло вплинути на їх бачення ролі вчителя.
Дані дослідження було отримано шляхом письмового опитування. Перед виконанням завдання
учасникам опитування було надане пояснення, що таке когнітивна метафора, наведено приклади таких
метафор і запропоновано створити власну метафору образу вчителя та пояснити її.
Всього респондентами було представлено 34 різних метафор (різниця між кількістю учасників
опитування та кількістю метафор зумовлена тим, що деякі метафори повторювалися кілька разів із дуже
схожими поясненнями). Отримані в результаті опитування дані були піддані інтерпретації та
класифікації. У першу чергу, для їх організації було створено дослівний список метафор із поясненнями.
Оскільки метафори можуть мати різне значення для різних людей, пояснення до них були ретельно
проаналізовані, і образи було розподілено на кілька груп відповідно до тем. Надалі вони були узагальнені
до концептуальних метафор, прикладами яких вони є, і кодифіковані відповідно до типології,
розробленої Р. Оксфорд та ін. [10], щоб визначити, як отримані дані корелюють з чотирма згаданими
філософськими концепціями освіти.
Як свідчить контент-аналіз представлених метафор, найчастіше вчитель сприймається як той, хто
піклується про учня, забезпечує його всім необхідним для життя. Тема піклування представлена
образами матері/батька, садівника, фермера, швидкої допомоги, навколишнього середовища із такими
поясненнями: доглядає за дітьми, дає добрі поради, турбується про дітей, їхні успіхи, бажає добра,
навчає бути успішними і впевненими в собі, дає їм все необхідне/ найкраще, допомагає учням відповідно
до їхніх потреб, створює ідеальні умови для розвитку учнів. Таке сприйняття ролі вчителя відповідає
концептуальній метафорі "вчитель як той, хто вирощує", яка належить до групи "особистісноорієнтований розвиток". Інші запропоновані респондентами метафори, що відносяться до цієї ж групи,
можуть бути об'єднані загальною темою "забезпечення/ живлення": сонце (освітлює і зігріває учнів), дощ
(поливає квіти знань учнів), найвище дерево (дає енергію і силу іншим), фруктове дерево (живить плоди
(учнів) своїми соками), квітка (дає нектар), бджола, кінь (завжди працює на благо інших). До них також
можна застосувати концептуальну метафору "вчитель як той, хто вирощує". Ще кілька образів цієї групи
відповідають метафорі "вчитель як той, хто розважає": актор/ актриса/ виконавець ролі (створює і веде
виставу на занятті, грає для учнів і за допомогою емоцій викликає інтерес до навчання).
Друга велика група метафор, об'єднана темою ведення/ спрямовування, охоплює такі образи як
провідник, поводир, Ісус Христос (вказує в житті правильний шлях), дороговказ, маяк (вказує
дорогу/напрямок руху під час подорожі), шия (спрямовує голову (учня) на правильний шлях, допомагає
знайти себе), факел (освітлює для учнів нове і незнайоме), дорога (веде до кінцевої мети незважаючи на
перешкоди, повороти). Всі вони можуть бути співвіднесені, відповідно до типології Р. Оксфорда і
співавторів, із концептуальною метафорою "вчитель як канал/трубопровід", що вписується в концепцію
освіти як "передачі культури". До цієї ж групи відносимо метафори: джерело (живить учнів знаннями),
енциклопедія (все знає), книга (розповідає щось нове). Для ще однієї групи метафор спільною є тема
створення/формування: скульптор (створює унікальні шедеври, які надалі живуть своїм життям), ручка
(записує в зошиті (учневі) розум і людяність), піаніст (якщо він грає професійно, інструмент (учні)
звучить досконало). За класифікацією Р. Оксфордa і співавторів, ці образи об'єднані концептуальною
метафорою "виробник" і відображають сприйняття освіти як "соціального порядку". До цієї ж групи
входить метафори вчитель як охоронець дисципліни, що відповідає концептуальній метафорі "контролер
свідомості і поведінки", та вчитель як білка в колесі (безупинно рухається) – "учасник змагання".
Представлені в табл. 2 дані відображають розподіл метафор відповідно до філософських концепцій
освіти. Більшість метафор респондентів (56,8%) відображає їх бачення освітнього процесу як
"особистісно-орієнтованого розвитку", в межах якого контроль здійснюється спільно учителем і учнями.
У той же час, значна частина метафор (43,2%) представляє концепції "передача культури " і "соціальний
порядок", у яких керівництво навчальним процесом належить учителеві, тобто значна частина
респондентів розглядає класну кімнату як світ учителя, який він організовує і веде за собою.
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Таблиця 2.

1
2
3
4

Розподіл метафор за філософськими концепціями освіти
І–ІІ курс
IV–V курс
Філософські концепції освіти
К-сть Відсоток К-сть Відсоток
Соціальний порядок
3
13,1%
2
9,5%
Передача культури
7
30,4%
7
33,3%
Особистісно-орієнтований розвиток
13
56,5%
12
57,2%
Соціальна реформа
0
–
0
–
Всього
23
100%
21
100%

К-сть
5
14
25
0
44

Всього
Відсоток
11,4%
31,8%
56,8%
–
100%

Представлені студентами метафори дають змогу зрозуміти, як майбутні вчителі, з одного боку,
сприймають учителя, з іншого боку – бачать себе в ролі вчителя. Образи, створені майбутніми
учителями, були різноманітними – це і люди (мати, провідник, актор), і предмети зі світу людини (книга,
факел), і представники живої природи (кінь, бджола), і об'єкти та явища неживої природи (сонце, дощ).
Як свідчить контент-аналіз метафор, загалом у майбутніх учителів сформований позитивний образ
учителя як людини, котра піклується про учня, допомагає йому і забезпечує всім необхідним для
розвитку. Тобто, респонденти сприймають вчителя переважно як того, хто доглядає за учнями,
піклується про них. І хоча ця метафора співвідноситься з концепцією "особистісно-орієнтований
розвиток", відповідно до якої відповідальність за навчальний процес розподіляється між учителем і
учнями, можна спостерігати, що респонденти бачать учня не як рівноправного партнера у класі, а
швидше як пасивну сторону, отримувача того, що дає йому вчитель. Ця думка підтверджується й тим, що
значна кількість учасників опитування сприймає вчителя у світлі концепції освіти як "передачі
культури", згідно з якою вчитель є джерелом інформації і провідником, цілковито відповідальним за
навчальний процес. Відповідно до цієї парадигми, вчитель є спрямованим в один бік постачальником
інформації між учнями і вчителем. Вважаємо, що таке бачення ролі вчителя є традиційним для
українського суспільства, в якому вчитель завжди сприймався як шанована, авторитетна особистість,
джерело мудрості. Концепція освіти як "соціальної реформи" не представлена жодною метафорою. Це
може бути зумовленим соціокультурними причинами. Сама ідея соціальної реформи як підходу до освіти
була висунута Дж. Дьюї у 1930-х рр., і відповідно до неї роль вчителя полягає в тому, щоб сприяти
розвитку більш демократичного суспільства на засадах рівноправності. Щоб досягти цієї мети, клас
повинен бути мініатюрною демократичною спільнотою [10: 41]. Але, очевидно, загальний стан розвитку
демократії в Україні і попередній навчальний досвід респондентів поки що не підготували їх до такого
сприйняття взаємодії в класі. Крім того, Дж. Дьюї розглядав навчання не як механічне накопичення
знань, а як процес дослідження і пристосування до життя. Українська ж система освіти традиційно
орієнтувалася на парадигму, пріоритетом якої було здобуття необхідних знань, навичок і умінь, а не
розвиток творчості і усвідомленості учня. Відповідно, усталеною моделлю взаємодії між учителем і
учнем є відносини "наставник – слухняний учень".
Дані, представлені в табл. 2, також відображають практичну відсутність відмінностей у розподілі
метафор, створених студентами молодших і старших курсів, за філософськими концепціями. На нашу
думку, це може свідчити про те, що сприйняття образу вчителя є досить сталим і не зазнає суттєвого
впливу за час професійної підготовки в університеті та в процесі проходження педагогічної практики.
Таким чином, дослідивши метафору як рефлексивний прийом і проаналізувавши метафори образу
вчителя, створені майбутніми вчителями ІМ, можна зробити певні висновки. По-перше, аналіз
закордонних публікацій доводить безперечну цінність метафори як рефлексивного прийому та
дослідницького інструменту, який допомагає зрозуміти цінності, переконання і принципи вчителя. Подруге, емпіричне дослідження сприйняття образу вчителя за допомогою метафори виявило, що саме
майбутні вчителі вкладають у поняття "вчитель". Розмаїття метафор свідчить про різне розуміння суті
того, що відбувається в класній кімнаті, в тому числі – і ролі вчителя. Оскільки учасниками опитування
були студенти, створені ними метафори є джерелом інформації для університетських педагогів. Так,
судячи з отриманих даних, респонденти, очевидно, поки що не зовсім готові стати активними
учасниками навчального процесу і брати на себе відповідальність за власне навчання, а з іншого боку, як
майбутні вчителі, поки що не схильні віддати учню частину прав в управлінні навчальним процесом.
Також, різне сприйняття респондентами навчального процесу і вчителя свідчить про те, що їм підходять
різні методи навчання мови (див. табл. 1). Значний відсоток метафор, що відносяться до концепції освіти
як "передачі культури", демонструє, що багато учасників опитування у вивченні мови цінують перш за
все культурні і лінгвістичні знання, а не комунікацію, і цей запит необхідно задовольняти. Для тієї
частини студентів, які сприймають навчання у світлі концепції "соціальний порядок", важливими є
тренувальні вправи, орієнтовані на оволодіння "формою" мови.
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Вважаємо такі результати дослідження цінними для практики підготовки майбутніх учителів ІМ і
перспективу подальших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у дослідженні за допомогою метафори інших
аспектів навчального процесу.
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Халимон И. И., Шевченко С. И., Штепура А. П. Исследование восприятия образа учителя
иностранного языка с помощью метафоры.
В статье обосновано актуальность применения когнитивной метафоры как рефлексивного приема в
профессиональной подготовке учителя иностранного языка. Рассмотрено классификацию метафор в
соответствии с 4-мя философскими концепциями образования. Созданные будущими учителями
метафоры проанализированы с целью выявления: 1) общих тенденций в восприятии образа учителя;
2) корреляции с философскими концепциями образования; 3) возможных изменений в восприятии образа
учителя в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова: когнитивная метафора, учитель иностранного языка, рефлексия.
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Khalymon I. Y., Shevchenko S. I., Shtepura A. P. Researching the Perception of the Foreign Language
Teacher Image by Means of Metaphor.
The research deals with the cognitive metaphor as a means of reflection which helps to reveal teachers’
educational values, beliefs and principles and contains information important for their professional growth. The
article examines metaphors about teachers created by a group of 44 Ukrainian university students. The aims of
the study are 1) to find out how would-be teachers of English perceive the image of a foreign language teacher;
2) determine whether metaphors created by Ukrainian students fit into four philosophical perspectives on
education outlined by foreign researchers (Social Order, Cultural Transmission, Learner-Centered Growth and
Social Reform) and 3) explore whether there is any difference in the perception of a teacher between junior and
senior students. The study employs both qualitative and quantitative methods of analysis. The results of the
content analysis of the metaphors generated by the participants show that the majority of respondents perceive
teacher as (1) educator and (2) conduit which corresponds to the philosophical perspectives of (1) LearnerCentered Growth and (2) Cultural Transmission. In addition, the quantitative analysis reveals that the
respondents’ perception of the teacher is not related to the period of their professional training. Some of the
conclusions based on the research findings are that: 1) would-be teachers are not quite prepared to take
responsibility for their own learning or, in the future, to share control of classroom with their pupils;
2) university teachers should engage different language-teaching methods to satisfy all the students’ needs.
Key words: cognitive metaphor, a foreign language teacher, reflection.
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ВИКОРИСТАННЯ КЛАСИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА
ЗМІШАНИХ ТА ПЕРЕВЕРНУТИХ ЗАНЯТТЯХ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
У статті проаналізовано взаємозв'язок між класичними технологіями кооперативного навчання і
такими інноваційними технологіями проведення занять, як технологія перевернутого навчання,
технологія змішаного навчання. Виділено технологію кооперативного командного викладання.
Окреслено особливості взаємозв’язку зазначених технологій у процесі професійної підготовки майбутніх
учителів-філологів. Запропоновано зразки відповідних завдань із використанням даних технологій при
викладанні фахових дисциплін.
Ключові слова: технології кооперативного навчання, перевернуте навчання, змішане навчання,
кооперативне командне викладання, вчитель-філолог, фахова підготовка.
Актуальність теми дослідження. Швидкий розвиток науки і техніки впливає на всі сфери людських
взаємостосунків. Учні, які ходять до школи сьогодні, мають таку кількість знань та умінь, про які й гадки
не мали учні двадцять чи, навіть, десять років тому. Відповідно змінюються і вимоги ринку праці до
майбутніх випускників шкіл та вишів. Від них вимагається уміння співпрацювати, уміння критично
мислити, знаходити творчі шляхи вирішення проблем, бути впевненим користувачем комп’ютера та ін.
Дані уміння було виокремлено в так звані "уміння ХХІ століття", тобто уміння, які повинні мати сучасні
випускники для успішного працевлаштування в умовах глобалізації. У даному дослідженні звертається
увага на використання класичних технологій кооперативного навчання та їх взаємозв’язку з
технологіями перевернутого навчання, змішаного навчання та кооперативного командного викладання.
Дані технології все більше використовуються в світовій практиці і все частіше мають місце в
українському освітньому просторі. Використання даних технологій передбачає переорієнтацію
навчального процесу на особистість того, хто навчається, та має значний потенціал у формуванні умінь
ХХІ століття у майбутніх вчителів-філологів у процесі фахової підготовки. Залучення майбутніх
фахівців до процесу співробітництва в режимі вище окреслених технологій поглибить розуміння
кооперативного навчання та його суті й сприятиме формуванню готовності до його реалізації в
майбутній професійній діяльності.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Дослідженням і розробкою класичних технологій
кооперативного навчання (ТКН) займались Е. Аронсон (E. Aaronson), Ш. Шаран (Sh. Sharan), А. Комбс
(A. Combs), Р. Барт (R. Bart), Р. Джонсон (R. Johnson), Д. Джонсон (D. Johnson), Р. Славін (R. Slavin),
С. Кейган (S. Kagan) та багато інших. Провідною ідеєю класичних ТКН є структурована вчителем
співпраця тих, хто навчається з метою опанування навчального матеріалу та розвитку соціальних умінь.
Стрімке поширення комп’ютерних та інформаційних технологій уможливлює використання
комп’ютерів, смартфонів та інших мобільних приладів із метою організації співпраці в мережі Інтернет.
З 90 –х років у США почали використовувати комп’ютери для так званого комп’ютерноопосередкованого співробітництва в "гібридних" (від англ. "hybrid") чи "змішаних" (від англ. "blended")
[1: 2] заняттях, коли частина матеріалу вивчається в класичних ТКН у режимі обличчя-до-обличчя, а
частина опрацьовується в міні групах чи парах з використанням комп’ютеру (наприклад, один учень
диктує матеріал, інший друкує, третій виправляє помилки тощо) в межах одного заняття. Аналіз
використання "змішаних" технологій можна знайти в роботах С. Аллен (S. Allen), С. Грехем (C. Graham),
М. Мартін (M. Martyn), Дж. Реай (J. Reay) та ін. Разом із тим, застосування інформаційно-комп’ютерних
технологій та класичних ТКН дає багато можливостей при організації технологій "перевернутого
навчання" (від англ. "flipped learning") [3], дослідженням якого займаються Д. Беррет (D. Berrett),
К. Фултон (K. Fulton), Л. Джонсон (L. Johnson), Дж. Реннер (J. Renner) та ін. При перевернутому навчанні
домашнє завдання опрацьовується вдома в режимі он-лайн, а обговорення і опрацювання відбувається на
занятті в процесі безпосередньої взаємодії обличчя-до-обличчя. Кооперативне командне викладання (від
англ. "cooperative team teaching") уможливлює використання класичних технологій при спільному
викладанні навчального матеріалу разом із колегою. Розробкою теорії кооперативного командного
викладання займалися Р. Андерсон (R. Anderson), М. Коувен (M. Cowen), Е. Макденіелз (E. McDeniels) та
ін.
Мета. Окреслити можливості використання класичних технологій кооперативного навчання у
взаємозв’язку з сучасними технологіями змішаного кооперативного навчання, перевернутого навчання та
кооперативного командного викладання.
© Байда М. В., 2015
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Основна частина. Опису особливостей технологій кооперативного навчання присвячена значна
кількість наукових публікацій. У даному дослідженні під класичними технологіями кооперативного
навчання (ТКН) розуміються наступні технології: "Навчання разом та поодинці", "Ажурна пилка",
"Навчання в малій групі-команді"("Навчання в командах із розподіленими досягненнями", "КомандиІгри-Турніри", "Ажурна пилка – 2", "Інтегроване кооперативне навчання читанню і письму"), "Групове
дослідження", "Конструктивна полеміка", "Кооперативні структури". Особливою відмінністю зазначених
технологій є можливість їх використання як в змішаному, так і в перевернутому навчанні, та підвищення
інтерактивності в процесі кооперативного командного викладання.
Змішане навчання вимагає використання класичних ТКН на занятті та, відповідно, елементів
кооперативного навчання в процесі організації он-лайн співробітництва. На сьогодні існує значна
кількість он-лайн ресурсів для структурування навчального співробітництва. Співпраця в он-лайн режимі
може відбуватися синхронно, чи асинхронно [1: 427–440]. Так, наприклад, використання програми
Skype™ уможливлює організацію синхронного спілкування і вирішення поставленого викладачем
завдання. На змішаному занятті використання он-лайн ресурсу Padlet дає можливість створити он-лайн
дошку, на якій студенти можуть публікувати завдання, які виконують кооперативні групи на занятті. Онлайн мережа Yammer дозволяє створити закриту он-лайн групу, де студенти можуть виконувати
завдання асинхронно, тобто тоді, коли кожному з них буде зручно поза межами класної кімнати, при
цьому вчитель може контролювати роботу групи і чітко бачити, хто виконує завдання, а хто ні. Сьогодні
більшість студентів мають доступ до соціальних мереж (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram,
Google+, LinkedIn та ін.) і цього не можна не брати до уваги. Проте безцільне читання оновлень,
коментарів та вподобання світлин не є продуктивним проведенням часу он-лайн. Поступове залучення
студентів до виконання завдань у кооперативних он-лайн групах на цікавих он-лайн ресурсах розвиває в
них не лише уміння співпрацювати, але й комп’ютерну грамотність та самодисципліну, сприяє
продуктивному навчанню на відміну від безцільного "просиджування" в мережі Інтернет, а також надає
навчанню зв’язку з реальним життям. Саме тому майбутніх студентів потрібно озброїти знаннями про
етапи організації роботи в кооперативному он-лайн режимі, про он-лайн ресурси, які розроблено саме в
освітніх цілях шляхом їх активного залучення до роботи в режимі змішаного кооперативного навчання.
Особливістю технологій перевернутого навчання виступає заміна місцями лекції і практичного
заняття. Провідною метою такої заміни є збільшення часу на обговорення питань на занятті та залучення
якнайбільшої кількості студентів до навчання в кооперативних групах. Так, замість проведення лекції в
класі, текстовий матеріал лекції дається на самостійне опрацювання вдома шляхом перегляду лекцій в
режимі он-лайн, читанням, слуханням аудіо запису лекції. Після домашнього опрацювання матеріалу
студенти обговорюють опрацьований матеріал у класі в кооперативному режимі, в режимі тієї чи іншої
обраної викладачем класичної ТКН. Тобто, перевернуте навчання відображає динамічне поєднання
індивідуального та кооперативного навчання в доволі інноваційному режимі. Зрозуміло, що
використання даної технології вимагає зміни підходу до викладання взагалі і, що більшість викладачів
зададуть запитання: "Яким чином підготувати он-лайн варіант теоретичної частини програмного
матеріалу?" В мережі Інтернет існує достатня кількість безкоштовних он-лайн ресурсів, які можуть
використовувати викладачі в навчальному процесі як, наприклад, веб-сайт Академія Хана ("Khan’s
Academy") чи Тед-ед ("Ted-ed"). Крім того, студентам можна задавати текстові завдання для прочитання
та виділення основної інформації, записувати власні лекції в режимі подкастів (від англ. "podcast") тощо.
Технологія кооперативного командного викладання [5] передбачає ведення заняття двома чи трьома
викладачами, які співпрацюють на занятті і можуть ефективніше контролювати роботу в групах,
допомогти студентам краще опанувати матеріал (особливо ефективно при багаточисленних академічних
групах). Особливістю кооперативного викладання є уміння складати спільні плани занять, чітко
розподіляти етапи відповідальності за викладання того чи іншого матеріалу, підтримка ритму
викладання матеріалу на занятті. Даний вид викладання є найскладнішим і вимагає сформованих умінь
викладання дисциплін філологічного спрямування, а також знання класичних кооперативних технологій
та особливостей їх організації. Студентам найдоцільніше спробувати такий режим роботи на методичних
майстернях після проходження навчально-педагогічної практики в школі.
Варто підкреслити, що класичні технології кооперативного навчання можуть використовуватися при
організації роботи в технологіях змішаного навчання, перевернутого навчання та кооперативного
викладання. Проілюструємо взаємозв’язок визначених технологій у вигляді схеми (Рис.1).
Наведемо декілька прикладів використання класичних ТКН, змішаного та перевернутого навчання в
процесі фахової підготовки майбутніх учителів-філологів. Виділимо, чи використовується класична
технологія кооперативного навчання як мета чи як засіб навчання; зазначимо уміння ХХІ століття [6], які
формуються у майбутніх фахівців у результаті діяльності в режимі даної технології; окреслимо, в межах
якої теми використовується дана технологія; коротко опишемо можливості використання технології в
режимі змішаного кооперативного навчання.
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у процесі фахової підготовки вчителів-філологів
Синхронне спілкування он-лайн на занятті

Класичні ТКН

Змішане навчання

Асинхронне спілкування он-лайн поза межами ВУЗу
Самостійне вивчення теорії в асинхронному режимі

Перевернуте навчання

Кооперативне командне
викладання

Спільне опрацювання на занятті в режимі
кооперативного навчання
Спільне планування заняття
Спільне проведення заняття з використанням ТКН

Рис. 1. Взаємозв’язок класичних ТКН з інноваційними кооперативними технологіями
Завдання з використанням класичної ТКН "Команди-Ігри-Турніри":
 ТКН як: засіб викладання методики фахових дисциплін і мета навчання ТКН.
 Уміння та навички ХХІ ст.: пристосування (адаптація) до різних ролей та рівнів
відповідальності; гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення
спільного завдання.
 Тема: "Лексична компетентність учнів основної школи".
 Зв'язок з професійною діяльністю: вивчення методично-важливої теми шляхом занурення в одну
з ТКН; вивчення шляхів поділу на групи та оцінювання роботи групи.
 Завдання: опрацюйте матеріал по сучасним підходам до навчання лексики в ЗНЗ та
проаналізуйте плюси і мінуси діяльності в режимі запропонованої ТКН.

Хід виконання: В процесі опанування даною технологією майбутніх учителів-філологів
необхідно навчити структурувати матеріал із метою використання його в турнірах. Проте основним
умінням, яке необхідне вчителю для роботи в режимі цієї технології є уміння поділити учнів спочатку на
команди з різним рівнем досягнень, а після цього диференційовано розподілити учасників цих команд за
турнірними групами. Саме тому цей етап пропонується для опрацювання на практичному занятті з
методики викладання іноземних мов при вивченні теми "Лексична компетентність учнів основної школи
та шляхи її формування". Робота організовується в три етапи – 1) презентація матеріалу з первинним
опрацюванням в командах; 2) тренування матеріалу в режимі гри; 3) проведення турніру. В процесі
роботи майбутні вчителі навчаються розробляти картки з лексичних тем, які вивчаються в основній
школі, працюють у двох різних командах і самостійно оцінюють свої досягнення. Етап проведення
турніру надає кожному змогу перевірити, наскільки ефективно було опрацьовано матеріал. На етапі
самооцінки майбутні вчителі беруть участь у підготовленому викладачем опитуванні, яке має на меті
виявити рівень засвоєння знань із методичної теми та дати оцінку якості командної роботи.
 Можливості для змішаного кооперативного навчання. Як продовження вивчення шляхів
формування лексичної компетентності, студентам може бути запропоновано використати сайт Quizlet і
розробити навчальні картки для навчання обраної ними лексики відповідно до обраного рівня знань.

Рис.2 Зразок використання сайту Quizlet з метою створення навчальних карток
Завдання з використанням класичної ТКН "Конструктивна полеміка":
 ТКН як: засіб і мета навчання педагогіки.
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 Уміння та навички ХХІ ст.: демонстрація можливості ефективно співпрацювати з
різноманітними групами; прийняття відповідальності за результати спільної роботи; аналіз та синтез
інформації з метою ефективного оперування нею.
 Тема: "Зміна в освітній парадигмі"
 Зв'язок з професійною діяльністю: ознайомлення з корисним для майбутньої діяльності освітнім
ресурсом і розуміння "механіки" діяльності кооперативної групи.
 Завдання: перегляньте відео-презентацію Кена Робінсона "Зміна освітніх парадигм" [7] та
окресліть шляхи розвитку української освіти.

Хід виконання. Викладач пропонує студентам переглянути анімовану розповідь про необхідність
зміни освітньої парадигми відповідно до вимог віку глобалізації. Разом зі студентами шляхом мозкового
штурму виділяються основні положення презентації, а саме: невідповідність класно-урочної системи
швидкому розвитку інформаційних технологій та глобалізаційних змін, стандартизація освіти, як
джерело зниження якості освіти кожної окремо взятої особистості. Студенти працюють в групах, які
відповідно діляться на пари. Пари обговорюють різні проблеми і повертаючись назад до групи
переконують в правильності своїх висновків. Одна група пропонує новий підхід до сучасної освіти, без
стандартизації освіти, звертаючи увагу на недоліки стандартизації оцінювання знань та посилаючись на
теорію множинного інтелекту. Інша група обґрунтовує правильність стандартизації в освіті і знаходить
якнайбільше плюсів посилаючись на історію педагогіки.
 Можливості для змішаного кооперативного навчання. Використовуючи зразок анімованої
розповіді Кена Робінсона та працюючи в тих самих групах, студентам можна запропонувати розробити
схему про стан та перспективи розвитку освіти в Україні на даному етапі. Продовженням проведеного
дослідження може стати розробка інтерактивної презентації своєї теорії за допомогою он-лайн ресурсу
Prezi.
Завдання для перевернутого заняття з використанням ТКН "Групове дослідження":
 ТКН як: засіб навчання методики викладання зарубіжної літератури.
 Уміння та навички ХХІ ст.: самостійність у вивченні матеріалу; прийняття відповідальності за
результати спільної роботи в класі; аналіз та синтез інформації з метою ефективного оперування нею.
 Тема: "В. Шекспір у світовій літературі".
 Зв'язок з професійною діяльністю: ознайомлення з сучасними методами та технологіями у
викладанні зарубіжної літератури, практичне застосування ТКН в процесі опанування професійно
значущим матеріалом.
 Завдання на лекційну частину заняття: опрацюйте теоретичну інформацію вдома та підготуйте
опорний конспект та питання для обговорення на занятті. Завдання на практичну частину заняття:
використовуючи опрацьований вдома та на занятті матеріал підготуйте план-конспект для учнів 8-го
класу ЗНЗ на тему "В.Шекспір – класик англійської літератури" на сайті Ted-ed.
 Хід виконання та можливості для змішаного кооперативного навчання. Студентам
пропонується переглянути лекцію "Чи писав Шекспір свої п’єси сам?" на сайті Ted-ed. Даний сайт
створений спеціально для використання в освітніх цілях і кожен може створити власний урок з
використанням відео, та трьох категорій завдань: Думай! Копай глибше! Обговорюй! Сайт підходить для
спільного обговорення переглянутого відео та детальнішого опрацювання теми. Категорія Думай!
передбачає виконання тестових завдань на розуміння переглянутого матеріалу. Категорія Копай глибше!
має на меті вирішення проблемного завдання, яке в нашому випадку, пов’язане з майбутньою діяльністю
в школі. Категорія Обговорюй! залучає студентів до асинхронного діалогу. Відповідно на практичному
занятті викладач має інформацію про перегляд і опрацювання відео по даним сайту та розподіляє
студентів для роботи в режимі класичної ТКН "Групове дослідження" та окреслює проблемні завдання,
які студенти опрацьовують у режимі даної ТКН.
Висновки. Отже, в статті описано особливості взаємозв’язку класичних технологій кооперативного
навчання з технологіями змішаного і перевернутого навчання, а також з технологією кооперативного
командного викладання. Використання класичних технологій кооперативного навчання на змішаних та
перевернутих заняттях, а також в процесі кооперативного групового викладання має на меті оновити
процес викладання філологічних дисциплін та покращити якість підготовки в педагогічних вузах, що, в
свою чергу, вплине на якість професійної діяльності майбутніх випускників.
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Байда М. В. Использование классических технологий кооперативного обучения на смешанных и
перевернутых занятиях в процессе профессиональной подготовки учителей-филологов.
В статье проанализировано взаимосвязь между классическими технологиями кооперативного обучения
и такими инновационными технологиями проведения занятий, как: технология перевернутого обучения,
технология смешанного обучения. Выделено технологию кооперативного командного преподавания.
Определены особенности взаимосвязи указанных технологий в процессе профессиональной подготовки
будущих учителей-филологов. Предложены образцы соответствующих заданий с использованием
данных технологий при преподавании дисциплин.
Ключевые слова: технологии кооперативного обучения, перевернутое обучение, смешанное обучение,
кооперативное командное преподавание, учитель-филолог, профессиональная подготовка.
Baida M. V. Using Classic Cooperative Learning Techniques in Blended Learning and Flipped Learning
Classes in the Process of Language Teachers’ Professional Training.
The article analyzes the relationship between the classic cooperative learning techniques and such innovative
techniques as blended learning and flipped learning. Cooperative team teaching technique is highlighted. The
peculiarities of interrelation between these techniques within the professional language teachers training are
identified. The usage of classic cooperative learning techniques in the process of structuring flipped, blended,
and cooperative team teaching classes is identified as a useful tool in a student-oriented classroom. Examples of
the relevant tasks with the usage of these techniques on the basis of professional disciplines are given (on the
basis of methods of a foreign language teaching, methods of foreign literature teaching, and theory of
education).The tasks focus not only on the structure but also on the possibilities of incorporating them into the
process of future work in schools. The tasks also highlight the specific XXI century skills, which could be
developed in the process of, task completion, and include examples of media resources which can be used within
suggested mode of work.
Key words: cooperative learning techniques, flipped learning, blended learning, cooperative team teaching,
language teacher, professional training.
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ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ З ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
В статті розглянуто теоретичний аспект підготовки експертів з освіти. Визначені принципи підготовки
експертів в галузі освіти, а саме принцип самостійності, принцип спільної дії, принцип спирання на власний
досвід, принцип індивідуалізації, принцип контекстності, принцип усвідомленості, принцип розвитку
освітніх потреб. Проаналізовані підходи щодо підготовки експертів з освіти. З’ясовані загальні рамкові
вимоги до моделі підготовки та основні завдання програм підготовки експертів в галузі освіти.
Охарактеризовані компетенції, якими повинен володіти експерт з освіти по завершенню підготовки.
Ключові слова: додаткова професійна освіта, експерт з освіти, освітні програми, підготовка експертів в
галузі освіти, професійні компетенції.
Вступ. Освіта сьогодні є визначальним чинником та потужним рушієм розвитку суспільства. На думку
В. Г. Кременя, у перспективі розвитку сучасної освіти важливе місце займає аналіз проблеми, її суті і
значення, яка має не лише світоглядний, а й соціальний характер. Динамічні зміни в науці, виробництві й
суспільному житті багатьох країн світу потребують оновлення системи освіти, яка допоможе подолати
існуючі перепони в духовному, інтелектуальному розвитку в XXI столітті [1: 481].
За таких умов постає потреба у фахівцях, або експертах, які здатні здійснювати експертизу в галузі
освіти, тобто здатні досліджувати педагогічні явища, об’єкти, процеси, результати діяльності та
узгоджувати пріоритети діяльності навчальних закладів, і на цій основі прогнозувати розвиток систем
освіти, оцінювати альтернативні рішення, визначати найкращі варіанти організації освітнього простору
фахівцями з метою поліпшення його якості та відновлення змісту освіти, надавати консультативну
допомогу авторам та колективам освітніх закладів.
Проблемі підготовки експертів в галузі освіти присвятили свої роботи С. М. Кучер, С. С. Татарченко,
Г. М. Прозументова, С. Б. Перінов, І. Д. Чечель, В. А. Ясвін, О. М. Касьянова, О. С. Боднар.
Мета статті – дослідити теоретичний аспект проблеми підготовки експертів з освіти у педагогічній
теорії.
С. М. Кучер, аналізуючи проблему підготовки експертів з освіти, вказує на те, що така підготовка
повинна базуватися на певних принципах [2: 56]. Зокрема, згідно принципу самостійності визнається
провідна роль саме тих, хто навчається, у формуванні мотивації та визначенні цілей навчання. Це означає
необхідність надання тим, хто навчається, можливостей для самостійної організації та здійснення процесу
свого навчання.
Принцип спільної діяльності є діяльнісною основою, яка забезпечує реалізацію принципу самостійності.
Принцип спільної діяльності надає певні критерії вибору організаційних форм, методів та засобів навчання
та створює одночасно умови для взаємодії за принципом "всі навчаються у всіх".
Принцип спирання на власний досвід тих, хто навчається, забезпечує гуманістичний, особистісноорієнтований характер освітнього процесу за рахунок актуалізації власного досвіду тих, хто навчається,
розкриття та аналізу його змісту та джерел виникнення, переведення їх в систему наукових понять.
Принцип диференціації (індивідуалізації) навчання означає, що кожна особа, що навчається, спільно з
викладачем (куратором, тьютором), визначає індивідуальну програму навчання, спрямовану на конкретні
освітні потреби та цілі навчання та яка враховує досвід, рівень підготовки, психофізіологічні, когнітивні
особливості того, хто навчається.
Згідно з принципом контекстності, навчання – освітній процес, з одного боку, переслідує конкретні,
важливі для тих, хто навчається, цілі, пов’язані із засвоєнням нових видів діяльності, відповідних
соціальних ролей та удосконалення особистості, а з іншого боку, будується із урахуванням професійної,
соціальної діяльності тих, хто навчається та факторів (умов), в яких вона здійснюється. Розглянутий
принцип задає загальну логіку поетапної еволюції навчальної діяльності в професійну та передбачає
негайне застосування на практиці набутих ними знань, вмінь, навичок, якостей. Це досягається завдяки
модульній, або дискретній, організації навчального процесу, яка ґрунтується на ідеї повторюваності
навчальних дій тих, хто навчається, в межах окремого освітнього циклу (циклічності навчальної та
професійної діяльності) з одночасним створенням умов для індивідуального розвитку (підвищення
кваліфікації) в певній діяльності протягом низки освітніх циклів.
Принцип усвідомленості означає усвідомлення, осмислення учасниками освітнього процесу всіх
параметрів процесу навчання та своїх дій щодо організації процесу навчання.
Згідно принципу розвитку освітніх потреб, оцінювання результатів навчання не зводиться до виявлення
ступеню досягнення цілей, які були поставлені на початку навчання. Виникнення в результаті навчання у
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тих, хто навчається, нових освітніх потреб та запитів, варто розглядати як бажаний ефект та необхідну
умову формування індивідуальної програми безперервної освіти впродовж всього життя (long-life
education) [2].
Експерти з освіти відносяться до категорії висококваліфікованих спеціалістів, процес підготовки яких є
достатньо складним.
Перший, найбільш розповсюджений підхід щодо підготовки експертів ґрунтується на моделі підготовки
експертів з освіти на базі діючої системи додаткової професійної освіти та спирається на традиційні форми
курсової підготовки, які підсилені інноваційним змістом навчання. На думку С. С. Татарченко, в деяких
випадках підготовка експертів з освіти реалізується майже виключно шляхом діяльнісного змісту, тобто
використовуються методи рефлексивної діагностики, тобто самодослідження педагогом своєї професійної
позиції, професійної діяльності тощо [3: 7].
У рамках моделі, яка реалізується С. С. Татарченковою, педагоги – суб’єкти педагогічної експертизи "в
процесі підвищення кваліфікації навчаються засобам її проведення, аналізу та інтерпретації, надання її
результатів, а також процедурі функціонально – рольової взаємодії спеціалістів в цьому процесі. Таким
чином, педагогічна експертиза виступає не як самоціль, а … умовою для подальшого особистісного та
професійного росту й самовдосконалення вчителя" [3: 6].
Другий підхід щодо організації експертизи в галузі освіти передбачає підготовку експертів з освіти
шляхом спеціально організованої системи навчальних семінарів, які мають разовий характер та не мають
жорсткої інституційної прив’язки.
В рамках обох підходів процес кадрового забезпечення освітньої експертизи розглядається та
реалізується як підготовка індивідуальних експертів. При цьому виникає проблема, яка полягає в тому, що
ані спеціальний відбір експертів з освіти, ані їхня цілеспрямована підготовка, ані навіть використання
системи єдиних, відкритих та визнаних громадськістю критеріїв не гарантує об’єктивності експертизи,
якщо вона реалізується шляхом індивідуальної діяльності експертів.
Вирішення даної проблеми виявляється можливим в рамках третього підходу. Його пропонує
Г. М. Прозументова, яка розуміє під суб’єктом проведення експертизи групового суб’єкта, який має
внутрішню цілісність на основі єдності цінностей, цілей, концептуальних та методологічних підходів,
технологій, які використовуються. При цьому йдеться, відповідно, вже не про "відбір" і /або "підготовку"
суб’єктів експертизи, а про формування "суб’єкта проведення експертизи" [4: 9].
Аналізуючи вищеназвані підходи щодо підготовки експертів з освіти, С. Б. Перінов сформулював
найбільш загальні, рамкові вимоги до моделі підготовки експертів, які забезпечують її функціонування
[5: 5], а саме: максимальне використання для підготовки експертів з освіти потенціалу існуючих освітніх
структур; розробка спеціального змісту освіти для підготовки експертів, який враховує конкретні напрями
діяльності експертів та функції, які вони реалізують як пріоритети; використання різних форм та методів
експертизи в процесі підготовки з метою активізації навчання, які забезпечують не лише оволодіння
технологіями та методами експертизи, а й формують експертну позицію у тих, хто навчається; включення
діяльності щодо підготовки експертів з освіти як підсистеми – в більш широку систему забезпечення тих
процесів розвитку освіти, які повинні забезпечувати експерти; розгляд процесу підготовки експертів з
освіти в контексті більш широкого процесу формування групового суб’єкта регіональної експертизи в
галузі освіти; використання (на всіх етапах формування суб’єкта регіональної експертизи) механізмів
державного керування, які забезпечують відкритість даного процесу; періодичне (щорічне) коригування
завдань та змісту підготовки експертів.
На думку вчених, експертна підготовка має здійснюватися на основі базових програм підготовки, а
саме: поглиблених програм для підготовки та підвищення кваліфікації власне експертів; освітніх програм
для осіб, залучених до прийняття рішення про проведення та призначення експертиз.
При розробці поглиблених програм підготовки та підвищення кваліфікації експертів йдеться про те, що
особи, які починають працювати експертами, вже мають професійну кваліфікацію в певній галузі знань,
тому їх потрібно ознайомити з методологією науки, методологією експертної діяльності та специфікою
"експертного мислення", глобальними тенденціями до розширення міждисциплінарних зв’язків тощо. При
розробці освітніх програм для осіб, залучених до прийняття рішення про проведення та призначення
експертиз йдеться про розкриття можливостей та обмежень експертних досліджень при вирішенні
актуальних проблем сучасного суспільства. Потенційні замовники експертиз мають усвідомлювати її
можливості, достатньо повно і адекватно розуміти її завдання.
Основними завданнями програми підготовки експертів з освіти, на думку В. А. Ясвіна, є такі [6: 23]:
формування цілісної системи цінностей, змістів та пріоритетів сучасної шкільної освіти; розвиток уявлень
про вплив освітньої системи школи на результати навчання; формування чітких уявлень про зміст та
функції усіх компонентів шкільної освітньої системи; навчання технологіям експертизи, проектування та
оптимізації освітньої системи школи.
О. С. Боднар, аналізуючи проблему підготовки експертів з освіти, наголошує, що для підготовки
методистів-експертів та формування у них аналітико-експертних компетенцій через інститути
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післядипломної освіти можна запровадити навчання, за результатами якого слухачі отримують відповідні
сертифікати. Під час такого навчання, на думку науковця, варто розглянути такі основні питання [7: 36]:
специфіка експертної діяльності; педагогічний аналіз як функція управління; поняття про педагогічну
експертизу; основні вимоги до документів; нормативно-правові основи атестації загальноосвітніх
навчальних закладів; професійно значимі особисті якості експерта; принципи, зміст, функції, параметри,
критерії, показники оцінки ефективності освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
методика збору експертної діяльності; методика обробки експертної діяльності;
Крім того, підкреслює О. С. Боднар, для підготовки експертів варто створити постійно діючі семінари,
майстер-класи з експертного оцінювання, школи експертів, віртуальні спільноти експертів-методистів,
експертів-управлінців, спецкурси, вебінари тощо .
Важливого значення при підготовці експертів з освіти набуває індивідуалізація цієї підготовки, оскільки
кожний експерт є унікальним фахівцем у своїй галузі, а тому потребує, як правило, лише набуття певних
компетенцій, необхідних для здійснення експертної та консультативної діяльності.
По завершенню підготовки експерт з освіти повинен володіти комплексними знаннями щодо державної
політики в галузі освіти, інноваційних процесів в освіті, ключових нововведеннь, державних та
регіональних інноваційних проектів у близькій для нього професійній сфері освіти, які реалізуються на
даний момент.
Крім того, він повинен володіти методами та прийомами консультування; методами та прийомами
експертного оцінювання; методами та прийомами проектування на принципах розробки соціальних проектів.
По завершенню навчання експерт в галузі освіти повинен також мати професійні компетенції, які
включають здатність: здійснювати консультаційний супровід діяльності в галузі освіти в професійно
близькому йому середовищі з урахуванням вимог замовника та специфіки проблеми; здійснювати
ефективні консультаційні послуги в ситуаціях індивідуального та групового консультування; здійснювати
експертну діяльність з питань розвитку освіти в професійно близькому проблемному полі; готувати
експертні висновки, які мають такі характеристики, як адресність, обґрунтованість, лаконічність,
конструктивність; здійснювати ефективну взаємодію з іншими експертами при проведенні групової
експертизи; брати участь в розробці програм та проектів розвитку освіти на принципах соціального
проектування з урахуванням соціальних та професійних позицій, забезпечувати консультаційну та
експертну підтримку процесу проектування; забезпечувати ефективну особистісну взаємодію з
замовниками консультаційних послуг, працівниками систем освіти; ефективно використовувати
інформаційні ресурси та технології при здійсненні консультаційної, експертної та проектувальної
діяльності.
Висновки. Сучасна ситуація в галузі освіти потребує оновлення змісту, форм та методів навчання й
виховання. За таких умов постає потреба у фахівцях, які здатні здійснювати експертизу в галузі освіти з
метою поліпшення її якості та надавати консультативну допомогу авторам та колективам освітніх закладів.
Найбільш розповсюджений підхід щодо підготовки експертів ґрунтується на моделі підготовки
експертів з освіти на базі діючої системи додаткової професійної освіти та спирається на традиційні форми
курсової підготовки. Другий підхід щодо організації експертизи в галузі освіти передбачає підготовку
експертів з освіти шляхом спеціально організованої системи навчальних семінарів, які мають разовий
характер та не мають жорсткої інституційної прив’язки. В рамках третього підходу під суб’єктом
проведення експертизи розуміють групового суб’єкта, який має внутрішню цілісність на основі єдності
цінностей, цілей, концептуальних та методологічних підходів, технологій, які використовуються.
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Пономаренко Н. Г. Подготовка экспертов по вопросам образования: теоретический аспект.
В статье рассматривается теоретический аспект подготовки экспертов по вопросам образования.
Определены принципы подготовки экспертов по вопросам образования, а именно принципы
самостоятельности, совместной деятельности, опоры на собственный опыт, индивидуализации,
контекстности, осознанности, развития образовательных потребностей. Проанализированы
основные подходы к подготовке экспертов по вопросам образования. Определены общие рамочные
требования к модели подготовки и основные задания программ подготовки экспертов в сфере
образования. Охарактеризованы компетенции, которыми должен владеть эксперт по вопросам
образования в результате подготовки.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, образовательная программа,
подготовка экспертов по вопросам образования, профессиональные компетенции, эксперт по
вопросам образования.
Ponomarenko N. G. Educational Experts' Training: Theoretical Aspect.
The article covers the theoretical aspect of educational experts' training. The principles of educational experts'
training are also identified and they are as follows: the principle of autonomy, the principle of combined effort, the
principle of building on your experience, the principle of individualization, the principle of context, the principle of
awareness and the principle of educational needs development. The main approaches to educational experts'
training have been analyzed. In particular, the most common approach is the experts' training based on the current
system of additional professional training that uses traditional course forms. The second approach to arranging
expert assessment in education implies expert training based on the specially arranged series of one-off seminars
and workshops with no particular institutional links. In the third approach, the subject of expert assessment is
considered to be a group subject with internal integrity based on the common values, goals, conceptual and
methodological approaches, and technology. The article defines general framework requirements to the training
model and the main tasks in the programme of educational experts' training. The key competencies at the end of the
course are also characterized. In particular, at the end of the training course the educational expert must have
complex knowledge of the state policy and innovative processes in the field of education. He/she must be skilled at
methods and techniques of expert assessment and counseling.
Key words: additional professional training, educational programme, educational experts training, professional
competencies, educational expert.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ МЕТОДУ ПОРТФОЛІО НА ЗАНЯТТЯХ З ЕКОНОМІКИ
У статті досліджено проблему використання та впровадження методу портфоліо на заняттях з
економіки у вищих навчальних закладах у процесі підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців.
Досліджено типологізацію портфоліо за характером і структурою представлених у ньому матеріалів.
Визначена актуальність сутності портфоліо в освітньому процесі. Приведено приклад впровадження
методу портфоліо на заняттях з економіки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.
Обґрунтовано основні принципи оцінки результатів створених студентами власних портфоліо, як
інноваційної технології навчання на заняттях з економіки.
Ключові слова: портфоліо, економіка, інноваційні технології, метод портфоліо, система оцінювання
портфоліо.
Постановка проблеми. У сучасній педагогічній літературі, особливо що стосується оцінки якості
освіти, велика увага приділяється портфоліо, яке розглядається як співвідношення мети та результату.
Портфоліо є інноваційною технологією в оцінюванні знань, умінь і навичок студентів. Основною метою
його створення є навчання самоорганізації своєї діяльності, їх мотивація на активну пізнавальну
дослідницьку діяльність, формування рефлексивних умінь, здійснення адекватної самооцінки власної
діяльності та її результатів. Актуальність методу портфоліо на заняттях з економіки набуває все
більшого значення зі збільшеним використанням цього компетентісного підходу навчання в сучасній
освіті нашої країни та загалом світу. Економічна освіта є невід’ємною складовою майбутнього
професійного успіху студента, тому впровадження методу портфоліо та безпосереднє його використання
в навчанні є не тільки інноваційною технологією, але й поступовим розвитком освітнього процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема контролю за навчально-пізнавальною
діяльністю студентів посідає значне місце у наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних
педагогів. Проблематикою використання та впровадження в освітній процес методу портфоліо займались
в свій час такі вчені: Ш. Бек, Р. Берк, Р. Брандт, Н. Бриджфорд, Дж. Гілберт, Д. Ламбадин, К. Меєр,
К. Пірсон, Г. Сайзек, Р. Стіггенс, Т. Г. Новіков, М. А. Пінск, А. С. Прутченко, Е. Е. Федотов та інші
провідні вчені.
Мета, завдання та методика досліджень. Метою дослідження статті є характеристика основних
типів, а також визначення поняття "портфоліо" та впровадження цього методу, як способу
компетентнісного підходу на заняттях з економіки.
Основними завданнями були: визначення сутності портфоліо в освітньому процесі; дослідження
типологізації портфоліо за характером і структурою представлених у ньому матеріалів; розгляд основної
мети та характерних цілей створення папки-портфоліо; виокремлення завдань, які вирішують
використання технології портфоліо на заняттях з економіки; приведення прикладу впровадження та
використання методу портфоліо на заняттях з економіки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня
акредитації; приведення основних особливостей оцінки результатів портфоліо студентів.
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 сутності портфоліо та типологізації за
характером і структурою представлених у ньому матеріалів); теоретичне узагальнення та абстрактнологічні методи (систематизації і узагальнення завдань, мети, розділів портфоліо на заняттях з економіки);
графічний метод (зображення характерних цілей створення папки-портфоліо та завдань, які вирішують
використання технології портфоліо на заняттях з економіки).
Виклад основного матеріалу. Портфоліо – ефективний спосіб раціонального та прозорого
просування теперішніх та майбутніх професіоналів на ринку праці, спосіб оцінювання наявних у них
ключових та інших компетенцій, а також перспектив ділової, професійної і творчої взаємодії
роботодавця з ними.
Так як існує безліч визначень портфоліо, необхідно ввести базове розрізнення поняття "портфоліо",
яке буде використано далі у двох позиціях:

Портфоліо-технологія
Портфоліо - сучасна освітня технологія, в основі якої використовується метод автентичного
оцінювання результатів освітньої та професійної діяльності.

Портфоліо-продукт
Портфоліо в перекладі з італійської означає "папка з документами", "Папка спеціаліста".
© Веремій Т. Б., 2015
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Термін "портфоліо" прийшов у педагогіку з політики і бізнесу, наприклад, кожному відомі поняття
"міністерський портфель" "портфель інвестицій". Існує чимало визначень цього поняття. "Портфоліо – це
колекція певної галузі" [1: 67]. Деякі дослідники розглядають портфоліо як "робочу файлову теку, що
містить різноманітну інформацію, яка документує набутий досвід і досягнення суб’єктів навчання"
[2: 51]. К. Варвус описує портфоліо як "систематичний і спеціально організований збір доказів,
використовуваних педагогом для моніторингу знань, навичок і відносин учнів" [3: 46].
Портфоліо є формою самостійного оцінювання освітніх результатів по продукту, створеному
студентами в ході навчальної, соціальної та інших видів діяльності. Таким чином, портфоліо відповідає
цілям, завданням та ідеології практико-орієнтованого навчання. Виходячи з вищесказаного, портфоліо є
не тільки сучасною формою оцінювання, але й допомагає вирішити ряд педагогічних завдань, таких як –
підтримка високої мотивації учнів; формування вміння вчитися – ставити цілі, планувати і
організовувати власну навчальну діяльність; розвиток навичок рефлексивної та оціночної діяльності;
формування адекватної оцінки [4].
Вже зараз розроблена типологізація портфоліо за характером і структурою представлених у ньому
матеріалів [4], виходячи з чого, виділяються наступні типи портфоліо: портфоліо документів або
"Робочий портфоліо", портфоліо процесу, показовий портфоліо, портфоліо розвитку, портфоліо
працевлаштування та ряд інших. Традиційний портфоліо являє собою добірку, колекцію робіт, метою
якої є демонстрація освітніх досягнень студента. Ідея портфоліо полягає в показі досягнень студентів і
підвищенні їх мотивації на цій основі.
Викладачеві доцільніше звернути увагу на наступні типи портфоліо: "робочий портфоліо", який
включає колекцію робіт, зібрану за певний період навчання, оскільки вона дає уявлення про прогрес
студента з моменту, коли він поставив перед собою певну мету, і до того, як він її досяг. Він може
містити будь-які матеріали, в тому числі плани і чернетки, які показують, яких успіхів домігся студент у
процесі навчання, тому тут можуть бути представлені як успішні, так і невдалі роботи. Ще один тип
портфоліо, який можна застосовувати у вищій школі, це портфоліо процесу, який відображає всі фази та
етапи навчання. Він дозволяє показати весь процес навчання в цілому, то, як студент інтегрує спеціальні
знання та навички і досягає прогресу, опановуючи певними вміннями, як на початковому, так і на
високому рівні. Крім того, цей портфоліо демонструє процес рефлексії студентам власного навчального
досвіду [5].
Оцінка методом портфоліо є педагогічною стратегією збору і систематичною організацією подібного
роду даних. Створення студентами власної папки робіт може сприяти досягненню таких цілей, які
показані на рис. 1.

Рис. 1. Характерні цілі створення папки-портфоліо.
Мета портфоліо – виконувати роль індивідуальної накопичувальної оцінки і представити звіт по
процесу навчання студента, побачити картинку значущих результатів в цілому, забезпечити відстеження
індивідуального прогресу студента в його професійній діяльності, продемонструвати його здатності
практично застосувати набуті знання та вміння.
Портфоліо – це спосіб фіксації, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень студента в певний
період його навчання. Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті студентом в різноманітних
видах діяльності. Технологія портфоліо є не тільки сучасною ефективною формою оцінювання, але й
допомагає вирішувати такі педагогічні завдання, які викладено на рис. 2.
Прикладом використання методу портфоліо на заняттях з економіки у вищих навчальних закладах І-ІІ
рівня акредитації є портфоліо студентів, яке складається з наступних розділів:
1. Перший розділ називається "Знайомтеся: Я майбутній бухгалтер (фінансист, комерсант,
економіст)";
2. Другий розділ - "Мій економічний портрет";
3. Третій - "Моя економічна скарбничка";
4. Четвертий - "Лист самооцінки".
У першому розділі студенти описують не тільки свої особисті дані: прізвище, ім'я, по батькові,
відомості про коледж і захоплення, формулюють своє життєве кредо, а й повинні до кінця навчального
року процитувати свої улюблені (вподобані) вислови економістів.
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Рис. 2. Завдання, які вирішує використання технології портфоліо на заняттях з економіки.
Другий розділ "Мій економічний портрет" призначений для самоаналізу підготовки та розуміння
окремих розділів і тем дисципліни. Цей розділ заповнюється студентами в кінці вивчення дисципліни,
перед заповненням листа самооцінки. Заповнення цього розділу дозволяє студенту реально оцінити свої
знання.
Третій розділ портфоліо "Моя економічна скарбничка" найбільш значимий і об'ємний, адже він
включає як роботи обов'язкові для виконання всіма студентами навчальної групи, так і роботи, виконані
за бажанням самостійно.
Розділ 3.1 "Реферати та повідомлення з дисципліни " В цьому підрозділі вказується тематика і оцінка
виконаних обов'язкових і необов'язкових робіт відповідно до розробленої системи самостійної роботи
студентів.
Розділ 3.2 "Результати комплексної контрольної, директорської роботи".
Розділ 3.3 "Дослідницькі роботи з дисципліни" заповнюється тільки тими студентами, які виконували
відповідні роботи (дослідження конкуренції, ринку праці та ін.).
Розділ 3.4 "Участь в конкурсах, олімпіадах, конференціях з економічного профілю".
Розділ 3.5 "Комплекс залікових заходів з дисципліни" представлений у вигляді таблиці, яка
заповнюється на кожного студента. За цією таблицею можна відстежити успіхи і невдачі студентів з
конкретних тем і розділів. Тут представлена інформація з виконання домашніх завдань, вирішення
завдань, оцінки з тестового контролю.
В розділ "Моя економічна скарбничка" можуть бути включені різні категорії навчально-пізнавальної
діяльності студента:
• самостійні і домашні роботи;
• виконання складних цікавих навчальних завдань по конкретній темі (за вибором);
• виконання завдань самостійно;
• реферати різної спрямованості і складності;
• резюме про прочитані книги з дисципліни;
• дипломи, заохочення, нагороди, листи подяки з дисципліни.
Лист самооцінки змусить кожного студента самостійно оцінити свою підготовленість з дисципліни,
задуматися про систематизацію власних знань. Можливо, це допоможе студентам правильно розставити
пріоритети при подальшому вивченні дисципліни економіка.
Процес оцінювання залежить, насамперед від того, з якою метою розроблявся портфоліо. Для
оцінювання портфоліо потрібно використовувати наступні основні критерії:
- мета;
- ступінь організації портфоліо;
- голос і його тональність студента, який презентує портфоліо;
- незвичайна презентація портфоліо;
- виконання роботи на рівні понад віку або ступені навчання;
- комплексна або ускладнена презентація ідеї;
- глибинне розуміння проблеми або ідеї;
- хороше забезпечення ресурсами і вдумливе використання матеріалів;
- наявність елементів дослідження ідеї;
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- хороша комунікативна організація матеріалу для презентації;
- наявність високого ступеня інтересу та наполегливості.
Таким чином, портфоліо дозволяє підтримувати діалогове спілкування учнів, які беруть на себе
відповідальність за демонстрацію того, що вони знають і можуть робити.
На думку ряду фахівців (Т. Г. Новікова, М. А. Пінської, А. С. Прутченкова, Е. Е. Федотова), наріжним
каменем технології портфоліо є питання його оцінювання. Реалізовані при цьому педагогічні принципи
оцінювання навчальних досягнень студентів зводяться до наступного: відстеження динаміки зміни
досягнень студентів і оцінка його успіхів здійснюється викладачем, самим студентом за допомогою
портфоліо; оцінюванню повинні підлягати не тільки рівні навчальних досягнень (знання, вміння,
навички), але й рівні сформованості ключових компетенцій: комунікативної, інформаційної та вирішення
проблем; оцінюванню не повинні підлягати особисті якості студента (темп роботи, особливості пам'яті,
уваги, сприйняття). Оцінюється виконана робота, а не її виконавець. Всі форми оцінювання є особистою
інформацією студента і не повинні бути предметом порівняння [4].
Крім того, система оцінювання портфоліо будується відповідно з різними завданнями його
використання. Однією тенденцією є неформальне оцінювання (експертне), що включає колективну
оцінку педагогів та одногрупників. Інший – формалізація і стандартизація критеріїв оцінювання,
погоджених із загальноприйнятими навчальними показниками, наприклад, такими основними вміннями,
як вирішення проблем та комунікативні вміння.
Висновки. Для модернізації системи освіти та впровадження новітніх інноваційних технологій в
процес навчання можливість використання методу портфоліо є доволі актуальною ідеєю, де укладені
великі можливості для подальшого розвитку. Високою цінністю портфоліо є те, що навколо нього і у
зв'язку з ним може бути збудований такий навчальний процес, який дозволяє розвивати або формувати
компетентності, які необхідні кожній людині для активної участі в житті новітнього інформаційного
суспільства. Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок про те, що метод портфоліо є
популярною і затребуваною інноваційною педагогічною технологією. Моделі портфоліо багатогранні,
досить гнучкі і функціональні. Вони працюють на різних етапах освіти і мають можливість для
впровадження на заняттях з різних дисциплін.
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Веремий Т. Б. Основные аспекты метода портфолио на занятиях c экономики.
В статье исследована проблема использования и внедрения метода портфолио на занятиях по
экономике в высших учебных заведениях в процессе подготовки будущих квалифицированных
специалистов. Исследована типологизация портфолио по характеру и структуре представленных в нем
материалов. Определена актуальность сущности портфолио в образовательном процессе. Приведены
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примеры внедрения метода портфолио на занятиях по экономике в высших учебных заведениях I-II
уровня аккредитации. Обоснованы основные принципы оценки результатов, созданных студентами
собственных портфолио, как и инновационной технологии обучения на занятиях по экономике.
Ключевые слова: портфолио, экономика, инновационные технологии, метод портфолио, система
оценивания портфолио.
Veremii T. B. The Key Aspects of the Portfolio Method at the Economy Lessons.
The article studies the problem of the use and implementation of portfolio method at economics lessons in higher
educational institutions in the training of prospective skilled workers. Portfolio typology has been investigated
by the nature and structure of the materials presented in it. The study showed the relevance of the portfolio
essence in education. The example of using the portfolio method at the economics lessons in higher educational
institutions of I-II level of accreditation. The basic principles of evaluating the results of created portfolio by
students, as an innovative learning technology on the economics lessons were established. The purpose of the
article is to study characteristics of the main types, as well as the definition of "portfolio" and the
implementation of this method as a way of competence approach at the economics lessons. The study proved the
essence of the portfolio in the educational process. Attention is drawn to the basic purpose and typical goals of
creating Portfolio folders. The article discusses the tasks solved by using technology portfolio at the economics
lessons. To modernize the educational system and introduce the new innovative technologies in the learning
process is a topical idea where great opportunities for further development are established. The high value of
the portfolio is that around it and in connection with it, there may be constructed such a learning process that
allows developing or forming the competences that are needed for each individual to participate actively in the
life of modern information society.
Key words: portfolio, economy, innovative technology, a method of portfolio, assessment system of portfolio
method.
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ
УСПІШНОГО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
У статті проведений детальний аналіз психологічних механізмів критичного мислення, його основних
характеристик та структури, за допомогою контент-аналізу виділено категорійні ознаки поняття
"критичне мислення". Авторами обґрунтовано необхідність розвитку критичного мислення
старшокласників для успішного оволодіння іноземними мовами та охарактеризовано найбільш
сприятливі форми роботи для його формування: індивідуальну, парну та групову.
Ключові слова: критичне мислення, старшокласники, психологічні механізми.
Постановка проблеми. На сучасному етапі іноземна мова є одночасно і засобом отримання
професійної інформації, і засобом здійснення комунікації. Але про ефективну комунікацію можна
говорити, коли людина правильно сприйняла або передала інформацію. У зв’язку з цим, все частіше
можна чути, що комунікативна мовленнєва компетенція результативна лише в тому випадку, якщо
людина володіє критичним мисленням. З іншого боку, процеси демократизації суспільства, розвиток
інформаційних технологій ставлять перед педагогами завдання формувати новий тип випускників –
толерантних, відкритих до демократичного спілкування, здатних критично оцінювати події
навколишнього світу й адекватно на них реагувати.
У "Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті" підкреслено, що "мета державної
політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої
самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати
і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та
громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та
правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти" [1].
Інформація, яку учні сприймають щоденно через газети, радіо, телебачення та Інтернет, збільшується
з надзвичайною швидкістю. Проблеми і можливості, що виникають в результаті, також збільшуються.
Маючи такий легкий доступ до інформаційних джерел, старшокласники мають нагоду розширити власні
знання. Однак, це вимагає розвиненого критичного мислення. В іншому випадку вони можуть стати
жертвою сучасних засобів масової комунікації. Однобічна або перекручена інформація, яка передається,
приміром, телебаченням, що володіє великою силою пропагандистського впливу, безсумнівно, має
потребу в осмисленні. Особливо це стосується старшокласників, які готові сприймати будь-яку
інформацію. Учням необхідно розвинути та ефективно використовувати навички критичного мислення в
процесі навчання, щоб мати змогу вирішувати проблеми, з якими вони зустрінуться в дорослому житті,
самостійно. Молодь має розрізняти: розходження між наданими (потребують перевірки) та
загальновідомими фактами; надійність джерела інформації; упередженість судження; неясні або
двозначні аргументи; логічну несумісність у ланцюзі міркування й т. д.
Щоб добре вправлятися з інформацією, учням треба вміти застосовувати та ефективно переробляти її
у значущі ідеї, які потім можна використовувати на практиці. Вони мають стати тими, хто критично
мислить та вчиться. Однак, такі навички не отримуються автоматично. Їм необхідно мати досвід зустрічі
з інформацією, вони мають пройти через систематичний процес критичного аналізу та критичної
рефлексії. Такий досвід не лише допоможе їм під час роботи з інформацією в школі, але й стане основою
для подальшого незалежного критичного мислення. Залучені в процес критичного мислення,
старшокласники самостійно отримують знання, використовують набуті вміння та навички в нових
ситуаціях, вчаться формулювати власні думки та ідеї.
Виходячи з цих положень, ми бачимо актуальність проблеми у тому, що перед сучасною школою
постає завдання виховати людину незалежну, вільну, здатну самостійно осмислювати явища
навколишньої дійсності, відстоювати свою власну думку перед будь-ким і будь-де.
© Гудзь Н. О., Кузьменко О. Ю., Черниш О. А., 2015
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Прийняте в Україні визначення терміну "критичне мислення", наводиться в "Концепції громадянської
освіти та виховання в Україні", яка розроблена проектом "Освіта для демократії в Україні": "Критичне
мислення - здатність особистості долати в собі схильність до однозначно-догматичного сприйняття світу,
вміння аналізувати ту чи іншу проблему з різник боків, користуватися інформацією з різних джерел,
відрізняючи об'єктивний факт від суб'єктивної думки про нього, логічний умовивід від упередженого
припущення чи забобону. Це вміння людини адекватно визначати причини й передумови наявних в її
житті проблем, готовність доклаcти зусиль для їх практичного (а не лише риторичного) подолання"
[2: 7].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням критичного мислення займались різні вчені:
Жан Піаже, Джером Брюнер, Лев Виготський, С. І. Векслер, А. С. Байрамов, А. І. Липкіна, Л. А. Рибак,
В. М. Сінельнікова, W. Huitt, P. Facione та ін. Вчені ставили питання про розвиток вміння самостійно
осмислювати навчальний матеріал, виконувати нестандартні завдання, робити висновки, помічати як
власні помилки, так і помилки своїх ровесників.
Потрібно зауважити, що єдиного визначення терміну "критичне мислення" не існує й досі, так само
наразі невідомо про будь-які суттєві дискусії авторів різних визначень. Ми виділили категорійні ознаки
поняття "критичне мислення" за допомогою контент – аналізу. Використання цього методу здійснення
аналізу визначень "критичного мислення" 30 авторами, дало можливість визначити такі стійкі ознаки
зазначеного поняття.
Таблиця 1.1
Головні компоненти поняття "критичне мислення"
№
Категорійні ознаки поняття "критичне мислення"
Кількість авторів
Абсолютне
У%
значення
1
здатність оцінювати інформації
19
63%
2
логічні умовиводи
10
33%
3
свідомий, інтелектуально-організований процес
8
27%
4
об’єктивність
6
20%
5
спосіб розмірковування
3
10%
Отже, основними компонентами критичного мислення вчені вважають здатність оцінювати
інформацію (63%); логічні умовиводи (33%), які характеризують рівень сформованості критичного
мислення; свідомий, інтелектуально організований процес міркування (27%); об’єктивність висновків
(20%) що сприяє формуванню критично-мислячої особистості; спосіб розмірковування, що залежить від
досвіду та обізнаності (10%).
На основі теоретико-експериментального пошуку нами з’ясовано ознаки критичного мислення
особистості, зокрема: здатність людини самостійно аналізувати інформацію, порівнювати з іншою
інформацією і робити власні висновки; вміння бачити помилки або штучні спотворення в аргументації
партнерів та в інших джерелах інформації; переглядати свої позиції, якщо вони не витримують критики;
вміння розпізнавати пропаганду; вміння оцінювати суспільні явища, вчинки суспільних та політичних
лідерів, окремих осіб з позиції загальнолюдської моралі; обов’язковими вимогами є: наявність розумної
долі сумнівів, скепсису, прагнення до пошуків більш оптимальних рішень, дій, в конкретних ситуаціях;
мужність, принциповість, сміливість у відстоюванні своїх позицій, поглядів; відкритість до сприймання
інших поглядів, позицій, повага до їх різноманітності. Формування критичного мислення особистості
забезпечить розвиток згаданих ознак. Однак для того, щоб стати людиною, котра здатна мислити
критично, старшокласнику необхідно мати певні навички та знати, що являє собою критичне мислення.
Як бачимо, необхідно стимулювати учнів щодо вдосконалення і поповнення власних знань,
опанування арсеналом дослідницьких, пошукових методів, доцільної організації власної самостійної
роботи, переконувати їх, що активність у навчанні є запорукою його переходу від посереднього до
якісного; допомогти старшокласникам осмислити, що механічне зубріння чиїхось ідей не є самим
цінним, що їх власні ідеї більш значимі, відчути, що обмін думками потребує вміння слухати,
утримуватися від поспішних суджень.
На основі проаналізованих визначень критичного мислення спробуємо навести власне визначення
даного терміну. Отже, на нашу думку, критичне мислення − це здатність оцінювати інформацію на
основі логічних умовиводів в ході свідомого, інтелектуально-організованого процесу, основною ознакою
якого є об’єктивність розмірковування.
Оволодіння критичним мисленням – це стандарт розумової досконалості, що вимагається для
успішної участі в політичному, економічному та громадському житті суспільства
Для того, щоб учні могли застосовувати вміння критичного мислення на практиці, вони повинні знати
психологічні механізми його породження. У повному циклі критичне мислення включає чотири фази:
1) аналіз; 2) розуміння; 3) оцінка; 4) критика. Ми співвідносимо фази цього циклу з чотирма механізмами
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формування критичного мислення учнів виділених у психолого-педагогічній літературі (М. Векслер,
А. В. Тягло, Т. С. Воропай), які становлять собою механізми його породження. Процес формування
критичного мислення починається з формування мотивів, що пробуджують інтерес, апелюють до
емоційної сфери старшокласників, допомагають визначити ціль та смисл навчання, а також стимулюють
саму потребу в ньому. На основі механізму мотивації запускається механізм осмислення, що включає
розчленування отриманої інформації на частини, встановлення "опорних пунктів" та еквівалентних
замін, що веде до узагальнення та оцінки інформації. Цей механізм складається з прийняття, розуміння
такої інформації та прийняття рішення. Заключним етапом, на якому відбувається аналіз, розгляд
конкретних фактів та планується подальша діяльність, є рефлексія [3]. Названі механізми перебувають у
тісному зв’язку один з одним та допомагають простежити процес формування критичного мислення
старшокласника, що значно полегшує роботу вчителя.
Потрібно зазначити, що процес критичного мислення ніколи не закінчується. Учень робить певний
висновок на основі отриманих знань та інформації, але як тільки він дізнається щось нове, цей висновок
піддається подальшій оцінці і цикл критичного мислення проходить нове коло.
Оволодівши всіма механізмами критичного мислення, старшокласники здатні самостійно вирішувати
проблеми. Піднімаючи серйозні соціальні питання на уроках англійської мови, вчителі працюють на
майбутнє.
Впровадження інноваційних технологій розвитку критичного мислення надає можливість інтегрувати
всі види мовленнєвої діяльності на новому вищому рівні. Застосування методів формування критичного
мислення допомагає забезпечити певний внутрішній логічний зв’язок між старим та новим, як умову
усвідомленості та систематичності одержаних знань. В психолого-педагогічній літературі описано три
основні форми навчання критичного мислення: індивідуальна робота, робота в парах та групова робота.
Кожна із запропонованих форм має свої особливості, які відрізняються кількісним обсягом учнів,
ступенем їх самостійності та специфікою керівництва навчально-виховним процесом з боку педагога.
Індивідуальна робота допомагає вчителю врахувати індивідуальні особливості старшокласників,
знайти підхід до кожного. Хтось може мислити глибоко, а хтось поверхнево, але треба намагатись
організовувати заняття таким чином, щоб ніхто не залишався осторонь, забезпечувати вільний діалог між
вчителем та учнем, давати можливість вислухати, посперечатись, разом шукати вирішення проблем,
долати труднощі.
Індивідуальна робота може знаходити своє відображення в завданнях монологічного характеру, як от
побудова монологу-міркування різних типів (монолог −міркування − оцінка, монолог – міркування –
порівняння, монолог – міркування – інтерпретація, монолог – міркування – опис).
Робота в парах створює спілкування, в якому обом учасникам доводиться весь час думати,
економить учительський час та ресурси, забезпечує активність всіх учнів на уроці. Ця форма роботи
характеризується гнучкістю (застосовуються з усіма учнями, незалежно від їх здібностей), надійністю
(залишається ефективною навіть, якщо в процесі роботи були певні помилки) та зворотнім зв’язком.
Робота в парах може бути застосована на будь-якому матеріалі, її легко пристосувати до потреб учнів.
Таким чином, робота в парах працює на досягнення багатьох цілей: підвищення мовного рівня
старшокласників, розвитку відповідальності за партнера та спільну справу, навичок мислення, які потім
успішно використовуються в навчальному процесі. За умов парної роботи всі учні мають час подумати,
обмінятися ідеями з партнером і лише потім озвучувати їх перед класом. Найпоширеніший спосіб
використання парної роботи − вирішувати та обговорювати різноманітні проблеми зі своїми
однолітками, що веде до знаходження способів спільного вирішення проблеми.
Групова робота розвиває такі якості, як співпраця, доброзичливість, відповідальність кожного і
почуття колективної відповідальності, толерантності. Вона ґрунтується на спільній роботі учнів і сприяє
гуманізації відносин як між учителями й учнями, так і між самими учнями. В ході виконання завдань в
групі розширюється лексичний словник, краще засвоюються граматичні реалії, розвиваються
комунікативні вміння. При груповій роботі важливо виробити вміння слухати інших, допомагати,
з’ясовувати, перевіряти, розуміти, розпитувати.
Безперечним атрибутом групової роботи є дух змагання. Кожен учень і кожна група намагається
виконати завдання якнайшвидше та найпродуктивніше. Ділячись результатами своєї роботи, учні
взаємно збагачуються. Слід зазначити, що створення груп учнів з різними здібностями дає більшу
активність під час обговорення поставленого завдання і різноманітніші пояснення проблеми, оскільки
учні з низьким рівнем знань зазвичай краще працюють у групах, де більшість членів із зацікавленням
підходять до поставленого завдання. Існують різні технології, які застосовуються в роботі з групами,
серед яких поширеними є метод асоціацій (clustering), написання п’ятирядка, дебати, дискусії та ін.
Всі зазначені форми роботи доцільно використовувати при формуванні критичного мислення так, як
вони допомагають старшокласникам набути знання та вміння, необхідні не лише для опанування певного
навчального матеріалу, але ще й готують їх до реальних ситуацій комунікації поза стінами школи.
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Зобразимо графічно основні форми роботи, за допомогою яких у старшокласників формується
критичне мислення, щоб краще зрозуміти їх важливість та основні шляхи застосування в навчальновиховному процесі.
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Рис 1.1. Форми навчання критичного мислення
Висновки. Як видно зі схеми, різноманітність шляхів, за допомогою яких можна формувати критичне
мислення учнів дозволяє експериментувати та відкриває великі можливості перед вчителем та учнями,
що дозволяє застосовувати різноманітні стратегії. Вони вносять ефект новизни у вивчення іноземних мов
та стимулюють учнів критично мислити, сприяють вихованню випускників нового типу, здатних внести
свій вклад в розвиток та процвітання своєї незалежної держави. Пасивне ставлення до іноземної мови
змінюється в таких випадках підвищеним інтересом та творчою активністю, що значно підвищує
опанування іноземною мовою [4: 12].
Перспективою подальших досліджень з окресленої проблематики вважаємо розробку поетапної
методики формування критичного мислення старшокласників із залученням сучасних інформаційнокомунікаційних технологій.
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Гудзь Н. А. , Кузьменко Е. Ю. , Черныш О. А. Развитие критического мышления старшеклассников
как одно из средств успешного овладения иностранным языком.
В статье проведен детальный анализ психологических механизмов критического мышления, его
основных характеристик и структуры, с помощью контент - анализа выделены категорийные признаки
понятия "критическое мышление". Авторами обоснована необходимость развития критического
мышления старшеклассников для успешного овладения иностранными языками и охарактеризованы
наиболее благоприятные формы работы для его формирования: индивидуальная, парная и групповая.
Ключевые слова: критическое мышление, старшеклассники, психологические механизмы.
Gudz N. O. , Kuzmenko O. Yu. , Chernysh O. A. Developing Senior Learners’ Critical Thinking Skills as One
of the Effective Means of Foreign Language Learning.
The article focuses on a detailed analysis of psychological mechanisms of critical thinking skills formation,
critical thinking main features and its structure. The authors argue that critical thinking is one of the key aspects
in foreign language learning and describe three main modes in which it is preferable to develop critical thinking
skills (individual, pair, and group). The process of democratization, development of information technology sets
tasks for teachers to form a new type of school-leavers - tolerant, open to democratic communication; people
who can critically evaluate the events and react to them adequately. The senior school age is the most favorable
period for the formation of critical thinking, because students of this age are prone to philosophizing and solving
problems. On the basis of theoretical and experimental research we defined the characteristics of a critical
thinker, in particular: the ability to independently analyze information; compare different sources of information
and make their own conclusions; the ability to see mistakes or artificial distortions in their partners’ reasoning;
reconsider their ideas if they do not stand criticism; the ability to recognize propaganda, the ability to evaluate
social phenomena, acts of public and political leaders, individuals from the perspective of human morality. The
whole cycle of Critical Thinking includes 4 phases: 1) analysis, 2) understanding, 3) evaluation, 4) criticism. We
correlate these phases with four mechanisms of critical thinking skills formation: motivation, critical
understanding of new information, reflection, and the synthesis and evaluation of information (the problem),
finding ways to solve the problem, clarifying their own capabilities. The authors describe three main modes in
which it is preferable to develop critical thinking (individual, pair, and group) and provide examples of possible
activities and tasks for each of them.
Key words: critical thinking, psychological mechanisms, critical thinker.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглянуто проблему формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних
дисциплін в умовах інформаційного суспільства. Автор обґрунтовує доцільність використання
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при формуванні професійних умінь майбутніх учителів
гуманітарних дисциплін, пропонує змістову характеристику педагогічних умов формування професійних
умінь майбутніх учителів гуманітарного профілю засобами ІКТ та показує шляхи реалізації даних умов
в системі професійної підготовки.
Ключові слова: професійна підготовка, гуманітарні дисципліни, майбутні вчителі, професійні уміння,
педагогічні умови, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології.
Постановка проблеми. Професійна діяльність учителя в умовах інформаційного суспільства
передбачає володіння комплексом професійно-педагогічних умінь, в тому числі й пов’язаних з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ). Сучасному вчителю гуманітарних
дисциплін необхідно вміти застосовувати мультимедійні засоби для наочного представлення нового
матеріалу; реалізовувати можливості мережі Інтернет для пошуку інформації, здійснення комунікативної
та проектної діяльності; працювати з педагогічними програмними засобами, електронними
підручниками, словниками та енциклопедіями; створювати власні дидактичні матеріали для учнів за
допомогою програм загального та спеціального призначення; здійснювати комп’ютеризований контроль
засвоєння навчального матеріалу; вміти використовувати потенціал ІКТ для гуманізації та
гуманітаризації навчального процесу, формування особистості учня, розвитку його інтелектуальних і
творчих здібностей тощо.
Одним із потужних засобів формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних
дисциплін (далі – ГД) в процесі професійної підготовки виступають ІКТ, оскільки будь-які вміння
формуються у відповідній діяльності. Саме інтеграція ІКТ у навчальний процес ВНЗ забезпечить
включення студентів у діяльність, в якій вони зможуть взаємодіяти з комп’ютером, а також з іншими
суб’єктами педагогічної діяльності (викладачами та студентами) за допомогою комп’ютера як
посередника. З іншого боку, ІКТ не тільки сприяють формуванню вмінь, які безпосередньо пов’язані з
використанням комп’ютера, але й всього комплексу педагогічних умінь майбутніх учителів ГД, оскільки
ІКТ підвищують мотивацію студентів до навчання та саморозвитку, надають їм швидкий доступ до
професійної літератури та можливість спілкування з людьми зі всього світу (студентами, викладачами,
учнями), сприяють розвитку їх інтелектуальних здібностей і критичного мислення тощо. Крім того,
комп’ютерно-орієнтовані завдання надають викладачам ВНЗ додаткові можливості для здійснення
індивідуалізації та диференціації навчання, організації контролю та самоконтролю студентів,
застосування різних форм, методів і режимів роботи тощо. Однак, процес формування педагогічних
умінь засобами ІКТ може бути ефективним лише за реалізації певних умов, які потребують, на нашу
думку, більш детального розгляду.
Проблеми, пов’язані з формуванням професійних умінь майбутнього вчителя, знайшли своє
відображення у працях Н. В. Кузьміної, С. І. Кисельгофа, В. О. Сластьоніна, О. А. Абдуліної,
К. К. Платонова, Л. Ф. Спіріна, О. А. Острянської та ін. Підготовці вчителя до використання ІКТ у
навчально-виховній діяльності присвячені роботи Л. Ф. Панченко, Р. С. Гуріна, Л. І. Морської,
О. П. Значенко, П. І. Сердюкова, О. М. Снігур тощо. Проте, наразі нам невідомі дослідження, пов’язані з
визначенням педагогічних умов формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних
дисциплін засобами ІКТ.
Метою статті є обґрунтування та визначення педагогічних умов формування професійних умінь
майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (далі – ГД) засобами ІКТ.
Виклад основного матеріалу. У довідковій літературі поняття "умова" тлумачиться як "необхідна
обставина, яка робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь"
[1: 441]. З огляду на предмет нашого дослідження виникає необхідність розглянути поняття ''педагогічні
умови''. На думку О. М. Пєхоти, педагогічні умови – це категорія, яка визначається як система певних
форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно
створених, необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети [2]. В. М. Манько розглядає
педагогічні умови як сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик функціонування, що
забезпечують високу результативність навчального процесу та відповідають психолого-педагогічним
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критеріям оптимальності [3]. О. А. Острянська визначає педагогічні умови формування комплексних
педагогічних умінь вчителя як сукупність сприятливих, педагогічно доцільних внутрішніх і зовнішніх
факторів, обставин та чинників, які забезпечують ефективність процесу формування комплексних
педагогічних умінь студентів у системі багаторівневої університетської освіти [4].
Опираючись на вищезазначені визначення педагогічних умов, під педагогічними умовами
формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами ІКТ будемо
розуміти сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, обставин, форм, методів організації та
матеріально-технічних можливостей здійснення навчального процесу, які б забезпечили максимальну
ефективність використання ІКТ у формуванні комплексу професійних умінь майбутнього вчителя
гуманітарних дисциплін. Для визначення того, які саме педагогічні умови будуть необхідними та
достатніми для формування даних умінь, проаналізуємо деякі з існуючих досліджень у напрямку
формування як комплексних, так і окремих педагогічних умінь майбутніх учителів різних предметів, в
тому числі з використанням ІКТ.
О. А. Острянська вважає, що вирішення проблеми формування комплексних педагогічних умінь у
майбутніх учителів, зокрема, початкових класів можливе за реалізації зовнішніх (педагогічних) та
внутрішніх (психологічних) умов. Зовнішні умови, на її думку, включають: усвідомлення студентами
сутності та структури педагогічних умінь учителя початкових класів; організацію процесу та
розроблення засобів особистісно орієнтованого формування комплексних педагогічних умінь у системі
багаторівневої педагогічної освіти; забезпечення відповідності теоретичної і практичної підготовки
майбутнього вчителя в процесі формування комплексних педагогічних умінь тощо. До внутрішніх умов
формування комплексних педагогічних умінь у майбутніх учителів дослідниця відносить мотиваційні,
перцептивні та креативні умови [4: 8].
Є. М. Карпенко, досліджуючи педагогічні умови формування інформаційно-аналітичних умінь
майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки, поділяє їх на чотири підгрупи:
1) психолого-педагогічні умови, пов’язані з формуванням психологічної готовності до обраної професії,
створенням мотивації до формування даних умінь, ціннісним ставленням до аналітичної діяльності тощо;
2) методичні умови, орієнтовані на створення якісного навчально-методичного забезпечення
педагогічного процесу; 3) організаційні умови, які становлять сукупність операцій, спрямованих на
досягнення прогресивних змін у процесі формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх
вчителів; 4) технологічні умови, які забезпечують досягнення високого результату у процесі формування
інформаційно-аналітичних умінь шляхом використання практико-орієнтованих технологій,
інтерактивних форм і методів навчання [5: 80–86].
О. М. Снігур зосереджує свою увагу на необхідності формування вмінь майбутніх вчителів
початкових класів використовувати засоби ІКТ у майбутній професійній діяльності і вважає, що система
формування даних умінь працюватиме злагоджено за таких педагогічних умов: 1) високий рівень
підготовки викладачів до управління навчальним процесом студентів в умовах використання засобів
ІКТ; 2) індивідуальні здібності майбутніх учителів початкової школи до творчої професійної діяльності з
використанням ІКТ; 2) індивідуалізація навчання через урахування особистості кожного студента [6: 13].
Н. С. Завізєна розглядає ІКТ в контексті індивідуалізації навчального процесу і виділяє наступні
дидактичні умови індивідуалізації навчального процесу на основі використання комп’ютерів у
педагогічному університеті: 1) компетентність викладачів вищої школи як спеціалістів з предмета та як
користувачів ЕОМ; 2) виявлення та аналіз індивідуальних можливостей студентів (з орієнтацією на
роботу за комп’ютером); 3) створення навчального середовища, що передбачає поєднання традиційних
та індивідуалізованих форм комплексної навчальної взаємодії викладача, комп’ютера та студента;
4) активізація процесів рефлексії студентів під час індивідуалізації навчального процесу [7: 9].
Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив, що, з одного боку, формування будь-яких
професійно-педагогічних умінь неможливо без наявності стійкої мотивації студентів щодо отримання
знань та формування відповідних умінь і навичок, усвідомлення ними необхідності формування різних
груп умінь, інтересу до майбутньої професійної діяльності та прагнення студентів до самовдосконалення.
З іншого боку, багато залежить від організації навчально-виховного процесу, спрямованого на
формування професійно-педагогічних умінь, адекватного добору підходів, форм та методів навчання,
взаємодії викладача та студентів тощо. Тому, ми погоджуємось з тими дослідниками, які однією з
ключових умов формування педагогічних умінь студентів вважають достатній рівень підготовки
викладачів ВНЗ до реалізації цього завдання, що особливо актуально при роботі з засобами ІКТ. Проте,
навіть високий рівень інформаційної компетентності викладача не забезпечує достатній рівень
організації навчально-виховного процесу без наявності матеріально-технічної бази та методичного
забезпечення даного процесу.
Проведене нами анкетування серед учителів ГД 23-х шкіл та викладачів ГД 4-х ВНЗ показало, що
основними причинами, які заважають їм впроваджувати ІКТ у начальний процес, є недостатня
забезпеченість комп’ютерною технікою у навчальних закладах (так вважають 82% опитуваних),
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відсутність розроблених комп’ютерно-орієнтованих завдань та педагогічних програмних засобів з
конкретних гуманітарних дисциплін (74%), недостатнє володіння вміннями роботи з програмами
загального та спеціального призначення (46%). Крім того, 35% респондентів недостатньо усвідомлюють
важливість використання ІКТ в навчальному процесі, вважаючи, що робота з комп’ютером займає багато
часу і не завжди ефективна, тому надають перевагу традиційним засобам навчання. Разом з тим,
інтерв’ювання серед студентів гуманітарних спеціальностей 4-х ВНЗ показало, що майбутні вчителі
позитивно сприймають використання ІКТ викладачами, охоче виконують комп’ютерно-орієнтовані
завдання на заняттях та під час самостійної роботи, але відмічають, що викладачі гуманітарних
дисциплін використовують ІКТ фрагментарно, обмежуються невеликим набором програмних засобів
(MS Power Point, MS Word, відео- та аудіо-редактори) в основному під час фронтальної роботи та
переважно для навчання конкретному предмету, а не з метою формування професійних умінь студентів.
Тому більше половини опитуваних студентів-гуманітаріїв відмічають недостатню психологічну та
методичну підготовленість до використання ІКТ в своїй майбутній професійній діяльності.
Таким чином, опираючись на дослідження науковців щодо умов формування педагогічних умінь
майбутніх учителів та результати нашого опитування, вважаємо за доцільне виділити дві групи
педагогічних умов, необхідних і достатніх для ефективного формування професійних умінь майбутніх
учителів гуманітарних дисциплін засобами ІКТ: суб’єктивні внутрішні (психологічні) умови та
об’єктивні зовнішні (власне педагогічні) умови. Зовнішні умови ми поділяємо на три підгрупи:
методичні, організаційні та матеріально-технічні умови.
Внутрішні (психологічні) умови спрямовані на формування психологічної готовності студента до
роботи в якості вчителя-гуманітарія та застосування засобів ІКТ у майбутній професійній діяльності.
Вони пов’язані зі створенням сприятливого психологічного клімату, атмосфери зацікавленості, творчого
пошуку та стимулювання розумової діяльності студентів у процесі використання засобів ІКТ. До них
належать:

створення у студентів позитивної установки на необхідність оволодіння комплексом
професійних умінь, необхідних вчителю-гуманітарію в інформаційному суспільстві;

активізація інтересу студентів до комп’ютерних технологій, забезпечення стійкої мотивації до
використання ІКТ у майбутній професійній діяльності;

виявлення та подолання психологічних бар’єрів щодо використання засобів ІКТ;

створення психологічно сприятливого інформаційного середовища;

стимулювання студентів-гуманітаріїв до розвитку їх загальних розумових здібностей та
специфічних здібностей до використання технічних засобів навчання;

формування у студентів потреби до самоаналізу, самооцінки та самовдосконалення,
стимулювання їх пізнавальної та творчої активності;

створення демократичних та гуманних відносин між викладачами та студентами в процесі
педагогічної діяльності.
Методичні умови пов’язані з готовністю викладачів ВНЗ до формування професійних умінь
майбутніх учителів ГД засобами ІКТ, навчально-методичним забезпеченням педагогічного процесу,
формами та методами, спрямованими на формування професійних умінь, а саме:
 розробка та впровадження в навчально-виховний процес педагогічної технології формування
професійних умінь майбутніх учителів ГД засобами ІКТ;
 розробка навчально-методичного забезпечення процесу формування професійних умінь студентів
засобами ІКТ у рамках створеної технології;
 проведення занять компетентним викладачем, який вміє використовувати ІКТ для формування
професійних умінь майбутніх учителів ГД;
 надання студентам знань про архітектуру персонального комп’ютера, види програмного
забезпечення, засоби ІКТ, їх можливості для навчання конкретним ГД та формування вмінь учнів;
 пояснення студентам структури професійних умінь майбутніх учителів ГД та шляхів їх
формування засобами ІКТ;
 інтеграція психолого-педагогічних, соціально-гуманітарних та фахових дисциплін у контексті
формування професійних умінь майбутніх учителів ГД засобами ІКТ;
 забезпечення відповідності теоретичної і практичної підготовки майбутнього вчителя ГД у процесі
формування професійних умінь засобами ІКТ.
Організаційні умови ми пов’язуємо з безпосереднім здійсненням взаємодії викладача і студентів у
процесі формування професійних умінь останніх та практичною реалізацією форм і методів навчання в
процесі застосування ІКТ. До них ми відносимо наступні умови:
 організація процесу формування професійних умінь учителів ГД засобами ІКТ з урахуванням
вітчизняного та зарубіжного досвіду;
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 наближення структури навчально-виховного процесу з використанням ІКТ до структури
майбутньої професійної діяльності;
 застосування різних форм, методів та режимів роботи (фронтального, індивідуального та
групового) в процесі аудиторної та позааудиторної роботи з використанням ІКТ;
 виявлення, аналіз та урахування індивідуальних особливостей студентів при роботі з засобами
ІКТ;
 здійснення поточного та підсумкового контролю рівня сформованості професійних умінь
студентів згідно з розробленими критеріями;
 здійснення управління процесом формування професійних умінь майбутніх учителів ГД засобами
ІКТ та внесення відповідних корективів в організацію навчального процесу.
Матеріально-технічні умови передбачають наявність технічного забезпечення педагогічного
процесу, спрямованого на формування професійних умінь вчителів ГД засобами ІКТ як-от:
 наявність та достатня кількість апаратного забезпечення (комп’ютерів та периферійних
пристроїв) для здійснення навчального процесу;
 наявність та достатня кількість програмного забезпечення (програм загального та спеціального
призначення) для здійснення навчального процесу;
 доступ до внутрішніх баз даних ВНЗ (папок обміну інформацією, електронної бібліотеки тощо) та
мережі Інтернет;
 наявність інших технічних і нетехнічних засобів навчання, необхідних для здійснення навчальновиховного процесу.
Для реалізації вищезазначених умов необхіднe, на нашу думку, залучення студентів до цікавої та
творчої аудиторної та позааудиторної роботи з використанням засобів ІКТ: проходження студентами
дистанційних курсів; участь у тренінгах, студентських інтернет-конференціях, семінарах та вебінарах;
впровадження спецкурсів, спрямованих на формування професійних умінь майбутніх учителів ГД
засобами ІКТ; включення завдань, пов’язаних з використанням ІКТ, до циклу психолого-педагогічних,
соціально-гуманітарних та фахових дисциплін; впровадження особистісно-діяльнісного підходу до
навчання; залучення студентів до цікавих пошуково-дослідницьких проектів, E-pal проектів, груп за
інтересами в соціальних мережах тощо.
Для підвищення професіоналізму викладачів ВНЗ, задіяних у процес формування професійних умінь
майбутніх учителів ГД засобами ІКТ, пропонуємо впровадження тренінгів для викладачів ВНЗ,
спрямованих на підвищення рівня їх інформаційної культури та оволодіння ними методами
використання ІКТ у навчальному процесі, на базі університетів та центрів перепідготовки вчителів;
залучення викладачів ВНЗ до проходження онлайн-курсів; створення можливості для викладачів брати
участь у науково-практичних конференціях, присвячених використанню ІКТ в системі професійної
підготовки вчителів, як в якості слухачів, так і презентерів; участь семінарах та вебінарах, Інтернетконференціях в режимах онлайн та оффлайн.
Створення належного методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу
передбачає розробку електронних дидактичних матеріалів для студентів (аудіо- та відео-матеріалів,
педагогічних програмних засобів, тестових завдань, мультимедійних презентацій, каталогу навчальних
та аутентичних веб-сайтів тощо); створення навчального середовища, яке сприятиме взаємодії викладача,
студента та комп’ютера (створення на базі ВНЗ електронної бібліотеки, форумів студентів та викладачів,
впровадження форм дистанційного навчання тощо).
Слід зазначити, що всі групи умов, перераховані вище, не виступають чимось окремим по
відношенню одна до одної, а знаходяться в тісному взаємозв’язку. Наприклад, втілення організаційних
умов неможливе без наявності матеріально-технічних та методичних умов організації навчального
процесу та психологічної готовності студентів до діяльності з використанням ІКТ. В свою чергу,
виконання внутрішніх умов можливо тільки при грамотній організації навчально-виховного процесу та
дотриманні методичних та матеріально-технічних умов його здійснення.
Також зауважимо, що не всі з вищезазначених умов залежать від викладачів, які безпосередньо
задіяні у процес формування професійних умінь студентів, як-от технічна оснащеність комп’ютерних
класів чи введення до навчальних планів ВНЗ певних дисциплін та спецкурсів. Дані аспекти також
залежать від стратегій розвитку та матеріальних можливостей конкретного вищого навчального закладу,
але викладачі можуть задіяти певні механізми впливу на адміністрацію ВНЗ шляхом обґрунтування
пріоритетності впровадження розроблених ними технологій чи адаптувати дані технології під
матеріально-технічні та дидактичні можливості ВНЗ, наприклад, розробити спеціальні завдання для
роботи в умовах недостатньої технічної оснащеності педагогічного процесу (обмеженої кількості
комп’ютерів, тимчасової відсутності доступу в Інтернет тощо).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Вважаємо, що реалізація запропонованих
педагогічних умов забезпечить ефективність процесу формування професійних умінь майбутніх учителів
гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Перспективи подальших
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досліджень ми вбачаємо у створенні цілісної моделі формування професійно-педагогічних умінь
майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами ІКТ з урахуванням виділених нами педагогічних
умов та експериментальної перевірки її ефективності.
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Зимовец Е. А. Педагогические условия формирования профессиональных умений будущих учителей
гуманитарных дисциплин средствами информационно-коммуникационных технологий.
В статье рассмотрена проблема формирования профессиональных умений будущих учителей
гуманитарных дисциплин в условиях информационного общества. Автор обосновывает
целесообразность использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при
формировании профессиональных умений будущих учителей гуманитарных дисциплин, предлагает
содержательную характеристику педагогических условий формирования профессиональных умений
будущих учителей гуманитарного профиля средствами ИКТ и показывает пути реализации данных
условий в системе профессиональной подготовки.
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Zymovets O. A. Pedagogical Conditions of Forming Professional Skills of Prospective Teachers of the
Humanities by Means of Information and Communication Technology.
The article deals with the problem of forming prospective humanitarian teachers' professional skills in the
Information Society. The author stresses the importance of possessing ICT-oriented skills for the teachers of
the Humanities and proves that Information and Communication Technology should be integrated into the
process of professional training of prospective teachers of the Humanities. Such integration can be successful
only under certain conditions. The term ''pedagogical conditions of forming professional skills of prospective
teachers of the Humanities by means of ICT'' is defined as the combination of external and internal factors,
circumstances, forms, methods of organization and technical means of realization of educational process,
which can guarantee the efficiency of using ICT in the process of forming prospective humanitarian teachers'
professional skills.
The author suggests classifying pedagogical conditions of forming professional skills of prospective teachers
of the Humanities by means of ICT into the following groups: 1) internal (psychological) conditions,
connected with forming motivation of prospective teachers to use ICT in their future professional activity; 2)
external (methodological, organizational and technical) conditions, connected with the creation of ICToriented tasks and didactic materials, the organization of students' activity while working with ICT and
providing higher educational establishments with the necessary hardware and software. The detailed analysis
of the groups mentioned above is given, and the ways of realization of these conditions in the process of
prospective humanitarian teachers’ professional training are described.
Key words: professional training, the Humanities, prospective teachers, professional skills, pedagogical
conditions, Information Society, Information and Communication Technologies.
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КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
У статті подано характеристику авторської моделі формування міжкультурної толерантності
майбутнього соціального педагога, що включає п'ять взаємопов'язаних блоків: цільовий, змістовий,
операційно-діяльнісний, контрольно-результативний, діагностичний тощо. Для детальної
характеристики моделі формування міжкультурної толерантності розглянуто зміст її компонентів, а
саме: когнітивного, аксіологічно-мотиваційного, діяльнісно-практичного, перцептивно-афективного,
оціннісно-рефлексивного. У контексті їх загальної характеристики наголошено на потенціалі
когнітивного компоненту як однієї із фундаментальних основ процесу формування компетенцій, що
формують міжкультурну толерантність майбутнього соціального педагога як особистості та фахівця
соціальної сфери.
Ключові слова: міжкультурна толерантність, соціальний педагог, модель формування, професійна
підготовка, когнітивний компонент.
Вступ. Враховуючи той факт, що толерантність є одним із найбільш важливих компонентів
професійних стандартів та вимог до професійних та особистісних якостей соціального педагога, а
міжкультурна толерантність є однією із ключових складових загальної толерантності особистості, то
практична соціально-педагогічна діяльність є регулярно дотичною до проблем міжнаціональної та
міжкультурної взаємодії у фаховій та міжособистісній взаємодії. А враховуючи гносеологічний характер
міжкультурної толерантності як набутої особистісної якості, когнітивний компонент є однією із
фундаментальних основ процесу формування компетенцій, що формують міжкультурну толерантність
майбутнього соціального педагога як особистості та фахівця соціальної сфери.
Аналіз наукових досліджень. Дослідженням проблеми формування міжкультурної толерантності
майбутніх педагогів загалом, і соціальних педагогів, зокрема, займались такі науковці як Т. Алексеєнко,
О. Безпалько, І. Богданова, Р. Вайнола, Г. Вороніна, М. Галагузова, О. Грива, Н. Заверико, І. Звєрєва,
А. Капська, О. Карпенко, І. Мельничук, Л. Міщик, А. Мудрик, Ф. Мустаєва, Ю. Овчарова, В. Поліщук,
Л. Почебут, О. Тютюнник, С. Харченко, П. Шептенко, В. Шульга та ін. Однак, практико-орієнтовані
аспекти формування міжкультурної толерантності у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних
педагогів (особливо в контексті впливу когнітивних процесів на технологізацію процесу їх підготовки)
залишаються малодослідженими.
Виклад основного матеріалу. У загальному, міжкультурний контекст у професійній діяльності
соціального педагога проявляється на двох рівнях: теоретичному та практичному.
Теоретичний рівень міжкультурної складової соціально-педагогічної діяльності проявляється, в першу
чергу, у нормативно-правовому регулюванні фахової діяльності та її концептуального обґрунтування.
Практичний рівень міжкультурного контексту соціально-педагогічної діяльності реалізовується у
практичних формах та методах роботи соціального педагога. В межах цього рівня доцільно виділити три
ключові напрями соціально-педагогічної діяльності в контексті міжкультурної толерантності: 1) соціальнопедагогічна діяльність з об'єктами дискримінаційного, інтолерантного та ксенофобського впливу;
2) соціально-педагогічна робота з формування толерантного суспільного простору; 3) соціальнопедагогічна діяльність з національно-культурними товариствами, земляцтвами, общинами та іншими
громадськими об’єднаннями.
Саме тому, виникає об'єктивна необхідність у систематизації підготовки майбутніх фахівців до
діяльності на вищезазначених рівнях. Відповідне поєднання доцільно представити у вигляді
концептуальної моделі формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів.
В. Поліщук підкреслює, що концептуальна модель професійної підготовки соціальних педагогів – це аналог
системи, який відображає її провідний задум, основні принципи побудови та функціонування. Модель
слугує засобом вивчення процесу професійної підготовки соціального педагога, вона може стати
своєрідним еталоном підготовки, до реалізації якого необхідно прагнути на практиці. Її практична цінність
зумовлена тим, наскільки адекватно та повно вона відображає процес професійної підготовки фахівця
[1: 173].
Тому, відповідно до змісту основних функцій професійної діяльності майбутнього соціального педагога
та якостей, необхідних для її реалізації, а також ключових принципів наукового моделювання, нами
розроблена авторська модель формування міжкультурної толерантності майбутнього соціального педагога
(див. Рис.1.), що акцентує увагу на зв'язку міжкультурної толерантності з процесом професійної підготовки
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як ресурсом її формування, і з системою морального виховання як полем її існування та реалізації, що
відображається в запропонованій авторській моделі як соціально-педагогічному феномені, що містить мету,
зміст, форми та технології реалізації, а також її кінцевий результат – високий рівень сформованості
міжкультурної толерантності.
Розроблена нами модель включає п'ять взаємопов'язаних блоків:
1. Цільовий блок – визначає провідну мету, що повинна реалізувати потребу суспільства в соціальних
педагогах з високим рівнем толерантності, яка конкретизується рядом завдань (оволодіння комплексом
знань щодо поняття міжкультурної толерантності; формування умінь та навичок міжособистісної взаємодії
на основі міжкультурної толерантності та реалізація їх у практичній професійній діяльності; розвиток
особистісних якостей, необхідних для реалізації професійної діяльності).
2. Змістовний блок моделі включає взаємопов'язані компоненти міжкультурної толерантності:
когнітивний (знаннєва сфера, розуміння, поінформованість щодо питань міжкультурної толерантності),
аксіологічно-мотиваційний (орієнтація на загальнолюдські та моральні цінності, повагу до культурних
особливостей представників різних народів та позитивна мотивація до професійної діяльності), діяльніснопрактичний (система вмінь та навичок толерантно будувати взаємостосунки в соціокультурному
середовищі та рівень прояву толерантної поведінки), перцептивно-афективний (сприйняття суб’єктами
один одного, їхнім взаємним пізнанням, емоційне сприйняття та ставлення з повагою до гідності
представників своєї та іншої культури, їх поглядів, віросповідання і т.д.), оціннісно-рефлексивний (основою
є діяльність на основі міжкультурної толерантності, тобто рефлексія та корекція суб’єктом власної дії і
поведінки).
3. Операційно-діяльнісний блок моделі формування міжкультурної толерантності майбутніх
соціальних педагогів побудований відповідно до мети, змісту, структури навчально-виховного процесу та
включає відповідні форми, методи та засоби: індивідуальні, групові та масові, серед яких традиційні та
інноваційні форми роботи; методи (навчальна дискусія, самооцінювання, тренінги, педагогічні
спостереження, вправи, рольові ігри, кейс-метод, опора на життєвий досвід студентів, біографічний метод,
метод колективних творчих справ, соціальні проекти, метод "рівний-рівному" та ін.); включення майбутніх
фахівців соціальної сфери у різні види діяльності – навчальну, позанавчальну, громадську тощо.
4. Контрольно-результативний блок включає оцінку, самооцінку та способи вимірювання рівня
сформованості міжкультурної толерантності; уміння свідомо та самостійно контролювати результати своєї
діяльності, професійну самовдосконалення саморегуляції та власне результат, що задовольняє потреби
суспільства в соціальних педагогах з високим рівнем толерантності тощо.
5. Діагностичний блок. Передбачено поєднання критеріїв сформованості міжкультурної толерантності,
а також діагностичного інструментарію, побудованого на їхній основі.
Для детальної характеристики моделі формування міжкультурної толерантності розкриємо зміст її
компонентів, а саме: когнітивного, аксіологічно-мотиваційного, діяльнісно-практичного, перцептивноафективного, оціннісно-рефлексивного.
Аксіологічно-мотиваційний компонент реалізується через відведення центрального місця
загальнолюдським і моральним цінностям, цінностям поваги до людини, цінності прав і свобод людини та
рівноправності людей, мотивація до навчальної та професійної діяльності, інтерес майбутніх соціальних
педагогів до формування міжкультурної толерантності, мотивація до відповідальності за вибір життєвої
позиції, визнання права вибору за іншими.
Діяльнісно-практичний компонент моделі передбачає активізацію системи вмінь та навичок, необхідних
для успішної професійної діяльності толерантно будувати взаємостосунки в соціокультурному середовищі,
змістовність, взаємопов’язаність, системність, комплексність умінь задля забезпечення продуктивності.
Перцептивно-афективний компонент реалізується через відповідний рівень ідентифікації,
самоідентифікації, емпатії, децентрації, емоційної стійкості, прийняття майбутніх фахівців.
Оцінно-рефлексивний компонент реалізується через самоаналіз, критичне ставлення до власних дій,
здатність майбутніх соціальних педагогів усвідомлювати та оцінювати стратегію своєї поведінки та уміння
вносити корективи в процесі формування міжкультурної толерантності.
Когнітивний компонент моделі формування міжкультурної толерантності майбутнього соціального
педагога містить знання, необхідні соціальному педагогу для здійснення цієї діяльності. В контексті
формування міжкультурної толерантності він реалізується у посиленні професійної спрямованості
середовища ВНЗ, формуванні професійних цінностей та ідеалів майбутніх соціальних педагогів, а також
включає системність, методологічність, міждисциплінарність загальнотеоретичних, психологічних,
соціально-педагогічних знань щодо стратегій формування міжкультурної толерантності, багатоманітності
світу, ненасилля, прав людини. Також цей компонент включає знання про шляхи самовдосконалення та
самовиховання, шляхи формування міжкультурної толерантності, способи рефлексії, усвідомленість змісту
та завдань, форм і методів формування міжкультурної толерантності майбутнього соціального педагога.
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Рис.1. Модель формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів у процесі
професійної підготовки
Орієнтуючись на визначення Л. Маслак [2: 144], ми вважаємо, що когнітивний компонент
міжкультурної толерантності майбутнього соціального педагога включає в себе систему знань індивіда, що
безпосередньо або опосередковано впливають на прояви та переконання, які формують міжкультурну
толерантність особистості, з урахуванням їх глибини, обсягу, стилю мислення, етичних норм, соціальних
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функцій соціального педагога як фахівця через усвідомлення і прийняття людиною складності,
багатовимірності, відносності, неповноти та суб'єктивності власних уявлень і власної картини світу.
Деталізуючи ж складові когнітивного компоненту формування міжкультурної толерантності майбутніх
соціальних педагогів, ми поділяємо точку зору О. Остапчук, яка зазначає про наступний зміст когнітивного
компоненту, котрий складають групи знань: загальнонаукові, соціально-педагогічні та психологічні знання,
спеціальні знання, а також методичні знання [3: 96].
Поділяючи цю думку, ми виділяємо та конкретизуємо відповідно до тематики дослідження наступні
групи знань:
до групи загальнонаукових знань (філософія, історія України, соціологія, політологія, культурологія,
основи правознавства, релігієзнавство, етика та естетика, основи економічних теорій) відносяться знання
щодо:
–
міжнародних та вітчизняних законодавчих актів, які регулюють питання міжкультурної
толерантності;
–
філософських проблем понять "рівності", "шовінізму", "ксенофобії", "етносу", "глобалізму" і т. п.;
–
соціально-політичних передумов, причин та наслідків різного рівня міжкультурної толерантності у
суспільстві;
–
історії розвитку міжкультурної толерантності як наукової категорії та соціального явища;
–
культурних особливостей різних етнічних, релігійних та культурних груп населення і т.п.
Соціально-педагогічна група включає знання про:
–
нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної діяльності (зокрема, акцентуючи увагу
на нормативно-правових актах, що регулюють норми, пов’язані зі сферою міжкультурної толерантності);
–
сутність професійної етики соціального педагога;
–
зміст ключових форм та методів соціально-педагогічної роботи з формування міжкультурної
толерантності;
–
специфіку механізмів та агентів соціалізації у різних етнічних, релігійних та культурних групах.
До психологічної групи належать знання про:
–
механізм формування міжкультурної толерантності особистості на ціннісному рівні;
–
етнопсихологічні особливості соціалізації;
–
зміст базових понять етнопсихології, соціальної психології (зокрема, акцентуючи увагу на
психології груп та психології мас).
Методичну групу складають:
–
знання, форми, методи та засоби формування міжкультурної толерантності;
–
діагностичний інструментарій для дослідження рівня міжкультурної толерантності;
–
особливості соціально-педагогічної роботи у сфері формування міжкультурної толерантності.
Тому, лише в процесі засвоєння відповідних вищезазначених груп знань та їх інтеріоризації майбутніми
соціальними педагогами доцільно говорити про активізацію процесу формування міжкультурної
толерантності на особистісному та професійному рівнях у межах інших компонентів моделі, в першу чергу
діяльнісно-практичного як основи практичного втілення цих знань.
Висновки. Об’єктивна необхідність у систематизації підготовки майбутніх фахівців до діяльності на
теоретичному і практичному рівнях вимагає поєднання у вигляді концептуальної моделі формування
міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів. Тому, відповідно до змісту основних
функцій професійної діяльності майбутнього соціального педагога та якостей, необхідних для її реалізації,
а також ключових принципів наукового моделювання, нами розроблена авторська модель формування
міжкультурної толерантності майбутнього соціального педагога, що акцентує увагу на зв'язку
міжкультурної толерантності з процесом професійної підготовки як ресурсом її формування і з системою
морального виховання як полем її існування та реалізації. Розроблена нами модель включає п'ять
взаємопов'язаних блоків (цільовий, змістовний, операційно-діяльнісний контрольно-результативний та
діагностичний) та п'ять базових компонентів (когнітивний, аксіологічно-мотиваційний, діяльніснопрактичний, перцептивно-афективний та оціннісно-рефлексивний).
Враховуючи той факт, що когнітивні процеси є основою процесу засвоєння нових знань, то когнітивний
компонент є безпосереднім базисом формування міжкультурної толерантності майбутніх фахівців, оскільки
саме у процесі пізнання, після засвоєння нової інформації, що стосується всіх аспектів існування
представників інших культурних та етнічних груп, відбувається її емоційне осмислення з подальшим
виробленням відповідного ставлення індивіда та відповідними проявами поведінки (тобто проявами
діяльнісно-практичного компоненту) до представників та явищ з інших культурних та етнічних груп.
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Палько И. М. Когнитивный компонент в структуре модели формирования межкультурной
толерантности в профессиональной подготовке социальных педагогов.
В статье представлена характеристика авторской модели формирования межкультурной
толерантности будущего социального педагога, включая пять взаимосвязанных блоков: целевой,
содержательный, операционально-деятельностный, контрольно-результативный, диагностический и
т. д. Для детальной характеристики модели формирования межкультурной толерантности
рассмотрено содержание ее компонентов, а именно: когнитивного, аксиологично-мотивационного,
деятельно-практического, перцептивно-аффективного, оценочно-рефлексивного. В контексте их общей
характеристики отмечен потенциал когнитивного компонента как одной из фундаментальных основ
процесса формирования компетенций, формирующих межкультурную толерантность будущего
социального педагога как личности и специалиста социальной сферы.
Ключевые слова: межкультурная толерантность, социальный педагог, модель формирования,
профессиональная подготовка, когнитивный компонент.
Palko I. M. The Cognitive Component in the Structure of Intercultural Tolerance Model Formation in the
Professional Training of Prospective Social Pedagogues.
The article deals with the description of the author's model forming future social pedagogues’ intercultural
tolerance, including five interrelated parts: targeted, substantial, operationally active, control-resultative,
diagnostic etc. This practice-oriented model reveals the meaning of basic functions of prospective social
pedagogues’ professional activity and qualities required for its implementation, as well as the key principles of
scientific modeling. The author focuses on intercultural tolerance communication as the process of professional
training and a resource of its formation and a system of moral education as a field of its existence and
implementation. The article reveals the content of its components, namely: cognitive, axiological-motivational,
operation-practical, perceptual, affective, assessment and reflexive. Focusing on this model, the author argues
that cognitive processes are the foundation for learning new knowledge. The author arrives at the conclusion
that the key elements of cognitive component are general scientific knowledge, socio-pedagogical knowledge,
psychological knowledge and methodical knowledge. On top of that, the cognitive component is the direct basis
of formation of intercultural tolerance of prospective professionals. The particular attention is paid to the
potential of the cognitive component, as one of the essential foundations of the competencies formation.
Key words: intercultural tolerance, social pedagogue, model of formation, professional training, cognitive
component.
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ПОНЯТТЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СВІТОВОМУ
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Стаття присвячена одному із основних компонентів професійної компетентності сучасного вчителя
іноземної мови – цифровій компетентності. У статті розглянуто термінологію, що використовується
у сучасній науковій літературі для визначення поняття цифрової компетентності. Здійснено аналіз
досліджень, спрямованих на сутність та зміст даної компетентності, розглянуто характеристику
умінь та навичок у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: цифрова компетентність вчителя іноземної мови, цифрова грамотність, інформаційнокомунікаційні технології, компетентність вчителя у сфері ІКТ.
Постановка проблеми. Інтеграція ІКТ у навчальний контекст є одним із ключових моментів
модернізації системи вищої освіти в Україні. В сучасному інформаційному суспільстві зростають вимоги
до професійної компетентності педагогів, зокрема й вчителів іноземних мов, які не лише повинні мати
комп’ютерну грамотність, але і вміти адекватно і методично коректно застосовувати засоби інформаційнокомунікативних технологій в навчальному та виховному процесі. ІКТ ресурси відкривають нові
перспективи для вчителів іноземної мови, оскільки дають можливість розширити контекст заняття,
будувати міжнародну співпрацю, організовувати віртуальні мовні групи та спільноти, форуми та чати,
забезпечувати доступ до сучасних актуальних аутентичних матеріалів у різних формах – текстів,
мультимедіа, потокового телебачення, подкастів, можливості спілкуватися з носіями мови через
різноманітні інтернет-системи та багато іншого.
Дослідженню сутності поняття цифрової компетентності вчителя іноземної мови особлива увага
приділяється у працях таких зарубіжних науковців, як В. Браздейкіс, С. Джан, Дж. Равен, Б. Цванефелд,
Л. Салганік, Т. Сабаліускас, Д. Рікен, Д. Букантате, К. Пукеліс, А. Кантосало, М. Спектор та інші.
Метою даної статті є розкриття поняття та змісту цифрової компетентності вчителя іноземної мови у
світовій науковій літературі.
Виклад основного матеріалу. Інформаційно-комунікаційні технології стали невід’ємним компонентом
навчального та виховного процесу більшості освітніх закладів країн Європи, Америки та розвинених країн
Азії. ІКТ-ресурси створюють додаткові можливості для вдосконалення навчального плану та створення
умов для ефективної комунікації між педагогом та учнями або студентами, які раніше не були доступними.
Необхідною умовою результативного використання інформаційно-комунікаційних технологій в
навчальному просторі є володіння педагогом комп’ютерною грамотністю і компетентністю в даній сфері.
Незважаючи на велику кількість наукових робіт, присвячених питанню цифрової компетентності
вчителя іноземної мови, єдиного терміну для визначення професійної компетентності педагога у сфері ІКТ
не існує. Зарубіжними дослідниками використовуються такі терміни, як цифрова компетентність (англ.
digital competence), цифрова грамотність (англ. digital literacy), компетентність у сфері ІКТ (англ. ICT
competence), інформаційно-комунікаційно-технологічна грамотність (англ. ICT literacy) та інші.
Так, Європейський парламент та Рада Європейського Союзу у 2006 році назвали саме цифрову
компетентність ключовою складовою для навчання людини протягом всього життя. Згідно з цим, цифрова
компетентність передбачає впевнене та критичне використання доступних технологій інформаційного
суспільства для повсякденного спілкування, роботи та відпочинку [1]. Саме поняття цифрової
компетентності використовується в освітній системі Норвегії, яка стала першою країною, що включила до
національного навчального плану, а згодом і до загального плану педагогічної освіти цифрову
компетентність педагога [2].
Норвезький дослідник Р. Дж. Крумсвік характеризує цифрову компетентність вчителя як майстерність
педагога застосовувати ІКТ у своїй професійній діяльності. Вчений додатково наголошує, що вчитель має
також критично оцінювати подібні ресурси, використовувати їх з урахуванням педагогіки та дидактики, а
також бути обізнаним із цілями використання різних навчальних стратегів та цифрової освіти студентів чи
учнів [2]. При цьому відбір матеріалів відбувається з урахуванням специфіки дисципліни, особливостей
групи, а також з урахуванням конкретної теми заняття.
Інститут інформаційних технологій в освіті ЮНЕСКО в своїх програмах використовує термін "цифрова
грамотність". Зокрема, аналітична записка інституту вийшла під назвою "Цифрова грамотність в освіті" [3].
В документі зазначається, що цифрова компетентність педагога включає в себе такі компоненти, як знання і
вміння, що мають відношення до освітніх стратегій, обізнаність з інноваціями в дидактиці та педагогіці,
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питання етичності використання ІКТ, а також здатність вчителя використовувати ІКТ-ресурси у навчанні,
особистому професійному розвитку та при організації освітнього та виховного процесу.
Широко використовується також термін "інформаційно-комунікаційна компетентність". Вчений
В. Браздейкіс тлумачить даний термін як знання, вміння, ставлення, цінності, а також індивідуальні риси
особистості, які дозволяють їй успішно вирисовувати ІКТ в освітній діяльності [4]. Вчений виділяє два
рівні освітньої інформаційно-комунікаційної компетентності педагога: базову та інтегральну. Базова
освітня ІКТ компетентність включає в себе три компоненти: соціальний (знання етичних та юридичних
норм використання ІКТ в освітніх закладах та їх дотримання), інформаційний (практичне застосування
інформаційних навичок з урахуванням специфіки дисципліни) та технологічний (здатність безпосередньо
вирисовувати ІКТ-ресурси). Інтегральна освітня ІКТ-компетентність складається з двох компонентів:
педагогічна компетентність (застування ІКТ у навчальному процесі та розвиток комп’ютерної грамотності
студентів) та управлінська (здатність аналізувати та планувати освітні процеси з використанням ІКТ).
Європейська рамка е-компетенцій (European e-Competence Framework) розглядає поняття інформаційнокомунікаційної компетентності в галузі освіти, яке включає в себе знання відповідних педагогічних
підходів і методів здійснення навчального процесу, а також наступні навички: аналіз веб-ресурсів та підбір
адекватного навчального матеріалу, розробка навчальних планів та програм з використанням ІКТ, вміння
аналізувати ефективність роботи та корегувати навчальний матеріал у відповідності з цим [5]. При цьому
особлива увага приділяється підбору тих матеріалів та інструментів, які буду мати високу результативність
саме при використанні на заняттях з конкретної дисципліни.
Згідно системи ISTE (International Society for Technology in Education), стандарт ІКТ-компетентності для
вчителів включає чотири компоненти: технологічний, соціально-етичний, педагогічний та професійний.
Дані були отримані на основі фундаментального дослідження, здійсненого в декількох країнах світу з
урахування додаткової інформації, отриманої від державних та приватних освітніх організацій та установ
[6]. Згідно з цим, вчитель повинен не лише вміти користуватися технічними засобами, а також методично
коректно використовувати ІКТ-ресурси і бути фахівцем в таких соціально-етичних питаннях, як
комп’ютерна безпека, плагіат, ліцензія програмного забезпечення, право інтелектуальної власності,
недоторканості приватного життя, кібер-етикет, використання апаратного і програмного забезпечення для
студенів із особливими потребами тощо.
Департамент освіти Західної Австралії на основі детального опитування шкільних вчителів, зокрема
саме вчителів іноземних мов, стосовно їх рівня майстерності у сфері ІКТ дійшов висновку, що можна
виділити три рівні у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі:
низький, середній і високий. Дослідники зобразили рівні володіння ІКТ у вигляді мапи, розділеної на три
частини, де чітко охарактеризовані навички, якими має володіти педагог на кожному із рівнів [7]. Згідно
цього дослідження, основними факторами, які впливають на рівень володіння вчителем компетентністю у
даній сфері є стать, вік, досвід, умови для ІКТ в конкретному навчальному закладі, мотивація педагога, а
також його індивідуальній професійний розвиток. Список навичок був складений професором Гремом
Девісом та дозволяє педагогу визначити свої сильні та слабкі сторони у сфері використання ІКТ. Тест,
мапа, а також додаткові навчальні матеріали для вчителів у даній сфері доступні на сайті ICT4LT
(www.ict4lt.org). Матеріали представлені як для загальних навчальних програм, так і у вигляді додатків,
специфічних для навчання саме іноземної мови.
Міжнародна асоціація вчителів англійської мови TESOL в 2011 році запустила програму "Принципи та
практика дистанційного навчання", яка призначена для досвідчених і недосвідчених вчителів англійської
мови, які здійснюють навчання в режимі онлайн [8]. Програма включає десять курсів, серед яких: навчання
читання, письма, лексики і граматики в режимі онлайн, питання електронної комерції для вчителів і
адміністрації навчальних закладів, види активності для спільного навчального середовища, проектування
інтерактивних заходів тощо.
Подібна програма "CertICT: Certificate in Teaching Languages with Technology" The Сonsultants-e Project
(http://www.theconsultants-e.com/) представлена також Департаментом освіти Каталонії (Іспанія) і Трінітіколеджом (Великобританія) [9]. Програма включає в себе три модулі: модуль 1. Комп'ютерні навички:
електронна пошта, формати файлів, обробка текстів, робота з зображеннями, аудіо- та відеоматеріали,
комп'ютерна безпека, питання онлайн-безпеки; модуль 2: інструменти ІКТ на занятті: використання, аналіз
та підбір, Інтернет-методи пошуку, критична оцінка веб-сайтів, соціальних закладок, планування та
реалізація онлайн-класів, WebQuests, відео та текстовий чат, подкасти, блоги, RSS, вікі, онлайн довідники,
інструменти Веб 2.0, змішане навчання, мобільне навчання, електронні портфелі; модуль 3: індивідуальній
курсовий проект за темою, яку кожен педагог обирає сам для себе з урахуванням специфіки свого
навчального предмету, а також особистих вподобань.
Дослідники Т. Сабаліускас, Д. Букантате та К. Пукеліс виділили сім окремих сфер цифрової
компетентності, а саме: базову, технологічну, сферу стратегічного розвитку ІКТ, етичну, сферу інтеграції
ІКТ у конкретний предмет викладання, дидактичну та сферу управління навчальним процесом з
використанням ІКТ [4]. В свою чергу, такі дослідники, як П. Кіршнер, І. Воперайс та П. Ван ден Дул
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розглядають компетентність педагога у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, яка складається з
наступних компонентів: особистий (базові навички при роботі з офісними програмами, пошуком у мережі
Інтернет, різними типами пошукових систем, засобами комунікацій та ін.), як засіб мислення (англ. mind
tool) (використання спеціального програмного забезпечення, що сприяє розвитку професійного мислення);
як засіб навчання (питання ефективного застосування та адаптації ІКТ для результативного навчального
процесу, виховання, планування групової та індивідуальної форм роботи, створення спеціальних
навчальних матеріалів з використання ІКТ, тощо), як засіб педагогічного та методичного застосування ІКТ
(вміти використовувати ІКТ як при синхронному (відео, аудіо, чат), так і у асинхронному (електронна
пошта, форуми) середовищі; як соціальній компонент (здатність поширювати знання, розуміти вплив
інформаційного середовища на освітні процеси) [4].
Подібної думки дотримуються й інші вчені. Зокрема, дослідник П. Хогенбірк у своїх дослідженнях
розглядає функціональні можливості та перспективи цифрової компетентності для педагогів. До них він
відносить розробку специфічних траєкторій навчання, формування нових унікальних концепцій навчання,
створення різноманітного та багатого навчального середовища, посилення взаємодії між вчителем та учнем
чи студентом, підвищення якості навчання та викладання, мотивація учнів та їх поступова підготовка до
навчання продовж усього життя. Він також зазначає, що цифрові технології створюють унікальні
можливості для заочної та дистанційної освіти, а також підвищують популярність та привабливість
педагогічної професії. Інший дослідник, Р. Сімонс стверджує, що саме використання інформаційнокомунікаційних технологій у освіті сприяє налагодженню контактів учнів із різними фахівцями в
конкретній галузі навчання, стимулює їх пошукову та навчальну діяльність, сприяє розвитку критичного
мислення, розвитку творчих здібностей та взагалі робить навчальний процес більш креативним та гнучким
[4].
З огляду на всі вищеописані терміни та визначення для характеристики цифрової компетентності
педагога, зокрема, вчителя іноземної мови, можна зробити висновок, що більшість дослідників відносять до
даної категорії здатність вчителя ефективно та результативно використовувати ІКТ у своїй педагогічній
діяльності та для свого професійного розвитку. До складових елементів цифрової компетентності також
входять додаткові знання, уміння, здатності та ставлення, серед яких технічні навички роботи з ІКТ,
здатність застосовувати вказані ресурси у навчально-виховному процесі, та здатність планувати,
аналізувати та керувати освітнім та виховним процесом за допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій. Педагог повинен також критично оцінювати ресурси та бути добре ознайомленим з
соціальними та етичними аспектами їх використання. Важливу роль при підборі та аналізі матеріалів та
інструментів відіграють також такі показники, як специфіка та тематика конкретного заняття, особливості
класу та групи, де це заняття буде проведено, а також особисті вподобання та професійні уміння вчителя.
Висновки. Згідно результатів дослідження, на сьогоднішній день у світовому освітньому просторі не
існує єдиного терміну для чіткого означення цифрової компетентності вчителя та його умінь і навичок у
сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Водночас, визначення компетентності вчителя у даній
сфері, що даються вченими різних країн, перетинаються між собою, відрізняючись, при цьому, своєю
наповненістю та широтою.
Зокрема, дослідники різних країн притримуються однієї думки в тому, що для педагога є недостатнім
володіння лише базовими технічними навичками у сфері інформаційно-комунікаційних технологій,
насамперед, важливою є здатність вчителя аналізувати, критично оцінювати наявні ресурси, освоювати
нові ІКТ та доцільно використовувати їх у навчально-виховному процесі та у своєму індивідуальному
професійному розвитку. При цьому підбір матеріалу має відбуватися с урахуванням специфіки класу та
особливостей конкретного навчального предмета та заняття.
Слід також додати, що, незважаючи на велику кількість наукових робіт, присвячених даній сфері,
питання трактування поняття цифрової компетентності вчителя іноземної мови, визначення її складових,
структури та змісту залишаються недостатньо розкритими і потребують подальшого вивчення.
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Прохорова С. Н. Понятие цифровой компетентности учителя иностранного языка в мировом
образовательном пространстве.
Статья посвящена одному из основных компонентов профессиональной компетентности современного
учителя иностранного языка – цифровой компетентности. В статье рассматривается терминология,
используемая в современной научной литературе для определения понятия цифровой компетентности.
Осуществлен анализ исследований, направленных на сущность и содержание данной компетентности,
рассмотрена характеристика умений и навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: цифровая компетентность учителя иностранного языка, цифровая грамотность,
информационно-коммуникационные технологии, компетентность учителя в сфере ИКТ.
Prokhorova S. M. The Concept of Digital Competence of Foreign Language Teachers in the World
Educational Space.
The article deals with one of the main components of modern teacher professional competence – digital
competence. The author analyzes the contemporary scientific literature for the definition of digital competence as
well as the content of digital competence, given by the scientists from different countries. Digital competence is one
of the key points in the modernization of education in Ukraine Our educational system has become aware of the
need to provide digital training for teachers to meet the opportunities which computer technologies offer. ICT
integration into teaching and training context is one of the main trends of modernization of different educational
systems in the world. Nowadays language teachers need to be not only computer literate but to have professional
confidence to use ICT adequately and methodologically correctly .The modern world needs teachers, who are able
to use ICT tools and different web resources in the classroom. ICT resources open up new prospects for foreign
language teachers and provide an opportunity to broaden the context of lessons, build international cooperation
and provide access to authentic materials in different forms – text, multimedia, streaming television, podcasts,
various online systems, etc. Teachers can use ICT resources not only in their training and educational process but
in their professional development.
Key words: Digital competence of foreign language teachers, digital literacy, ICT, professional competence in ICT.
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ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ МОВИ У ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КАНАДИ
У статті розглянуто можливості вивчення другої мови у провінціях Канади на різних ланках освіти,
зазначено кількість державних закладів, які пропонують навчання мовою меншості, з’ясовано, які
громадяни Канади мають доступ до навчання у англомовних школах Квебеку та франкомовних школах
інших провінцій Канади. Спираючись на законодавчу базу, зазначено основні положення про мову у
шкільних документах різних провінцій. Особлива увага приділена другій мові у середній та вищій освіті
Канади.
Ключові слова: друга мова, Канада, середня освіта, вища освіта.
Постановка проблеми. Канада, як багатонаціональна країна акумулює в собі досвід різних націй
щодо організації навчального процесу, змісту і методів навчання. В останні десятиліття проблема
підготовки людей до життя в багатонаціональному суспільстві знаходиться в центрі уваги педагогічних
досліджень. 25 % канадців у віці від 18 до 29 років володіють обома офіційними мовами. Це найбільш
високий показник білінгвізму серед людей цього віку у всьому світі. Більшість канадського населення
належить до англомовної групи, тому для багатьох англомовних дітей основним шляхом засвоєння
французької мови є спеціально організоване навчання в школі.
Двомовна ситуація, що склалась в Україні, потребує перегляду підходів до навчання другої мови.
Необхідність вивчення та використання доцільного зарубіжного педагогічного досвіду тим більше
актуальна, якщо враховувати, що багато тенденцій розвитку світової освіти поки не знаходять
достатнього відображення у вітчизняній теорії та практиці.
Аналіз останніх досліджень. До вивчення проблеми другої мови у Канаді долучились як зарубіжні,
так і вітчизняні науковці, серед яких, перш за все, необхідно назвати Дж. Каммінса (Jim Cummins),
Ф. Вайланкорта (F. Vaillancourt), Т. Скутнабб-Кангасa (Tove Skutnabb-Kangas), О. Першукову,
Ю. Шийку. Проте, на нашу думку, тема організації навчання другою мовою у школах, коледжах та
університетах Канади була розкрита недостатньо.
Мета статті – з’ясувати нормативні і законодавчі засади навчання другої мови у соціальному
контексті Канади, дослідити питання доступності правових норм щодо відвідування шкіл лінгвістичної
меншості громадянами Канади (які є дійсно громадянами Канади), а також визначити наявність
можливостей англоканадців у Квебеку та франкоканадців у інших провінціях отримання середньої та
вищої освіти своєю рідною мовою.
Виклад основного матеріалу. Поняття другої мови є сьогодні дискусійним. Під другою мовою
розуміють мову країни, в якій перебувають іноземці, мову, яку вони прагнуть засвоїти з метою інтеграції
до суспільства. Г. Зіберт – Отт дає таке визначення цього поняття: ''Друга мова в широкому розумінні
означає будь-яку мову, яка вивчається після першої, у вузькому розумінні – це мова, яка на противагу
іноземній, засвоюється і використовується зазвичай у контексті міграції і є для тих, хто її вчить, умовою
їх існування'' [1: 274]. У педагогіці та соціолінгвістиці розрізняють другу мову (L2) та іноземну мову, яку
вивчають в регіонах, де цю мову не використовують. Щодо L2, то мається на увазі переважно розмовна
мова, що вживається у повсякденному житті; ця мова необхідна для комунікації і, таким чином, для
функціонування в даному суспільстві і культурі. Другою мовою у Канаді можуть бути будь-які мови,
окрім французької у Квебеку, та англійської в інших провінціях. Їх викладають для розвитку в учнів
комунікаційних навичок та культурного порозуміння між різними народами, які проживають на
території Канади. До другої мови можуть належати: англійська або французька як друга мова, для
вивчення яких пропонуються різноманітні програми, включаючи й імерсію; мови корінних народів
Канади, серед яких викладають мову крі, інуктитут, мову оджибве, мову накода, мову блекфут та інші;
мови культурної спадщини та міжнародні мови, наприклад німецьку, японську, іспанську, українську,
китайську. Канадські органи управління пропонують широкий спектр курсів і програм з вивчення другої
мови, залежно від наявності кваліфікованих викладачів, навчальних планів та учбових ресурсів.
Канада характеризується наявністю децентралізованої системи освіти, де найвищим органом
управління освітою федерального рівня є Рада міністрів освіти Канади, яка носить консультативний
характер, визначаючи загальні напрями розвитку освітньої політики. Пріоритети розвитку освіти та
конкретні мета й завдання в освітній галузі мають право визначати законодавчу владу провінції чи
території Канади. Міністерство і департамент освіти забезпечують освітній, адміністративний та
фінансовий менеджмент на рівні провінції, визначають організацію освіти, її політичну і законодавчу
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базу. Практичне втілення освітньої політики в дію належить шкільним радам – органам управління
освітою місцевого рівня.
Вивчення шкільних актів провінцій і територій Канади [2; 3; 4; 5] дало змогу визначити, що мовою
навчання у більшості провінцій Канади є англійська, окрім Квебека, де мовою більшості і мовою
навчання є французька. Більшість учнів у Канаді мають англійську мову за першу, але зважаючи на
білінгвальний характер канадського суспільства багато батьків бажають для своїх дітей вивчати
французьку мову. Вивчення французької мови є важливим для порозуміння між франко- та
англоканадцями, а також для пошуків кращої роботи.
Серед основних положень про мову у шкільних актах різних провінцій Канади [ 2; 3; 4] є такі:

кожен учень має право отримати освітню програму, яка викладається англійською мовою;

якщо англійська мова не є рідною мовою учня, то, згідно з розділом 23 Канадського Статуту
Прав і Свобод, цей учень має право отримати навчання рідною мовою;

французька мова – мова інструкцій у франкомовних школах, а також у програмах для учнів
мовної меншості.
Щодо шкільного акту Квебеку [5], то у ньому представлені такі мовні положення:

шкільні ради розподіляються на франкомовні та англомовні;

франкомовні шкільні ради надають освітні послуги французькою мовою, англомовні повинні
надавати освітні послуги англійською мовою;

професійне навчання та освітні послуги для дорослих мають надаватися французькою мовою.
У канадській системі освіти учні забезпечені можливістю вивчати різноманітні мови, тому вони
мають доступ до імерсійних (білінгвальних) програм та до програм вивчення другої мови.
Проаналізувавши законодавчі акти провінцій Канади та інші джерела [2; 3; 4; 5; 6], можна визначити
можливості вивчення другої мови у кожній з канадських провінцій.
У Британській Колумбії допущення до французьких шкіл визначають гарантії розділу 23 Канадського
Статуту Прав та Свобод і провінційне рішення, яке розширює права розділу 23 для франкомовних
іммігрантів-негромадян.
Дванадцятирічна шкільна система у Британській Колумбії поділена між 60 державними шкільними
районами. The Conseil Scolaire Francophone (CSF) – єдиний орган освіти, що адмініструє французькі
одномовні школи у провінції. Міністерство освіти управляє початковою освітою та навчанням від
дитячого садка до дванадцятого класу. Це стосується як державних, так і приватних шкіл. Відділ мовних
програм (The Language Programs and Language Initiatives Branch) відповідає за розробку та розвиток
учбового плану для французьких програм. Шкільна система забезпечує учнів трьома французькими
освітніми програмами: французька як перша мова для франкомовного населення (FFL), основна
французька мова (Core French), імерсійна програма французької мови (French Immersion program).
У Британській Колумбії є франкомовний коледж College Educacentre, який пропонує онлайн курси та
програми французькою мовою. Незважаючи на відсутність автономних франкомовних університетів,
Simon Fraser University пропонує деякі програми французькою мовою.
У Альберті доступ до французьких шкіл визначається розділом 23 Канадського Статуту Прав і
Свобод. У провінції п’ять французьких шкільних органів влади і тридцять п’ять французьких шкіл.
Міністерство освіти управляє освітою провінції від дитячого садка до дванадцятого класу старшої
школи, а також фінансує та підтримує шкільні ради. Міністерство освіти поділяється на шість відділів.
Відділ розвитку програм та стандартів ( The Program Development and Standards Division) розробляє та
впроваджує шкільні курси англійською та французькою мовами. У провінції працюють три франкомовні
програми: основна французька мова (тобто французька як друга мова), французька імерсійна програма і
французька як перша мова, яка функціонує для франкомовних учнів, що мають право згідно з розділом
23 Канадського Статуту отримувати інструкції своєю рідною мовою.
Дванадцятирічна система освіти у Альберті забезпечується 62 шкільними радами, серед яких п’ять
французьких шкільних органів влади. Французькі шкільні ради у провінції Альберта управляють 35
французькими школами. Серед вищих навчальних закладів лише Університет Альберти пропонує
програми французькою мовою [6: 16].
У Саскачевані дванадцятирічна шкільна система забезпечується 28 відділами освіти. The Division
Scolaire Francophone – єдиний відділ, який адмініструє французькі одномовні школи у Саскачевані.
Міністерство освіти провінції контролює дошкільну освіту, дванадцятирічну шкільну систему освіти, а
також державні бібліотеки. Шкільна система у Саскачевані пропонує чотири франкомовні освітні
програми: французька як перша мова (FFL), французька як основна мова (Core French), інтенсивна
французька мова (Intensive French) та французька імерсія (French Immersion). Програма ''французька як
перша мова'' розроблена спеціально для учнів, рідною мовою яких є французька. Усі ці програми у
Саскачевані забезпечуються відділом Французької освіти та міжнародних мов (The French Education and
International Languages Branch).
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Вища освіта у провінції Саскачеван – університети, урядові коледжі, приєднані коледжі та
регіональні коледжі – підпорядковується Міністерству вищої освіти, зайнятості і праці (The Ministry of
Advanced Education, Employment and Labour). Серед багатьох вищих навчальних закладів Саскачевану
лише Французький інститут (Institut Francais), який є частиною Університету Реґіна (The University of
Regina) забезпечує навчання французькою мовою.
У Манітобі доступ до французьких шкіл визначається розділом 23 Статуту Прав і Свобод, а також
лояльною політикою провінції. Серед інших провінцій, у Манітоба найменша кількість франкомовних
жителів, але франкомовна меншість має надзвичайний конституційний захист. Міністерство освіти,
громадянства і молоді управляє початковою та середньою школами, а також дитячими садками.
Початкова і середня освіта забезпечується 36 відділами освіти у провінції. Кожен відділ відповідальний
за школи, які належать до його територій. Франкомовні школи усієї провінції належать до
Франкомовного Відділу Освіти Манітобу (The Division Scolaire Franco-Manitobaine).
Шкільна система у Манітобі забезпечує учнів трьома франкомовними навчальними програмами: the
Francais program (освіта французькою мовою для франкомовного населення провінції); французька
імерсія (French Immersion) і базова французька мова (Basic French). Факультативно існує програма
французької мови для початківців. Адміністрування та керування франкомовними програмами здійснює
Відділ французької освіти (The Bureau de’Education Francaise), який також відповідає за розробку і
розвиток навчальних планів усіх франкомовних програм.
Вищою освітою у Манітобі управляє Міністерство вищої освіти і писемності на ряду з Радою вищої
освіти, яка відповідає за чотири державні університети і чотири державні коледжі у провінції. Серед
восьми вищих навчальних закладів Манітобу лише The College Universitaire de Saint Boniface і The Ecole
Technique Professionnelle пропонують навчання французькою мовою.
Право відвідувати французькі школи у Онтаріо визначається не лише розділом 23 Канадського
Статуту Прав і Свобод, але й Освітнім актом, який відміняє ряд гарантій наданих розділом 23.
Положення Статуту визначають мінімальні пропозиції щодо навчання мови меншості; провінційні уряди,
наприклад Онтаріо, можуть встановити більш лояльний режим. Розділ ХІІ Освітнього акту провінції
присвячений мові навчання: підрозділи 281, 291, 294 передбачають, що право франкофонів на навчання
їхніх дітей французькою мовою не є основним положенням розділу 23 (3) Канадського Статуту.
Франкофони, як визначається розділом 23 (1) і (2) Статуту, мають право на початкову або середню освіту
французькою мовою, незалежно від того скільки дітей мають право на цю освітню послугу у
відповідному районі [6].
Апеляційний суд Онтаріо визнав право франкомовних жителів провінції на управління і контроль
засобами франкомовних шкіл, а також право франкомовних батьків на контроль усіх аспектів пов’язаних
з наданням інструкцій французькою мовою. У Онтаріо є 31 державна англійська школа, 29 англійських
католицьких шкіл, 4 державні французькі школи та 8 французьких католицьких шкіл.
Щодо вищої освіти у Онтаріо, немає жодних конституційних гарантій, які б забезпечували навчання
французькою мовою. Згідно з розділом 8 Французького мовного акту, університети мають право
визнаватися двомовними установами. У Онтаріо є два французьких коледжі та шість двомовних
університетів. Три інші вищі навчальні заклади також пропонують навчальні програми французькою
мовою.
У Квебеку доступ до англійських шкіл визначається розділом 23 Канадського Статуту Прав і Свобод
для англомовних канадців та іммігрантів. Дитина, яка не має право на навчання у державних англійських
школах, згідно з розділом 23 Статуту, може попросити відвідувати англійські державні школи, якщо
більша частина її шкільного навчання вже надавалась англійською мовою. Це право потім може бути
поширене і на інших дітей у родині. Закон 104 наказує, що інструкції англійською мовою, які надають у
Квебеку у державних школах, що не субсидуються, повинні бути проігноровані під час якісного
дослідження головного критерію. Цей закон був заперечений в суді і Апеляційний Суд Квебека в 2007
році постановив, що поправка порушує розділ 23 і що це порушення не представляє прийнятної норми,
яка може бути виправдана у вільному і демократичному суспільстві. У жовтні 2009 року Верховний Суд
Канади підтримав це рішення. У 2010 році був ухвалений закон 103, відповідно до якого англійську
школу необхідно відвідувати мінімум три роки, щоб мати право належати до англомовного шкільного
суспільства [6].
Міністерство Освіти, Відпочинку та Спорту (Ministere de l’Education, du Loisir et du Sport) керує
системою освіти у Квебеку на чотирьох рівнях: початковому (який включає і дошкільну освіту),
середньому, колегіальному та університетському. 69 державних шкіл у провінції забезпечують початкову
та середню освіту, 9 з них англомовні. Окрім університетів, вищу освіту у провінції надають 48 коледжів,
5 з яких надають освітні послуги англійською мовою. Серед 19 університетів Квебеку існують 3
англомовні [6: 66].
Доступ до французьких шкіл у Нью-Брансвіку визначається як розділом 23 Канадського Статуту, так
і Офіційним мовним актом провінції (OLANB). Освітній акт Нью-Брансвіка виділяє два освітніх сектори
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у провінції, відповідно до мови навчання: франкомовний сектор регулює п’ять шкільних районів,
англомовний сектор – дев’ять. Така система має на меті забезпечення спеціальними програмами різні
мовні спільноти та захист і розвиток мови і культури кожної спільноти. Класи і школи повинні бути
організовані враховуючи офіційну мову даного району. Серед чотирьох університетів провінції
Universite de Moncton забезпечує навчання французькою мовою.
У Новій Шотландії допущення до французьких шкіл регулюється розділом 23 Канадського Статуту.
Освітньою системою від дошкільної до вищої освіти керує Департамент Освіти, який поділено на п’ять
відділів. Відділ французької мови (The Acadian and French Language Services Branch) контролює розвиток
навчального плану для французьких мовних програм FFL. Відділ шкільної освіти розробляє, розвиває,
упроваджує, оцінює програми. Цей відділ також пропонує програми вивчення другої мови (французької,
англійської) та курси з вивчення інших мов.
Освітня система Нової Шотландії поділяється на 8 шкільних рад. Сім з них мають певні, закріплені за
ними території, і лише франкомовна шкільна рада (The Conseil Scolaire Acadien Provincial) управляє
усіма французькими школами провінції (19 французьких шкіл). Шкільна система Нової Шотландії
пропонує п’ять франкомовних освітніх програм: французька, як перша мова (FFL) для франкофонів, які
мають гарантії згідно з розділом 23; французька, як основна мова (Core French); французька, як основна
мова – розширений курс (Extended Core French), французька імерсійна програма (French Immersion),
інтегрований курс французької мови (Integrated French).
Відділ вищої освіти фінансує установи, що забезпечують вищу освіту і державні бібліотеки. У Новій
Шотландії вища освіта представлена університетами, технічними коледжами і професійними коледжами.
Серед десяти державних університетів провінції лише Університет Святої Анни (The Universite SainteAnne) пропонує навчальні програми французькою мовою.
На острові Принца Едварда Департамент освіти та раннього розвитку керує системою освіти. Відділ
державної освіти відповідає за навчальні програми від дошкільної освіти до дванадцятого класу.
Провінцію поділено на три шкільні райони: Західний шкільний район, Східний шкільний район і
Французький шкільний район з 705 учнями [6: 99].
Шкільна система на острові Принца Едварда пропонує три французькі освітні програми: французька,
як перша мова (FFL) пропонується лише у Французькому шкільному районі; французька, як основна
мова (Core French) і французька імерсійна програма (French Immersion). Французький шкільний район
керує лише своїми школами, а Французький відділ Департаменту освіти провінції відповідає за
впровадження та розвиток програм: французька як перша мова (FFL) і французька як друга мова (FSL) у
системі шкільної освіти.
У провінції Ньюфаундленд і Лабрадор системою освіти керує департамент освіти, який поділяється
на три відділи. Відділи дошкільної, початкової та середньої освіти відповідають за надання шкільних
послуг, за програми розвитку, програми підтримки учнів, програми онлайн навчання, оцінювання та
ранній розвиток. У провінції існує п’ять французьких шкіл і п’ять французьких програм: французька, як
перша мова (FFL) для франкофонів, які мають гарантії згідно з розділом 23; французька, як основна мова
(Core French); французька, як основна мова – розширений курс (Extended Core French), французька
імерсійна програма (French Immersion), інтегрований курс французької мови (Integrated French).
У молодшій провінції Канади функціонують два вищі навчальні заклади: The College of the North
Atlantic and The Memorial University, але жоден з них не пропонує навчальних програм французькою
мовою.
Висновок. Слід зауважити, що такі документи як Офіційний мовний акт (The Official Language Act),
Канадський Статут Прав і Свобод (Canadian Charter of Rights and Freedoms), провінційні освітні акти
визначають можливості вивчення другої мови у Канаді. Друга мова є обов’язковою для вивчення у всіх
провінціях Канади, існує багато різноманітних програм для засвоєння другої мови, деякі з них
направлені на поглиблене вивчення другої мови (Extended Core French), а деякі призначені для мовців,
які мають цю мову за першу (FFL, EFL). Окремі навчальні заклади існують для громадян, для яких
рідною мовою є мова меншості у провінції. У більшості провінцій Канади вищі навчальні заклади
пропонують різні програми навчання другою мовою. Вважаємо канадський досвід у вивченні другої
мови корисним для вітчизняної системи освіти.
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Устименко В. В. Обучение второму языку в государственных учреждениях образования Канады.
В статье рассмотрены возможности обучения второму языку в провинциях Канады на разных уровнях
образования, отмечено количество государственных учреждений образования, которые предоставляют
обучение на языке меньшинства; установлено, какие граждане Канады имеют доступ к обучению в
англоязычных школах Квебека и франкоязычных школах других провинций Канады. Основываясь на
законодательную базу, отмечены основные языковые положения в школьных документах разных
провинций. Особое внимание уделено второму языку в среднем и высшем образовании Канады.
Ключевые слова: второй язык, Канада, среднее образование, высшее образование.
Ustymenko V. V. Learning the Second Language in State Institutions of Education in Canada.
Canada as a multilingual country accumulates the experience of different nations as for organizing the
educational process, contents and methods of teaching. The research deals with the possibilities of learning the
second language in provinces of Canada at different levels of education. The article specifies the quantity of
state educational institutions, which provide educational programs on minority language. The research finds
who among Canadian citizens have access to English schools in Quebec and French schools in other provinces
of Canada. Based on the legislative basis, the main language regulations in school acts of different provinces
are pointed. The focus is aid on the second language in the secondary and higher education of Canada. The
conclusion is made that such documents as Official Language Act, Canadian Charter of Rights and Freedoms
and Provincial Educational Acts determine opportunities to learn the second language in Canada. The second
language is the compulsory subject in all provinces of Canada, besides there are a lot of opportunities for
learning the second language. Some of them are directed at fundamental learning of the second language
(Extended Core French), and some of them are for native speakers. Individual institutions exist for citizens
whose first language is the minority language in the province. Many Canadian colleges and universities provide
different second language programs. The Canadian experience of learning the second language is considered
useful for Ukrainian system of education as the bilingual situation that exists in Ukraine needs to reconsider the
approaches to the second language teaching.
Key words: the second language, Canada, secondary education, high education.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ В УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У статті визначено роль глобалізації та інтернаціоналізації в управлінні міжнародною діяльністю
сучасного університету: систематизовано чинники, що впливають на ефективність управління
міжнародною діяльністю сучасного університету, схарактеризовано теоретичні підходи до визначення
сутності глобалізації й інтернаціоналізації, встановлено взаємозв’язок й взаємозалежність між
явищами глобалізації та інтернаціоналізації, а також їх роль у формуванні ефективних стратегій
управління міжнародною діяльністю сучасного університету.
Ключові слова: міжнародна діяльність вищого навчального закладу, глобалізація, інтернаціоналізація,
зовнішнє середовище вищого навчального закладу, міжнародне співробітництво.
Постановка проблеми. Інтенсифікація міжнародної діяльності вищих навчальних закладів України
визнана пріоритетним механізмом інтеграції вищої освіти України у світовий освітній простір. На
актуальності окресленого завдання наголошено у Законі України "Про вищу освіту" (2014) та інших
документах, що врегульовують діяльність вищих навчальних закладів. Потреба у модернізації
управління міжнародною діяльністю в Україні спонукає до вивчення прогресивного досвіду управління
міжнародною діяльністю в університетах розвинених країн світу, передусім досвіду США, що сприятиме
розробленню ефективних державних й інституційних стратегій міжнародної діяльності в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти діяльності навчальних закладів у контексті
процесу глобалізації та інтернаціоналізації є предметом вивчення широкого кола вітчизняних та
зарубіжних вчених.
Процеси глобалізації та інтернаціоналізації в освіті стали предметом вивчення українських науковців
(Н. Авшенюк, В. Андрущенко, В. Кремень, О. Огієнко, O. Локшина, Л. Пуховська, А. Сбруєва,
Н. Степко, О. Сухомлинська та ін.). Вплив євроінтеграційних i глобалізаційних процесів на розвиток
вищої освіти висвітлено у працях Ю. Журавльової, Л. Пшеничної, I. Окорської О. Чабари та ін. Низку
досліджень у галузі порівняльно-педагогічного американознавства присвячено окремим аспектам
функціонування закладів вищої освіти у США (В. Берека, Т. Данилишена, I. Зварич, К. Рибачук,
Л. Чорна). У дослідженнях С. Калашнікової розкрито основні тенденції розвитку системи управління
державним сектором вищої освіти в США; у роботах Т. Черницької висвітлено міжнародне науковотехнічне співробітництво в умовах глобалізації. Вплив глобалізації та інтернаціоналізації на специфіку
організації й управління вищих навчальних закладів став предметом особливої уваги зарубіжних вчених
(Ф. Альтбах, М. Ван дер Венде, Дж. Найт, Е. Гідденс, Д. Кельнер, С. Маргінсон, Д. Мітчел, С. Нільсен,
Ф. Різві, П. Скот, Дж. Спрінг, Ї. Ченг, Р. Янг). Сутнісні характеристики інтернаціоналізації освіти
висвітлено у роботах Ф. Альтбаха, М. Ван дер Венде, Дж. Еллінгбо, Дж. Метенхаузера, Дж. Найта.
Однак, незважаючи на численну кількість наукових праць, існує потреба у подальшому вивченні
взаємозв’язків й взаємозалежності між явищами глобалізації й інтернаціоналізації, а також встановленні
їх ролі у формуванні ефективних стратегій управління міжнародною діяльністю сучасного університету.
Метою дослідження є визначення ролі глобалізації та інтернаціоналізації в управлінні міжнародною
діяльністю сучасного університету. Мету дослідження конкретизовано у таких завданнях: систематизація
чинників, що впливають на ефективність управління міжнародною діяльністю сучасного університету,
характеристика теоретичних підходів до визначення сутності глобалізації й інтернаціоналізації,
встановлення взаємозв’язку й взаємозалежності між явищами глобалізації й інтернаціоналізації, а також
їх ролі в формуванні ефективних стратегій управління міжнародною діяльністю сучасного університету.
Виклад основного матеріалу. Управління міжнародною діяльністю вищого навчального закладу не є
лінійним процесом, це комплекс взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів.
А. Сбруєва та О. Козлова [1] визначили систему чинників, що впливають на ефективність сучасного
навчального закладу, виділили серед них зовнішньо-контекстуальні та внутрішньо-контекстуальні.
Так, зовнішньо-контекстуальні чинники угруповано:
 за рівнем розповсюдженості впливів: чинники глобального, регіонального, національного та
місцевого вимірів;
 за змістовою спрямованістю впливів: суспільно-політичні, суспільно-економічні, культурно-освітні,
демографічні, морально-етичні;
 за рівнем інтенсивності впливів: прямий, опосередкований;
 за тривалістю впливів: довготривалі, короткотривалі, одноразові;
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 за механізмом здійснення впливів: політичні, адміністративні, партнерські, моральні, ринковоспоживацькі.
Внутрішньо-інституційні чинники угруповано за такими критеріями:
 за стилем виконання управлінських функцій в організації: авторитарний, демократичний,
ліберальний, анархічний;
 за моделлю здійснення лідерських функцій в організації: трансформаційне лідерство,
дистрибутивне лідерство, екзекутивне лідерство, спільне (коопероване) лідерство, мережеве лідерство;
 за етапом інноваційних перетворень організаційної культури: етап пошуку й відбору ідей, етап
розробки проекту, етап стабілізації інновації, етап запровадження та поширення інновації;
 за рівнем розвитку інноваційної культури керівника організації: інноваційний, середній, високий;
 за характером інновацій, що запроваджуються в організації: продуктні, процесні, організаційні,
маркетингові.

Рис. 1. Модель управління міжнародною діяльністю у ВНЗ
Аналіз праць з теорії інтернаціоналізації вищої освіти та класичної теорії управління організацією
дозволяє представити модель управління міжнародною діяльністю вищого навчального закладу (див.
рис.1).
Зазначимо, що аналіз міжнародної діяльності вищого навчального закладу має починатися з вивчення
зовнішнього середовища існування навчального закладу. Найважливішими факторами зовнішнього
середовища сучасного вищого навчального закладу виступають процеси глобалізації та
інтернаціоналізації, каталізатором яких став стрімкий розвиток інформаційних технологій. Крім
безпосередньо вищих начальних закладів, основними суб’єктами міжнародної діяльності у вищій освіті є
міжнародні організації; посольства, відомства та інші дипломатичні представництва і відомства
зарубіжних країн; бізнес-установи; науково-дослідні інститути та дослідницькі центри, неурядові
організації. Вищезгадані організації прямо, через безпосереднє співробітництво з університетом, або
опосередковано впливають на розвиток міжнародної діяльності.
Поняття ''глобалізація'' характеризує один з найважливіших елементів зовнішнього середовища
вищого навчального закладу, що впливає на всі аспекти його функціонування, зокрема міжнародну
діяльність.
Представлене поняття вживається з 60-х років ХХ століття. Виділяють два підходи до аналізу
процесу глобалізації як явища: просторовий підхід та підхід, в основі якого покладено процес взаємодії
[2: 5]. В межах першого підходу (Р. Робертсон, Дж. Томлісон, М. Карной) глобалізацію представлено в
контексті часу і простору, в межах другого – в контексті взаємодії між учасниками процесу. У
дослідженнях Р. Робертсона, Дж. Томлісона, М. Карной сутність глобалізації висвітлено в контексті
просторового підходу, передусім, представники даного підходу розуміють світ як ''глобальну спільноту''.
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Відстань та простір визначено в контексті часу, який потрібно витратити, щоб дістатися в різні частини
світу. Так як час, за який можна подолати відстань від одного географічного об’єкта до іншого,
зменшується, відстань та час зазнають психологічного та культурного стискання, світ сприймається як
"глобальна спільнота". За таких умов, вищі навчальні заклади стають центрами "глобальної спільноти"
[2: 5].
Прихильники другого підходу (Ф. Альтбах, Е. Біркенс, Дж. Левін, С. Маргінсон, Ф. Різві)
розкривають глобалізацію в контексті зростаючої взаємодії та зв’язку між людьми в усьому світі, що
створюють економічну, політичну, культурну, соціальну, наукову, технологічну та екологічну
взаємозалежність. Результатом такої взаємозалежності М. Кастеллз називає утворення мережевого
суспільства [2].
Аналіз сучасних компаративних досліджень в галузі освіти дозволив А. Сбруєвій схарактеризувати:
монокаузальні та полікаузальні підходи щодо визначення сутності даного феномену. Так, професор
А. Сбруєва зауважує, що представники першого підходу підкреслюють існування домінуючої логіки, на
основі якої визначають сутність досліджуваного феномену, інші вважають, що глобалізація зумовлена
багатьма причинами [3: 67]. Серед монокаузальних підходів виділено економічний (М. Кастельс,
І. Уолерстайн), політичний (Р. Джилпін, Дж. Розенау), екологічний (М. Цюрн), культурний (А. Ападураі,
Х. Р. Капелла, Г. Перлмуттер, Р. Робертсон, М. Уотерс). Полікаузальні підходи (У. Бек, Е. Гідденс,
С. Каннінгем, М. Олброу, Д. Хелл) передбачають поєднання в поясненні природи глобалізації освітньої
сфери в тій чи іншій мірі економічних, політичних, культурних та екологічних факторів [3: 69–71].
А. Сбруєва виділяє три головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів: політичний,
економічний, культурний [3: 73].
Ф. Альтбах та Дж. Найт визнають, що інтернаціоналізація та глобалізація – явища споріднені, однак
розрізняють ці два поняття й визначають глобалізацію – як економічні, політичні та культурні сили
(стимули), що спонукають вищу освіту до інтенсифікації міжнародної активності. У той час як
інтернаціоналізація визначається як діяльність вищих навчальних закладів, спрямована на створення
глобального академічного середовища [4: 290–291], Дж. Найт зауважує, що глобалізацію слід розуміти як
каталізатор, а інтернаціоналізацію – як відповідь.
Л. МакКейб вважає, що поняття "інтернаціоналізація" передбачає співробітництво та порозуміння
між країнами та культурами, в той час як поняття "глобалізація" має негативну конотацію, оскільки його
пов’язують з неоколоніалізмом та культурною гомогенізацією [5: 139]. Поняття "інтернаціоналізація" та
"глобалізація" пов’язують також зі співробітництвом та конкуренцією відповідно. Так,
інтернаціоналізація звичайно передбачає академічне співробітництво, мобільність учасників
академічного процесу та трансфер знань, в той час як глобалізація асоціюється зі змаганням,
конкуренцією між університетами та ринковізацією вищої освіти.
Поняття "інформаційне суспільство" та "економіка знань" є центральними при вивченні зовнішнього
середовища навчального закладу та розвитку міжнародної діяльності. Ефективне управління
інформацією стало необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності. Інформаційне
суспільство потребує висококваліфікованих фахівців, за таких умов суспільство ставить нові вимоги до
вищої освіти [6]. Університети мають підвищити продуктивність, а інтернаціоналізація вищої освіти стає
однією з актуальних та визначальних сфер ініціатив та розвитку, набуває нових форм у реалізації
заданих цілей, виникає потреба у теоретизації процесу інтернаціоналізації та міжнародної діяльності
вищих навчальних закладів.
Історично, поняття "міжнародна освіта" застосовувалося для позначення міжнародного виміру у
вищій освіті США, воно і надалі вживається поряд з терміном "інтернаціоналізація". Сьогодні воно
позначає програми та діяльність навчального закладу, що включають міжнародний вимір, тобто
академічний обмін, навчання та роботу за кордоном, вивчення іноземних мов, діяльність, що передбачає
міжнародний розвиток, міжнародні студії, спільні програми, що пропонують подвійні ступені,
країнознавство, порівняльні студії. Так, у 2007 р. Асоціація міжнародної освіти видала документ під
назвою "Політика міжнародної освіти для лідерства, конкурентоспроможності та безпеки", де
мотивується потреба у інтернаціоналізації вищої освіти США.
У процесі управління міжнародною діяльністю можна виділити три основні фази: стратегічну,
діяльнісну та підсумкову. До першої фази відносимо етап планування (розробка стратегії розвитку
міжнародної діяльності (інтернаціоналізації), включення міжнародної діяльності до загальної концепції
розвитку організації, складання плану), друга фаза включає організацію та безпосередню реалізацію
плану, на третій фазі здійснюється контроль, з’ясовується оцінка, підводяться підсумки.
Міжнародна діяльність у вищій освіті передбачає наявність закордонних установ-партнерів у
науковій, навчальній та інших сферах. Міжнародні партнерства поділяють на три групи: стратегічне
партнерство, наукове та академічне. Дж. Філден стверджує, що вищі навчальні заклади формують
партнерства на трьох рівнях [7].
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Партнерства першого рівня є стратегічними, зазвичай встановлюються на рівні керівництва
навчальним закладом, залучають усі підрозділи та включають більшість сфер діяльності вищого
навчального закладу, наукове та академічне співробітництво. Партнерів у таких угодах обирають
ретельно, зважаючи на можливі ризики та перспективи.
Партнерства другого рівня створюються та втілюються на рівні факультетів з урахуванням напряму
та галузі, передбачають підтримку керівництва закладу, часто включають академічний обмін викладачів
та студентів.
Партнерства третього рівня включають зв’язки між науковцями різних навчальних закладів, засновані
на спільних наукових інтересах, часто передбачають обмін викладачами з метою коротких науковопедагогічних візитів. Керівництво закладу зазвичай не стежить за усіма зв’язками третього рівня,
особливо, якщо партнерство не передбачає фінансової чи адміністративної відповідальності.
Університети розвинених країн світу залучаються до міжнародного науково-технічного
співробітництва, що є однією з форм академічного співробітництва. Міжнародне науково-технічне
співробітництво визначається як новітня форма міжнародних економічних відносин, яка полягає у
спільній діяльності резидентів різних країн у науково-технічній та інноваційно-технологічній сфері, що
передбачає співробітництво як на етапі отримання науково-технічних та фундаментальних знань, так і на
стадії комерціалізації інновацій, здійснюється суб'єктами державного та приватного сектору на дво- та
багатосторонній основі [8].
Висновок. Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників дозволяє стверджувати, що
глобалізація та інтернаціоналізація є найважливішими елементами у середовищі вищого навчального
закладу, які впливають на розвиток міжнародної діяльності вищого навчального закладу. Аналіз
існуючих підходів до визначення сутності даних понять дозволяє представити глобалізацію як
неконтрольований процес, у той час як інтернаціоналізація є реакцією навчальних закладів на зміни,
спричинені глобалізацією. Обидва процеси є каталізаторами міжнародної діяльності. Темою подальших
наукових досліджень є аналіз інституційних стратегій розвитку міжнародної діяльності вищого
навчального закладу в контексті інтернаціоналізації.
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Донченко В. М. Глобализация и интернационализация в управлении международной деятельностью
современного университета.
В статье определено роль глобализации и интернационализации в управлении международной
деятельностью современного университета: систематизированы факторы, которые влияют на
эффективность управления международной деятельностью современного университета;
охарактеризованы теоретические подходы к определению сущности глобализации и
интернационализации; установлена взаимосвязь и взаимозависимость между глобализацией и
интернационализацией, а также их роль в формировании стратегий управления международной
деятельностью современного университета.
Ключевые слова: международная деятельность высшего учебного заведения, глобализация, внешняя
среда высшего учебного заведения, международное сотрудничество.
Donchenko V. M. Globalization and Internationalization in the University International Activity
Management.
International activity in higher education institutions is one of the mechanisms to facilitate integration of
Ukrainian higher education into the world of higher education area. The need to modernize international
activity management challenges Ukrainian researchers to investigate progressive experience of developed
countries. The USA has considerable positive experience in the international relations management and
established theoretical framework for its development. The paper aims at defining the role of globalization and
internationalization of international relations management in modern university. The objectives of the paper are
to single out the factors that influence international activities management of modern HEI; to characterize
theoretical approaches to globalization and internationalization, to establish correlations of these two
phenomena as well as their role in formation of effective strategy of international activities management.
University international relations management is not a linear process; it is a complex of interconnected and
interdependent elements. The analyses of university international activity should start with investigating the
environment of modern higher education institutions. Globalization and internationalization are the main
factors that influence higher education. In foreign literature, there are approaches to investigate globalization in
two dimensions: the spatial view and interaction process view, which state that globalization and
internationalization are interconnected but differentiated the phenomena, thus, globalization is defined as
political, economic and cultural forces that stimulate HEI to intensify international activity, while
internationalization is the activity of HEI aimed at creating global academic environment. Three stages can be
singled out in the process of university international activities management, namely strategic, realization and
review stages.
Analysis of the existing research allows drawing the conclusion that globalization is an uncontrolled process
and internationalization is a reaction to the changes, while both processes influence international activities.
Key words: university international activity, globalization, internationalization, environment of modern higher
education institution, international cooperation.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК
ЧИННИК СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто прийоми формування здорового способу життя в учнів початкової школи як
чинник створення та розвитку освітньо-розвивального середовища у початковій школі. Розкрито
сутність понять "освітньо-розвивальне середовище", "чинник", "організація", "здоровий спосіб життя",
"уміння", "навички", "звички". Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблем формування
здорового способу життя та організації освітньо-розвивального середовища. Представлено форми,
методи та засоби формування освітньо-розвивального середовища у початковій школі.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, освітньо-розвивальне середовище, педагогічні умови
формування здорового способу життя учнів початкової школи.
Постановка проблеми. В умовах реформування вищої педагогічної освіти української держави
особливої актуальності набуває проблема якості підготовки майбутніх учителів початкової школи до
організації освітньо-розвивального середовища та формування здорового способу життя школярів
початкової ланки освіти, де закладаються основні життєві орієнтири, формується життєва позиція.
Організація освітньо-розвивального середовища у початковій школі сприяє всебічному розвитку
дітей молодшого шкільного віку та повноцінному оволодінню ними системою наукових знань, умінь,
навичок, формуванню особистісних якостей, зокрема, вихованню ціннісного ставлення до власного
здоров'я, звичок здорового способу життя, що реалізує вимоги Державного стандарту початкової
загальної освіти.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проведений нами аналіз психолого-педагогічної
літератури засвідчив, що проблемі формування здорового способу життя присвячені дослідження
психологів (Е. Бахтeль, В. Бітeнський, Б. Братусь, М. Бурно, Н. Максимова, Н. Фeлінська,
Б. Хeрсонський), соціологів (А. Габіані, Я. Гданський, С. Дідковська, В. Козак, Г. Лукачек,
В. Малярeнко, А. Міллeр, Н. Мірошнічeнко, С. Таратухін), медиків (Г. Апанасeнко, Е. Бабаян,
Т. Бойчeнко, Д. Зарідзe, А. Личко В. Мовчанюк, І. Муравов, Л. Попова, В. Шаповалова, О. Фeдько),
педагогів (Ю. Мануйлова, Л. Новикової, Н. Селиванової, В. Петрівського, І. Якиманської, В. Ясвіна та
інших) [1: 90]. Однак, формування здорового способу життя в учнів початкової школи як чинника
створення освітньо-розвивального середовища у початковій школі не є достатньо обґрунтованим і
потребує подальшого вивчення.
Метою статті, як складової нашого дослідження, є обґрунтування положення, що одним із
найважливіших чинників створення та розвитку освітньо-розвивального середовища у початковій школі
є формування здорового способу життя всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
Виклад основного матеріалу. Категорія "освітньо-розвивальне середовище" вивчається
А. Цимбалару, О. Савченко, Н. Гонтаровською, І. Карабаєвою, К. Крутій, К. Шевченко, О. Писарчук.
У роботах Є. Бондаревської, В. Весніна, А. Лукіної, І. Левицької зроблена спроба класифікувати
освітньо-виховні середовища.
Аналіз науково-педагогічної літератури дає змогу виокремити такі підходи до визначення цього
поняття як:
- сукупність певних умов, об’єднання суб’єктів освіти, які забезпечують розвиток особистості, її
самоусвідомлення (І. Карабаєва, К. Крутій),
- сфера особистісного зростання, а не механічного накопичення знань (К. Шевченко) [2],
- ототожнення освітньо-розвивального середовища зі сферою життєдіяльності дитини, в якій
здійснюється її цілеспрямований розвиток через оволодіння певним соціокультурним досвідом
(О. Писарчук) [3],
- особливе середовище взаємодії інформаційного, пізнавального, психологічного, педагогічного
чинників , яке створює комфортні умови продуктивно-творчій діяльності (Шулдик В. ) [4: 163],
- сукупність умов і впливів, які створюють основу для навчання, виховання, розвитку
(О. Я. Савченко).
З нашого погляду освітньо-розвивальне середовище – це система умов і впливів, які сприяють
активному розвитку, навчанню, вихованню особистості дитини, її здатності пристосовуватися до змін.
Згідно зі статею 22 Закону України "Про загальну середню освіту" загальноосвітній навчальний
заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку
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та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів
(вихованців)[5]. Формування здорового способу життя школярів початкової школи є важливим
чинником організації освітньо-розвивального середовища. У тлумачних словниках української мови
чинник визначається як умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що визначає його характер
або одну з основних рис – фактор. З нашого погляду формування здорового способу життя школярів
початкової ланки освіти є фактором, однією з умов організації освітньо-розвивального середовища.
Виховання ціннісного ставлення до здорового способу життя передбачає спеціальну організацію
навчально-виховного процесу, яка сприяє розвитку освітньо-розвивального середовища.
Термін "організація" походить від французького слова "organization", яке означає підпорядкованість,
узгодженість, сукупність. Є кілька тлумачень цього терміну. Найпоширеніші трактування поняття
"організація" передбачають розуміння її як процесу, дії чого-небудь або як об’єднання, сукупності
суб’єктів. Це поняття також розглядатиметься як дія, процес. У словниках української мови організація
визначається як дія за значенням організувати, організовувати і організуватися [6: 739]. Як порядок,
зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв'язком частин чого-небудь
трактується це поняття у тлумачному словнику української мови. Ми схильні до визначення поняття
"організація" в "Енциклопедії освіти" за редакцією В. Кременя, де стверджується, що організація – це
внутрішня підпорядкованість, узгодженість, сукупність процесів або дій, що ведуть до вдосконалення
взаємозв'язків між частинами цілого. Організація ототожнюється з технологічною функцією управління,
яка реалізує добір, розробку форм, методів і засобів діяльності [1]. Отже, організація – це процес або
сукупність взаємопов’язаних процесів, що базуються на доборі та розробці форм, методів та засобів
діяльності.
Організація діяльності молодших школярів є важливим елементом у створенні освітньорозвивального середовища, вихованні здорового способу життя. Здоровий спосіб життя – це спосіб
життя окремої людини, спрямований на профілактику хвороб і зміцнення здоров'я. Сюди відносять
дoтримання рeжиму дня, раціональнe харчування, фiзичну культуру, дотримання правил гігiєни,
відсутнiсть шкiдливих звичок, доброзичливе ставлення до оточуючих, активний вiдпочинок, сприятливі
умови життя [7]. Здоровий спосіб життя молодших школярів сприяє зміцненню та збереженню їх
фізичної, психічної, духовної, соціальної складових здоров'я.
Головним засобом виховання ціннісного ставлення до здорового способу життя у дітей є їх
спілкування та практична діяльність з дорослими та однолітками. Дослідженнями педагогів
Л. Артемової, О. Кульчицької, Т. Репіної щодо міжособистісного спілкування дітей, психолога
Ю. Приходько, педагога Л. Проколієнко щодо спілкування вихователя з дітьми доведено, що завдяки
спілкуванню діти пізнають соціальний світ, засвоюють досвід і практику співпереживання,
взаємодопомоги, тактовності [8: 10].
Проведений історико-педагогічний аналіз дає можливість стверджувати, що виховання здорового
способу життя набувало великого значення ще з давніх-давен. За 7 тис. років до н. е зверталась увага на
виховання здорової, фізично розвиненої особистості, здатної працювати за тим чи іншим ремеслом; бути
в належному стані фізично, розумово. У школах Єгипту, Древнього Китаю цінувалися фізичне, психічне
здоров’я: здатність тверезо мислити, трактувати релігійні писання, мудро висловлюватися, зверталась
увага на фізичну, розумову, психічну підготовку. У Давній Греції у Спарті увага приділялась фізичному
вихованню, в Афінах утвердилася ідея калокагатії – гармонійного розвитку особистості, де зверталася
увага на фізичну складову виховання та психологічну [9]. Видатними мислителями тих часів були
філософи Сократ, Аристотель, Платон, Піфагор, які вважали, що життя людини буде досконалим лише
тоді, коли брати до уваги психічну складову здоров'я, великого значення надавали моралі, зв’язку
людини з природою.
В епоху Відродження відзначилися такі вчені-педагоги, як Вітторіно де Фольтре зі своїми "будинками
радості", де увага надавалась фізичному вихованню: діти займались верховою їздою, плаванням,
гімнастикою, фехтуванням; Томас Мор створив працю "…Утопія", де обґрунтував нову структуру
суспільного ладу, за якої молодь виховувалася в дусі гуманістичної моралі, фізичного розвитку,
підготовки до трудової діяльності [9].
Видатний педагог Я. Коменський розглядає виховання здорового способу життя як процес, де має
місце культура інтелектуальної та фізичної праці, моральне виховання. Виховання здорового способу
життя відображено у працях Дж. Локка, завданням якого він вбачав розвиток "здорового духу у
здоровому тілі", стверджував, що дитина має здобути фізичне, розумове, трудове та моральне виховання,
яке реалізується в сім'ї, а не в школі. Педагогом надається перевага таким методам, як приклад, вправи,
виховні ситуації, бесіди, заохочення, покарання. Жан Жак Руссо відстоював ідеї вільного виховання, де
основними формами вважаються фізична праця у саду, на городі, у майстерні ("праця є неминучим
обов'язком суспільної людини")[9], ремісниче навчання, прогулянки, дотримання режиму праці і
відпочинку; використовуються такі методи, як вправи, приклад старшого, бесіди, показ, спостереження,
навіювання, змагання.
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Виховання здорового способу життя відображено у роботах Г. Сковороди, який стверджував, що
успіх у діяльності людини зумовлюється не лише її здібностями, а й такими якостями, як працьовитість,
терплячість, вміння володіти собою, поміркованість, доброчесність, справедливість, доброзичливість,
вдячність, скромність, бадьорість духу ("кураж"), виховання цінностей здорового способу життя.
Досліджуваній проблемі присвячено наукові праці та посібники за такими напрямами: формування
здорового способу життя школярів у навчально-виховному процесі (В. Білик, А. Герасимчук,
С. Ігнатенко, С. Лапаєнко,В. Лисяк, О. Маркова, К. Палієнко, В. Солнцева, С. Страшко та ін.), у
пoзакласній діяльнoсті (О. Гауряк, А. Гужаловський, О. Жабокрицька, Т. Лясота, В. Ревата ін.), у
пoзашкільній діяльнoсті (Б. Брилін, В. Кузьменко, Т. Лясота, І. Шеремет та ін.) та сiм’ї (Т. Баєва,
С. Свириденко, М. Шарапа та ін.). Філософський і соціальний аспект формування здорового способу
життя дітей і молоді відображено у працях А. Бойко, О. Сахно, В. Крюкова, медико-біологічний аспект
розроблено у дослідженнях М. Амосова, Н. Борисенко. Проблема формування у молодших школярів
психічного здоров’я відображена у дослідженнях І. Беха, Л. Божович, С. Максименко та ін. Сучасні
дослідження прoблеми фoрмування здoрового способу життя надають мoжливість зрoбити висновoк прo
багатoплановість підхoдів у вирішенні цієї прoблеми, про необхідність виховання всіх складових
здоров'я (фізичної, психічної, духовної, соціальної) ще на ранніх етапах розвитку дитини, зокрема у
молодшому шкільному віці.
В учнів молодшого шкільного віку провідною виступає навчальна діяльність, яка сприяє розвитку
довільності пізнавальної сфери. У дітей розвивається здатність до рефлексії (здатності до самоаналізу та
розумової діяльності та поведінки), самоконтролю. В цей період віковою особливістю є наочно-дієве та
наочно-образне мислення [10: 145–163]. Цей період є сенситивним для здобуття необхідних знань, умінь,
навичок, для формування звичок. Уміння – це здатність застосовувати знання на практиці, оволодіння
системою прийомів, які забезпечують виконання певної діяльності. Навички – це доведені до
автоматизму уміння, майже неконтрольовані дії, які легко, чітко і точно реалізуються і виникли в
результаті багаторазового повторення. Звички – це засвоєні в процесі практики дії, які стали потребою.
Виховання умінь, навичок, звичок здорового способу життя – це шлях до зміцнення переконань у
правильній, здоровій поведінці, засіб стабілізації відносин, які характеризується культурою фізичного
навантаження, харчування, поведінки, гігієни.
Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя має включати не лише фізичні
аспекти, а й психічні, духовні та соціальні. Відповідно до статті 5 Закону України "Про загальну середню
освіту" одним із основних завдань загальної середньої освіти є виховання свідомого ставлення до свого
здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і
засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного, соціального
здоров'я учнів (вихованців) [5].
У молодшому шкільному віці відбувається нагромадження досвіду моральної поведінки, що сприяє
формуванню духовної складової здоров'я. Взаємовідносини суб’єктів навчально-виховного процесу
істотно впливають на розвиток особистості. При правильному педагогічному керівництві цими
взаємовідносинами, шляхом організації освітньо-розвивального середовища, яке спонукає до сумісного
життя та діяльності, вони стають важливим засобом формування здорового способу життя людини.
Особисті взаємовідносини найбільш яскраво виявляються в учнівських об’єднаннях, що будуються на
почутті емоційної прив’язаності, взаємної симпатії. В таких групах молодь навчається обирати
правильне харчування, фізичні вправи, створювати свій індивідуальний розпорядок дня; освоюватися у
суспільстві, проявляти чутливість, чуйність, піклування про іншого, допомагати один одному,
доброзичливо відноситися до оточуючих людей та своїх ровесників; освоювати соціальні ролі, в кожній з
яких висвітлено правильне ставлення до здоров’я.
Тому, організація освітньо-розвивального середовища неможлива без формування здорового способу
життя на основі принципу гуманізму, який забезпечує створення гуманних взаємин між суб’єктами
навчально-виховного процесу. Психологічний аспект проблеми формування гуманних якостей
особистості розкривають праці В. Г. Ананьєва, Л. С. Виготського, І. С. Кона, А. І. Ковальова,
К. К. Платонова, Н. Ф. Тализіної. Умови формування здорового способу життя, гуманності, її суть та
теоретичні основи, вплив зв’язку людини з природою на здоров’я, розвиток дитини проаналізовані у
працях А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, І. Д. Беха, О. В. Киричука, О. О. Бодальова [8].
Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та
індивідуальною формами навчання, виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах
здійснюється у процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з учнями , що визначено Законом
України "Про загальну середню освіту" (стаття 17) [5]. Тому організація освітньо-розвивального
середовища передбачає формування здорового способу життя, що здійснюється засобами, формами та
методами виховання і навчання та зумовлюється майстерністю їх використання, які підбираються
відповідно до ситуації, рівня підготовленості школяра, його вихованості.
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Для формування здорового способу життя, як чинника організації освітньо-розвивального
середовища, використовуються:
- методи формування свідомості особистості (бесіди, диспути, позитивний приклад, авторитет);
- методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки (суспільна думка
колективу, педагогічна вимога, привчання, вправи, доручення, створення ситуацій, які
виховують, ділові ігри);
- методи стимулювання діяльності і поведінки (змагання, заохочення, покарання, суспільна думка);
- методи контролю, самоконтролю і самооцінки діяльності і поведінки (спостереження, тести,
індивідуальні бесіди, анкетування, самоаналіз, самозасудження, само переконання).
Вони спрямовані на зміцнення та збереження фізичного, духовного, психічного та соціального
здоров'я. Використання цих методів передбачено як під час виховного, так і під час навчального процесу.
Форми організації виховної роботи визначаються складом учнів, місцем і часом проведення виховної
роботи, змістом виховання, певною структурою (послідовність дій), способами керування, специфікою
взаємозв’язку та взаємодії вихователя та вихованця. Загальними формами організації виховання є
індивідуальна, парна, групова, колективна. Спеціальними формами виховання ціннісного ставлення до
здорового способу життя, які поширені в досвіді учителів початкової школи, є змагання, спортивні
хвилини, перерви-ігри, читання, читацькі конференції, "заочні подорожі", свята, ранки, ігри, гуртки.
Важливого значення в цьому контексті набувають виховні години, перед проведенням яких класоводу
слід вирішити такі завдання: визначити тему і методи проведення, місце та час проведення, скласти план
підготовки й проведення виховної години, залучити до процесу підготовки і проведення всіх учасників,
розподілити завдання між творчими групами й окремими особами.
У нашому досвіді виховні години проводяться у формі колективних творчих справ (КТС). Виховний
захід проводиться кожного навчального тижня і пов’язаний з тією чи іншою загальнолюдською цінністю
чи цінністю здорового способу життя, які підбираються залежно від ситуацій, котрі виникають в групі.
При проведенні колективних творчих справ звертається увага на те, щоб усі учні були задіяні, щоб
активна робота чергувалася із пасивною. І основним на меті є: ознайомлення з поняттями здорового
способу життя; практичне втілення здорового способу життя; формування відповідних почуттів,
переконань у необхідності здорового способу життя; саморозвиток, самоформування здорового способу
життя та допомога іншим.
Головним є створення сприятливих умов для активізації школярів, спонукання їх не лише до
фізичної, а й до психічної, духовної, соціальної діяльності. Загалом, будь-яка година спілкування при
потрібних погодних умовах може проводитись на свіжому повітрі з використанням рухової активності.
Формування здорового способу життя як чинника організації освітньо-розвивального середовища
характеризується залученням кожного учасника суб’єкт-суб’єктних відносин до процесу організації:
постановки та підсумкового етапу виховних годин; колективної роботи, де кожен виконує свою
соціальну роль; пізнавальної діяльності; рухової активності; гуманної поведінки, взаємодопомоги.
Висновки. Формування здорового способу життя школярів як чинника організації освітньорозвивального середовища у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та
індивідуальною формами навчання на основі гуманних взаємин між суб’єктами навчально-виховного
процесу, під час якого проводяться не лише виховні години, спрямовані на подолання конфліктів у групі,
а й на формування ціннісного ставлення до здорового способу життя, правильного розуміння його
сутності. Виховний процес пронизує всі форми урочної, позаурочної та позашкільної діяльності учнів.
Формування здорового способу життя, як чинника організації освітньо-розвивального середовища
зумовлюється засобами, формами та методами виховання і навчання та майстерністю їх використання.
Організація освітньо-розвивального-середовища у початковій школі містить форми, методи та засоби
формування здорового способу життя, які є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу. Всі
компоненти здорового способу життя входять до структури освітньо-розвивального середовища у
початковій школі.
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Костюк И. А. Формирование здорового образа жизни в учащихся начальной школы как фактор
создания и развития образовательно-развивающей среды в начальной школе.
В статье рассмотрены приемы формирования здорового образа жизни в учащихся начальной школы как
фактор создания и развития образовательно-развивающей среды в начальной школе. Раскрыта
сущность понятий "образовательно-развивающая середа", "фактор", "организация", "здоровый образ
жизни", "умения", "навыки", "привычки". Проанализирована психолого-педагогическая литература по
проблемам формирования здорового образа жизни и организации образовательно-развивающей среды.
Представлены формы, методы и средства формирования образовательно-развивающей среды в
начальной школе.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, образовательно-развивающая среда, педагогические условия
формирования здорового образа жизни учащихся начальной школы.
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Kostiuk I. O. Formation of Healthy Living as a Developmental and Creating Factor of Training and
Educational Activities at Primary School.
The article deals with the main methods that form healthy living as a developmental and creating factor of
learners’ training and educational activities at primary school. The particular attention is paid to such concepts
as "educational and instructional setting", "factor", "organization", "healthy living", "abilities", "skills" and
"habits". The research analyzes the psychological and pedagogic literature the main problems of healthy living
formation and organization of educational and developmental environment. The article reveals all the
components of healthy living, which include the educational setting of learners. Based on the research it is
concluded that there are a lot of forms, methods and means of forming educational and developmental
environment at primary school. Much attention is given to the healthy living development. The author arrives at
the conclusion that all the components of healthy living are vital for pupils and their belief system. Some aspects
of the healthy living formation problem and organization of educational and developmental environment are
outlined for further research.
Key words: healthy living, educational and developmental environment, primary school, psychological and
pedagogic literature.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
МВС УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ДИДАКТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
У статті запропоновано інноваційний алгоритм підвищення мотиваційної готовності курсантів вищих
начальних закладів МВС України до опанування правоохоронним фахом. Розглянуто перспективні моделі
дидактичного забезпечення процесу формування учбової мотивації курсантів в умовах педагогічного
експерименту. Застосування інноваційних дидактичних моделей навчання дозволяє вивести на кращий
рівень професійної мотивації курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Наведено аналіз
зовнішніх та внутрішніх мотивів навчальної діяльності, які визначають спрямованість, інтенсивність
та особистісний смисл навчально-пізнавальної діяльності курсантів.
Ключові слова: мотивація до навчання, мотиваційна сфера, навчальний процес, професійна освіта,
дидактична модель.
Вступ. В умовах реформування органів внутрішніх справ України нагальності набувають питання
вдосконалення професійної освіти працівників правоохоронних органів.
Важливим компонентом підвищення якості професійної освіти є формування професійної
спрямованості та професійної мотивації майбутніх правоохоронців на стадії початкового навчання.
Важливим джерелом виникнення і розвитку психічних станів, а через них і якостей особистості, є
життєві ситуації, які ставлять до людини певні вимоги. Необхідною умовою формування мотивації
навчальної діяльності вважаємо створення таких ситуацій, які викликають в особистості відповідні
емоційні стани та почуття. У науковій літературі такою ситуацією визнається "ситуація реальної
відповідальності" [1]. Вона характеризується єдністю вимог до особистості та умов їх реалізації. Її
компонентами є вимоги до особистості, особистість із певним рівнем моральної свідомості та
професійної підготовки, умови для реалізації цих вимог, суспільна оцінка вчинків особистості та
досягнутих нею результатів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мотивація є однією з фундаментальних проблем як у
вітчизняній, так і зарубіжній психолого-педагогічній науці. Її значущість для сучасної педагогічної теорії
та практики пов’язана з аналізом джерел активності людини, спонукаючих факторів її діяльності та
поведінки. Відповідь на питання, що стимулює людину до діяльності, який мотив, "заради чого" вона її
здійснює, є основою її адекватної інтерпретації. В найбільш загальному плані мотив – це те що визначає,
стимулює людину до здійснення якої-небудь дії, включаючи діяльність, яка визначається цим мотивом.
Складність і багатоаспектність проблеми мотивації обумовлює чисельність підходів до розуміння її
сутності, природи, структури, а також до методів її вивчення. У різні часи проблему мотивованого
підходу до навчання та формування професійної мотивації розглядали Б. Г. Ананьєв, С. Л. Рубінштейн,
Л. І. Божович, О. М. Леонтьєв, А. Маслоу, П. М. Якобсон, Х. Хекхаузен та ін.
Основним методологічним принципом, який визначає дослідження мотиваційної сфери особистості у
вітчизняній психолого-педагогічній науці є положення про єдність динамічної (енергетичної) та
змістовно-смислової сторін мотивації.
Активна розробка цього принципу пов’язана з дослідженням таких проблем, як система відносин
людини (В. М. Мясищев), співвідношення смислу і значення (О. М. Леонтьєв), інтеграція стимулів і їх
смислового контексту (С. Л. Рубінштейн), спрямованість особистості і динаміка поведінки
(Л. І. Божович, Л. В. Чудновський) та ін.
Мотивація, як психологічна категорія, була всебічно досліджена і розкрита в роботах Л. І. Божович,
О. М. Леонтьєва, В. С. Мерліна, Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейна, Д. І. Узнадзе, Х. Хекхаузена.
Мета статті. Основною метою статті є винайдення інноваційних алгоритмів підвищення
мотиваційної готовності курсантів вищих начальних закладів МВС України до опанування
правоохоронним фахом. Зокрема, розробка перспективних моделей дидактичного забезпечення процесу
формування учбової мотивації курсантів в умовах педагогічного експерименту, що визначають
спрямованість, інтенсивність та особистісний смисл пізнавальної діяльності курсантів.
Мотивація посідає провідне місце в структурі особистості і є одним із основних понять, яке
використовується для пояснення рушійних сил і спрямованості діяльності та поведінки. Аналіз наукової
літератури свідчить, що серед науковців поки що немає єдності як у розумінні структури мотиваційної
сфери особистості, так і у трактуванні основних понять цієї сфери. Часто поняття мотивації розкривають
як сукупність усіх видів спонукань: мотивів, потреб, інтересів, намагань, цілей, потягів, установок,
© Луценко О. В., 2015
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ідеалів тощо. Загалом мотивація – це складна, багаторівнева неоднорідна система стимулів, що включає
себе потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, емоції, норми та цінності.
Вивчення мотивації передбачає аналіз причин і факторів, які ініціюють і енергетизують активність
людини, а також спрямовують, підтримують і приводять до завершення певний поведінковий акт.
Найважливішою особливістю мотивованої дії є наявність інтенції – наміру її виконання. Для пояснення
детермінації людської поведінки створюються чисельні психологічні теорії мотивації, які будуються на
системі припущень щодо природи людини і встановлюють закони ініціації та регуляції людської
поведінки.
У більшості мотиваційних теорій аналізуються три основні параметри поведінкової активності:
ініціація, інтенсивність і спрямованість.
Мотивована поведінка є результатом взаємодії двох факторів: особистісного і ситуативного. Під
особистісним фактором розуміють мотиваційні диспозиції особистості (потреби, мотиви, установки,
цінності), а під ситуативним – зовнішні, оточуючі людину умови (поведінка інших людей, ставлення,
оцінки, реакції оточуючих, фізичні умови тощо). Варто зазначити, що коли йдеться про зовнішні
фактори, то аналізуються, перш за все, не об’єктивні параметри середовища, а оцінки та інтерпретації
особистістю контекстуальних аспектів власної поведінки, тобто суб’єктивне відображення об’єктивних
умов і те значення, яке вона цим умовам надає. Людина діє у відповідності з тим, як вона оцінює та
інтерпретує оточуючу дійсність. Роль мотиваційних диспозицій зводиться не стільки до прямої
детермінації поведінки, скільки до участі у формуванні когнітивних оціночних схем, за допомогою яких
людина інтерпретує ситуації. Її дії є результатом цієї інтерпретації.
Більшість психологів погоджуються з виділенням двох типів мотивації і відповідних їм двох типів
поведінки: 1) зовнішньої мотивації і відповідно зовнішньо-мотивованої поведінки; 2) внутрішньої
мотивації і відповідно внутрішньо-мотивованої поведінки.
Зовнішня мотивація – поняття для опису детермінації поведінки в тих випадках, коли фактори, які її
ініціюють і регулюють, перебувають поза "Я" особистості, або поза поведінкою. Тільки-но ініціюючий та
регулюючий фактори стають зовнішніми, як вся мотивація набуває характеру зовнішньої. Наприклад,
учень став більш добросовісно виконувати всі домашні завдання після того, як батьки пообіцяли йому
купити велосипед. Робота над домашніми завданнями в цьому випадку – зовнішньо мотивована
поведінка, тому що спрямованість на уроки та інтенсивність (в даному випадку – добросовісність)
задаються зовнішнім по відношенню до навчання фактором: очікуванням обіцяного велосипеда.
Загальновизнаним є положення, що зовнішня мотивація ґрунтується, перш за все, на винагородах,
заохоченнях, покараннях або інших видах зовнішньої стимуляції, які ініціюють і спрямовують бажану
або гальмують небажану поведінку.
Внутрішня мотивація – поняття, що описує такий тип детермінації поведінки, коли ініціюючі та
регулюючі її фактори локалізуються всередині особистісного "Я" і безпосередньо стосуються змісту
самої поведінки. Так, на думку Е. Десі, внутрішньо-мотивовані індивіди не мають інших заохочень, крім
самої активності. Люди захоплюються цією діяльністю заради неї самої, а не для досягнення яких-небудь
зовнішніх винагород. Така діяльність є самоціллю, а не засобом для досягнення якоїсь іншої цілі [2].
Для пояснення такого типу мотивації було створено багато теорій: теорія компетентності і мотивації
ефективністю, теорії оптимальності активації і стимуляції, теорія особистісної причинності, теорія
самодетермінації, теорія "потоку".
Cутністю мотивації є сукупність мотивів, які визначають певну діяльність. Мотивація трактується як
властивість, якість особистості. Це стрижень особистості, який визначає цілісний обрис людини, її
активність.
Як бачимо, багато вчених, що вивчали мотивацію, розглядають її як сукупність усвідомлених
прагнень, системоутворюючими компонентами яких є потреби, мотиви і цілі.
Навчання, як і будь-яка інша діяльність, здійснюється під впливом певних стимулів, спонукань, що
постають у ролі рушійних сил навчальної активності учня. Такими спонукальними стимулами є потреби,
інтереси, переконання, ідеали, уявлення учня про себе, ціннісні орієнтації та ін. Вони утворюють
мотивацію (або мотиваційну сферу) навчальної діяльності.
Мотивація школяра, мотивація студента, мотивація курсанта є видовим поняттям по відношенню до
мотивації людини. Вона складає лише частину мотиваційної сфери індивіда – ту, яка формується на
певному етапі життя і пов’язана з певним місцем у системі суспільних стосунків. Головне, що відрізняє
один вид мотивації від іншого, полягає в різниці "соціальної ситуації розвитку" [3], у якій вона
формується.
Завдяки дослідженням М. А. Давидова, Б. П. Єсипова, Г. І. Щукіної до теорії і практики навчання у
60-х роках введено поняття "мотивація навчання", "мотив навчання", "пізнавальний інтерес".
Досліджуються такі мотиви навчання як пізнавальний інтерес (Г. І. Щукіна, 1979), духовні потреби
(Ю. В. Шаров, 1970), мотиви обов’язку (Ю. К. Бабанський, З. П. Шабаліна, 1975). У тісному зв’язку з
вивченням окремих мотивів дослідники намагаються об’єднати їх у системі: мотивація навчання
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(Ю. К. Бабанський 1980, Л. І. Божович 1972, В. С. Ільїн 1984, Г. І. Щукіна 1986); мотивація праці
(В. А. Ядов 1982); мотивація навчання і праці (О. С. Гребенюк 1985). У своєму дослідженні ми виходимо
з того, що мотивація навчання – це система мотивів, які спонукають людину оволодівати знаннями,
способами пізнання, свідомо ставитись до навчання, бути активним в навчальній діяльності. В академії,
як навчальному закладі, основною є навчальна діяльність. Тому, суттєву частину мотиваційної сфери
курсантів складають мотиви навчання.
Серед них виділяють різні типи спонукань: зовнішні вимоги, розуміння необхідності навчання,
обов’язок як мотив навчання, відповідальність, пізнавальний інтерес, пізнавальна потреба, усвідомлення
необхідності вивчення певного предмету для опанування професією, отримання у майбутньому
матеріальних благ тощо. Ці мотиви всебічно розглядалися в роботах Л. І. Божович, В. С. Ільїна,
Г. І. Щукіної та ін.
Провідним у більшості теорій мотивації є поняття мотиву, як однієї із головних мотиваційних
детермінант. Цей термін у педагогічній літературі трактується теж неоднозначно. У спеціальній
літературі мотив співвідноситься або з потребою (А. Маслоу), або з переживанням цієї потреби, її
задоволенням (С. Л. Рубінштейн), або з предметом потреби (О. М. Леонтьєв). Так, у контексті теорії
діяльності О. М. Леонтьєва термін "мотив" вживається не для позначення переживання потреби, а як
визначаючий те об’єктивне, в чому ця потреба конкретизується в даних умовах і на що спрямовується
діяльність.
Найбільш повним є визначення мотиву, запропоноване провідними дослідниками, вказаними раніше.
На їх думку, мотивами можуть виступати предмети зовнішнього світу, уявлення, ідеї, почуття і
переживання, тобто все те, в чому знайшла втілення потреба. Таке визначення мотиву, в якому
поєднується енергетична, динамічна і змістова сторони, знімає багато суперечностей в його трактуванні.
При цьому зазначимо, що поняття ''мотиву'' вужче поняття ''мотивація''.Остання постає тим складним
механізмом співвіднесення особистістю зовнішніх і внутрішніх факторів поведінки, яке визначає
виникнення, спрямування, а також способи здійснення конкретних форм діяльності.
Найбільш широким є поняття "мотиваційна сфера", яке включає афективну і вольову сфери
особистості, переживання, задоволення потреби. У загально-психологічному контексті мотивація являє
собою складне об’єднання, "сплав" рушійних сил поведінки, який відкривається суб’єкту у вигляді
потреб, інтересів, цілей, ідеалів, що безпосередньо детермінують людську поведінку. Мотиваційна сфера
або мотивація в широкому значенні слова з цієї точки зору трактується як стрижень особистості, до
якого "сходяться" такі її якості, як спрямованість, ціннісні орієнтації, установки, соціальні очікування,
домагання, емоції, вольові якості та інші соціальні і психолого-педагогічні характеристики.
Мотивація виконує кілька функцій, які в своїй єдності забезпечують її провідну роль в регуляції
поведінки і діяльності особистості. Це спонукальна, організуюча та смислоутворююча функції. Остання
надає навчанню особистісного смислу та значущості, визначає характер прояву двох інших функцій, є
визначальною для мотиваційної сфери. Отже, смисл навчання визначається структурою мотиваційної
сфери особистості.
Для кожної особистості навчання має свій смисл, свої вікові характеристики й відіграє свою роль в її
житті. Смисл переживається як емоційне ставлення особистості до тих чи інших подій, дій, об’єктів і
усвідомлюється як їх "значення-для-мене". Смисл навчання – це складне особистісне утворення, що
проявляється у внутрішньому ставленні до навчання, усвідомленні його суб'єктивної та об'єктивної
значущості. Мотив не лише спонукає і спрямовує діяльність, але й виконує смислоутворюючу функцію.
Продуктивним у вивченні мотивації навчальної діяльності є системний підхід, в контексті якого
мотивація розглядається як складна система, що включає в себе певні ієрархізовані структури. При
цьому структура розуміється як відносно стійка єдність елементів, їх відношень і цілісності об’єкта.
Важливим є також положення дослідників про те, що структура мотиваційної сфери не є застиглою,
статичною, а розвивається і змінюється в процесі життєдіяльності особистості.
Мотивація навчання залежить від цілого ряду факторів, специфічних для діяльності, до якої вона
включена [3]: по-перше, вона визначається самою освітньою системою, освітнім закладом; по-друге,
організацією освітнього процесу; по-третє, психологічними особливостями суб’єкта (вік, стать,
інтелектуальний розвиток, здібності, рівень домагань, самооцінка, стосунки з іншими тощо); почетверте, суб’єктивними особливостями викладача і, перш за все, системою його ставлення до учнів,
своєї професійної діяльності; по-п’яте, специфікою навчального предмету.
Висновки. Таким чином, основним методологічним принципом, який визначає дослідження
мотиваційної сфери особистості у вітчизняній психолого-педагогічній науці є положення про єдність
динамічної (енергетичної) та змістовно-смислової сторін мотивації.
Активна розробка цього принципу пов’язана з дослідженням таких проблем, як система ставлень
людини (В. М. Мясищев), співвідношення смислу і значення (О. М. Леонтьєв), інтеграція стимулів і їх
смислового контексту (С. Л. Рубінштейн), спрямованість особистості і динаміка поведінки
(Л. І. Божович, Л. В. Чудновський) та ін.
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Навчання, як і будь-яка інша діяльність, здійснюється під впливом певних спонукань, що виконують
роль рушійних сил навчальної активності. Такими спонуканнями є потреби, інтереси, переконання,
ідеали, уявлення особистості про себе, ціннісні орієнтації та ін. Вони утворюють мотивацію (або
мотиваційну сферу) навчальної діяльності.
Продуктивним у вивченні мотивації навчальної діяльності є системний підхід, в контексті якого
мотивація розглядається як складна система, що включає в себе ієрархізовані структури спонукань.
Аналіз структури мотивації дозволяє виділити в ній єдність процесуальних і дискретних характеристик, а
також її двомодальну (позитивна і негативна) основу.
Структура мотиваційної сфери не є застиглою, статичною, а розвивається і змінюється в процесі
життєдіяльності особистості.
У своєму дослідженні ми розглядаємо мотивацію навчальної діяльності як ієрархічну систему
зовнішніх і внутрішніх мотивів, які визначають спрямованість, інтенсивність та особистісний смисл
навчально-пізнавальної діяльності курсантів. Успішність навчальної діяльності курсантів, забезпечення
позитивного емоційного самопочуття та особистісного становлення залежить від співвідношення мотивів
даних двох типів в структурі мотивації навчальної діяльності.
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Луценко Е. В. Формирование профессиональной мотивации курсантов высших учебных заведений
МВД Украины на основе инновационной дидактической модели.
В статье предложен инновационный алгоритм повышения мотивационной готовности курсантов
высших учебных заведений МВД Украины к овладению правоохранительными специальностями.
Рассмотрены перспективные модели дидактического обеспечения процесса формирования учебной
мотивации курсантов в условиях педагогического эксперимента. Применение инновационных
дидактических моделей обучения позволяет вывести на лучший уровень профессиональной мотивации
курсантов высших учебных заведений МВД Украины. Проведен анализ внешних и внутренних мотивов
учебной деятельности, которые определяют направление, интенсивность и личный смысл учебнопознавательной деятельности курсантов.
Ключевые слова: мотивация к обучению, мотивационная сфера, учебный процесс, профессиональное
образование, дидактическая модель.
Lutsenko O. V. The Formation of Cadets’ Professional Motivation of MIA Ukraine Based on the Innovative
Didactic Model.
The article offers an innovative algorithm for increasing the students’ motivational readiness in higher
educational establishments of Ukraine to master the law enforcement profession. The didactic support
perspective model for the process of formation of students’ educational motivation in terms of the pedagogical
experiment is considered. The article reveals the results of the psychological and pedagogical study of content
and structure of the students’ educational motivation in higher educational establishments of the MIA of
Ukraine.
As the training process in the higher educational establishments of the MIA of Ukraine has its peculiarities, the
motivational sphere of cadets requires special approaches to the formation of their educational activities.
External and internal motives of educational motivation were examined in the article that indicate the direction,
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intensity and individual meaning of the students’ educational and cognitive activity. In addition, the balanced
structure of cadets’ educational motives was formed.
The application of the innovative didactic model of education allows gaining a higher level of professional
cadets’ motivation in higher educational establishments of Ukraine. To form the professional orientation and
motivation of perspective police officers on the stage of primary education is an important component of
improving the quality of professional education.
Key words: motivation for learning, motivational sphere, educational process, professional education, didactic
model.
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АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ВИРОБНИЦТВА
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У статті проаналізовано та уточнено базові поняття дослідження: ''розвиток'', ''формування
особистості'', ''виховання''; визначено сутність категорії ''формування професійної
компетентності техніка-технолога виробництва харчової продукції''. Проведено контент-аналіз
понять ''компетенція'' та ''компетентність'', проаналізовано зміст категорії ''професійна
компетентність'' та визначено суть поняття ''професійна компетентність техніків-технологів
виробництва харчової продукції''.
Ключові слова: розвиток, формування, виховання, компетенція, компетентність, професійна
компетентність, формування професійної компетентності техніків-технологів виробництва
харчової продукції.
Постановка проблеми. В умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів актуальності набувають
проблеми підвищення якості підготовки фахівців до професійної діяльності, зокрема формування
професійної компетентності техніків-технологів виробництва харчової продукції. Сучасне харчове
виробництво потребує кваліфікованих робітників, які здатні використовувати знання і вміння у
нестандартних ситуаціях, володіють комунікативною культурою, відчувають необхідність у постійному
професійному зростанні. Особливу увагу роботодавці звертають на професійні й ключові компетенції
кваліфікованих робітників, а також на їхні особистісні й професійно важливі якості.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутність, структура, значення компетентнісного підходу
в системі сучасної освіти, в тому числі й професійної та аналіз ключових понять детально висвітлені в
працях багатьох вчених: В. І. Байденко, Н. М. Бібік, С. П. Бондар, С. С. Вітвіцької, Р. С. Гуревича,
О. А. Дубасенюк, Є. Ф. Зеєра, І. А. Зимньої, О. Л. Кононко, В. В. Краєвського, З. Н. Курлянд,
Г. А. Ларіонової, О. І. Локшиної, В. І. Нароліної, О. В. Овчарук, О. І. Пометун, С. О. Сисоєвої,
В. Д. Шадрикова, С. Є. Шишова, Л. М. Шовкун, Л. В. Штефан, А. В. Хуторського, В. В. Ягупова,
І. С. Якиманської та ін.; проблеми формування професійної компетентності фахівців харчової галузі
викладені в дисертаційних дослідженнях та наукових статтях Т. А. Лазарєвої (2006, 2008, 2012),
М. С. Лобура (2006), Н. С. Сичевської (2012), Л. М. Крайнюк (2010), П. П. Пивоварова (2010),
В. О. Потапова (2010), Л. М. Янчевої (2010), О. О. Туриці (2010, 2011, 2012, 2014).
Метою цієї статті є аналіз та систематизація базових понять дослідження, уточнення категорій
''компетенція'', ''компетентність'', ''професійна компетентність'', визначення сутності поняття ''професійна
компетентність техніків-технологів виробництва харчової продукції''.
Найзагальнішим поняттям нашого дослідження є ''розвиток''. Проблема розвитку особистості є
особливо актуальною у сучасній педагогіці. У ''Великому тлумачному словнику сучасної української
мови'' визначено, що ''розвиток'' – це розгорнутий у часі процес кількісних та якісних змін в організмі та
психіці людини, її мисленні, почуттях і поведінці, що є результатом біологічних процесів в організмі та
впливів навколишнього середовища 1: 1043. Близьким за змістом є визначення цього поняття за
П. М. Щербанем: ''розвиток – процес руху від простого до складного, від нижчого до вищого за
висхідною лінією, від старого якісного стану до нового''. У наукових джерелах визначення цього поняття
подається з точки зору філософії: ''розвиток людини є інволюційно-еволюційним поступовим рухом, у
ході якого відбуваються як прогресивні, так і регресивні інтелектуальні, поведінкові, особистісні,
діяльнісні зміни у самій людини; він змінюється за напрямком, інтенсивністю, характером і якістю''
2: 46, психології: ''взаємопов’язаний процес кількісних та якісних змін, що відбуваються в анатомофізіологічному визріванні людини, в удосконаленні її нервової системи і психіки, а також її пізнавальній
і творчій діяльності, у збагаченні її світогляду, моральності, суспільно-політичних поглядів, переконань''
3: 62 та педагогіки: ''процес становлення особистості, вдосконалення її фізичних та духовних сил під
впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих соціальних і природних чинників, серед яких
найважливішими є цілеспрямоване виховання та навчання 4: 37''.
Ми схильні до такого тлумачення: розвиток – це процес кількісних і якісних змін, які відбуваються в
організмі, психіці, інтелектуальній та духовній сферах людини під впливом зовнішніх (природне і
соціальне середовище, виховання, колективна діяльність, спілкування) та внутрішніх (анатомофізіологічні передумови, особиста активність, що реалізується у діяльності), керованих (виховання і
самовиховання) і некерованих (об’єктивний, стихійних вплив середовища) факторів 5: 25.
© Мельник О. Ф., 2015
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Близьким до розвитку людини є інший процес – формування особистості. Н. П. Волкова наводить
таке тлумачення поняття ''формування особистості'' – процес соціального розвитку людини, становлення
її як суб’єкта діяльності, члена суспільства, громадянина 4: 38. У тлумачному словнику за редакцією
В. Бусела подається таке визначення поняття ''формувати'' – виробляти в кому-небудь певні якості, риси
характеру; надавати чому-небудь завершеності, визначеності 1: 1329. На думку Н. Є. Мойсеюк,
''формування'' – це надання певної форми, завершеності процесу становлення людської особистості,
досягнення нею рівня зрілості, стабільності. Воно здійснюється під впливом усіх без винятку умов
суспільства: екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних тощо 6: 60.
Порівнюючи сутність наведених понять, стає очевидним їх тісний взаємозв’язок та взаємозалежність.
Виділяють три види формування особистості: стихійне, цілеспрямоване та самоформування.
Цілеспрямоване формування особистості здійснюється в соціальній системі шляхом виховання 6: 60.
Сутність поняття ''виховання'' визначено в українському педагогічному словнику, де зазначено, що
виховання – це процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, зумовлений
законами суспільного розвитку, дією багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. Н. Є. Мойсеюк
визначає ''виховання'' як ''суттєвий фактор розвитку і формування особистості; процес цілеспрямованої і
свідомо контрольованої соціалізації (шкільне, сімейне, релігійне виховання); як своєрідний механізм
управління процесом соціалізації, ідеальною метою якої є людина, що відповідає соціальним вимогам і
одночасно протистоїть негативним тенденціям у розвитку суспільства, життєвим обставинам, які
гальмують розвиток її індивідуальності'' 6: 79. С. С. Пальчевський розглядає виховання як процес
управління особистісним розвитком учня, з одного боку, шляхом створення сприятливих умов для його
розвитку, а з іншого, шляхом стимуляції процесів самовиховання на основі його внутрішньо закладених
глибинних тенденцій 2: 346. С. С. Вітвицька наголошує, що ''процес виховання завжди спрямований на
зміну поглядів, переконань, ідеалів, звичок, поведінки. Сутність виховання з точки зору філософії
визначається як перетворення культури людства в індивідуальну форму існування. Сутність виховання з
точки зору педагогіки полягає у привласненні соціального досвіду. Зміст цього процесу полягає в тому,
щоб те зовнішнє, об’єктивне, найкраще, що є в соціальному досвіді, стало суб’єктивним, тобто
перетворилося на погляди і переконання, вчинки і поведінку особистості'' 7: 138. Поняття ''розвиток'' та
''формування'' розглядаються як спільний результат процесу виховання.
На основі означених нами понять ''розвиток'', ''формування'' та ''виховання'' ми розглядаємо
формування професійної компетентності техніків-технологів виробництва харчової продукції як
цілеспрямований, систематичний процес становлення та розвитку фахівця як особистості, його
професійного мислення, розширення наукового світогляду, формування морально-етичних якостей,
оволодіння уміннями і навичками майбутньої виробничої діяльності та досягнення певного рівня
соціальної та професійної зрілості.
Для успішного існування у світовій спільноті наша держава має забезпечити себе високоосвіченими
кадрами, професіоналами, тому особливе значення у формуваннi майбутніх спеціалістів належить
професійним закладам освіти. Загальною метою професійної освіти є загальний і професійний розвиток
особистості, становлення її професійної культури.
Відповідно до Закону України ''Про вищу освіту'' до вищих професійних закладів освіти належать
коледжі. Коледж – галузевий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії
чи інституту, що провoдить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра
та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Коледж також має право здійснювати
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 8: 28.
Зміна сучасної стратегічної мети професійної підготовки в коледжах, орієнтація на результативність
діяльності спеціалістів зумовили запровадження в науковий обіг поняття ''професійна компетентність''
(від лат. сompetо - досягати, відповідати, підходити). Загальний зміст цього поняття – оволодіння
знаннями, досвідом і повноваженнями, що надаються працівнику згідно із законом, статутом. У
''Великому тлумачному словнику української мови'' ''компетентний'' – це той, який має достатні знання в
якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний. 1: 445. В науковій літературі поряд з цим
поняттям вживається поняття ''компетенція''. Неоднозначне трактування цих понять є свідченням різного
розуміння науковцями їх змісту.
З метою визначення суті та структури поняття ''професійна компетентність'' ми провели контентаналіз понять ''компетенція'' та ''компетентність''. Для аналізу було відібрано 17 визначень понятійної
категорії ''компетенція'' із словників (Ожогова С. І., Бусела В. Т.) та сформульованих вітчизняними та
російськими педагогами (Хуторським А. В., Андрєєвою В. М., Григорашем В. В., Бондарем С. П.,
Селевком Г. К., Горбом В. Г., Ягуповим В. В., Свистуном В. І., Бібік Н. М., Ворошило Т., Алєксєєнко Ю.,
Вітвіцькою С. С., Кальней В. А, Шишовим С. Є., Голованем М. С., Галяміною І. Г., Овчарук О. В.).
Наведені тлумачення можна поділити та кілька груп відповідно до їх змістовної характеристики:
1. Переважно у словниках поняття ''компетенція'' трактується як коло питань, в яких особа повинна
бути обізнана; коло повноважень певної особи або установи (17,6 %).
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2. Більшість науковців (58,8 %) визначають це поняття як сукупність знань, умінь, навичок,
інформації, які дозволять виконувати практичні та теоретичні завдання у певній галузі, реалізуватись
особистості у певному виді діяльності, в тому числі і професійній.
3. У багатьох визначеннях ''компетенція'' розглядається як соціально задана вимога до підготовки
особи у певній сфері (23,5 %).
4. Окремі науковці пов’язують поняття ''компетенція'' з певною внутрішньою готовністю,
здатністю до професійної діяльності (41,2 %).
Отже, трактування різняться між собою, але спільним є те, що поняття ''компетенція'' у глибинній
суті – це прогнозований результат, система стандартизованих вимог, які обов’язково мають бути
реалізовані в процесі навчальної діяльності з метою загальної соціальної та професійної реалізації
особистості.
Так само ми проаналізували поняття ''компетентність'', відібравши для дослідження 17 визначень
педагогів-науковців (Селевко Г. К., Овчарук О. В., Пометун О. І., Шишова С. Є., Кальней В. А.,
Гончар М. В., Дахиної А. Н., Курлянд З. Н., Хуторського А. В., Андрєєвої В. М., Коваль В. О.,
Алмазової Н. І., Вітвіцької С. С., Гирі О. О.).
Аналіз засвідчує, що більшість дослідників визначають компетентність як складну інтегративну
властивість особистості, яка містить в собі не лише комплекс знань, умінь та навичок, а й сформовані
професійні особистісні якості, способи мислення, які дозволять вирішувати і професійні, і
загальножиттєві завдання (82,3 %). Інші науковці характеризують компетентність як здатність ефективно
використовувати природні та вже сформовані здібності, спроможність застосовувати знання, вміння,
досвід у процесі діяльності: навчальної, професійної, громадської тощо (52,9 %). Науковці
підкреслюють, що компетентність – це володіння компетенціями, що проявляється у якісній професійній
та інших видах діяльності (17,6 %). Окремі дослідники зазначають, що компетентність є вже
сформованою якістю, містить контекст завершеності (23,5 %), хоча може піддаватись трансформаціям,
тому що має емоційне забарвлення (11,8 %). Педагоги стверджують, що формується компетентність в
процесі навчально-виховної діяльності ( 40 %).
Порівнюючи категорії ''компетенції'' та ''компетентність'' слід зазначити, що ''компетенція'' є вужчим
поняттям у двох важливих аспектах. По-перше, компетенція проявляється ситуативно, стосується більш
конкретної діяльної ситуації, тоді як компетентність дозволяє розв’язувати цілий комплекс завдань. Подруге, ''компетенція'' існує як потенціал, як задана вимога, норма освітньої підготовки , а компетентність
існує у формі діяльності (реальної чи мисленнєвої), а не лише інформації про неї; компетенція – це лише
готовність до певної діяльності, а компетентність – це сама діяльність, мотивована, осмислена,
реалізована, через усвідомлення загальної основи діяльності зростає компетентність. Але, безумовно, ці
категорії тісно взаємопов’язані і виконують спільну функцію.
Отже, компетентність слід розглядати як складну інтегровану систему компетенцій, реалізація яких
забезпечує розвиток особистості в професійному та загальносуспільному аспектах.
Аналіз наведених тлумачень поняття ''компетентність'' засвідчує можливість формування та прояву
визначеної здатності особистості в процесі діяльності. Більшість дослідників проблеми компетентності
пов’язують це поняття з конкретною професією матеріальної або духовної сфери, тобто з професійною
діяльністю. Н. М. Бібік зазначає, що в науковий обіг шкільної дидактики поняття ''компетентність''
ввійшло з професійної діяльності і розглядається як оцінна категорія, що характеризує людину як
суб’єкта професійної діяльності, її здатність успішно виконувати свої повноваження 9: 47. Я. Я. Ягупов
наголошує, що компетентність проявляється в конкретній ситуації в процесі здійснення професійної
діяльності 10: 6.
Саме тому, для нашого дослідження буде доречним та необхідним використання терміну ''професійна
компетентність''.
Професійна компетентність дає змогу фахівцю успішно виконувати різноманітні види професійної
діяльності, вона синтезує в собі широкий спектр знань та практичних дій, відображає ступінь
сформованості професійної культури спеціаліста і визначає результати його роботи. Професійна
компетентність є мірою і головним критерієм професійної підготовленості та здатності суб’єкта праці
виконувати завдання й обов’язки відповідно до посади, яку він займає. Водночас, професійна
компетентність розглядається як інтегративна якість, здатність, що не може бути обмежена лише
наявністю певного обсягу знань, умінь і навичок. Здебільшого вона передбачає такі особистісні якості,
що забезпечують можливість знайти й відібрати необхідне знання, спосіб дії в певній ситуації.
І. Г. Матросова визначає професійну компетентність як складну багаторівневу систему, яка складається з
різних компонентів, що перебувають у взаємозв'язку і взаємозалежності, представляють собою
психологічні складові особистості фахівця, його властивості, включають інтегральні знання, уміння і
навички, що дозволяють успішно вирішувати будь-які професійні завдання, проблемні ситуації,
оцінювати їхні наслідки й ефективність. Професійну компетентність майбутнього фахівця можна
представити як систему взаємозалежних і взаємодіючих компонентів – компетентностей, які у свою
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чергу становлять собою сукупність компетенцій, що мають як універсальний характер, так і
специфічний, характерний для визначених видів професійної діяльності. Професійну компетентність
майбутнього фахівця можна представити як систему взаємозалежних і взаємодіючих компонентів –
компетентностей, які, у свою чергу, становлять собою сукупність компетенцій, що мають як
універсальний характер, так і специфічний, характерний для визначених видів професійної діяльності.
Досягнення професійної компетентності потребує разом з тим формування професійно значущих
якостей фахівця, активного та якісного перетворення особистістю свого внутрішнього світу, що
призводить до принципової перебудови і способу життєдіяльності, зокрема творчої реалізації у професії.
Професійний розвиток, таким чином, тісно пов'язаний з особистісним, саме особистісні якості
перебуваючи під впливом професійної діяльності, забезпечують спрямованість особистості на
самовдосконалення.
Висновки. В професійних закладах освіти зміст освіти та практичне здійснення навчально-виховної
діяльності повинні бути спрямовані на формування професійних знань, практичних вмінь та навиків,
способів мислення, що є основою професійної компетентності для осіб виробничих професій, а також на
формування професійно важливих якостей особистості спеціаліста, обумовлені як особливостями
професії, так і способом життєдіяльності особи.
На основі проведеного аналізу понять професійну компетентність техніків-технологів виробництва
харчової продукції можна визначити як системну комплексну властивість особистості, що проявляється в
його психологічній, теоретичній та практичній підготовленості до майбутньої професійної діяльності і є
результатом освіти та самоосвіти, яка мотивується прагненням та здатністю до постійного оновлення
своїх знань, професійних умінь і навичок, збагачення досвіду пізнавальної та практичної діяльності,
творчого пошуку.
Формування професійної компетентності техніків-технологів виробництва харчової продукції можна
визначити як цілеспрямований, систематичний процес розвитку особистості професіонала, її
пізнавальної і професійної творчої діяльності, збагачення її світогляду, морально-етичних якостей,
метою якого є досягнення певного рівня зрілості фахівця. Цей процес відбувається у процесі навчальної
та професійної діяльності.
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Мельник О. Ф. Анализ терминологической системы исследования проблемы формирования
профессиональной компетентности будущих техников-технологов производства пищевой
продукции.
В статье проанализированы и уточнены базовые понятия исследования: ''развитие'', ''формирование
личности'', ''воспитание''; дано определение категории ''формирование профессиональной
компетентности техников-технологов производства пищевой продукции''. Проведен контент-анализ
понятий ''компетенция'' и ''компетентность'', проанализирована категория ''профессиональная
компетентность'' и определена суть понятия ''профессиональная компетентность техника-технолога
производства пищевой продукции''.
Ключевые слова: развитие, формирование, воспитание, компетенция, компетентность,
профессиональная компетентность, процесс формирования профессиональной компетентности
техников-технологов производства пищевой продукции.
Melnyk O.F. Terminological System Research Analysis of the Professional Competence Problem Formation
of the Prospective Technicians and Technologists of Food Production.
The article deals with the analysis and the main definitions of the basic concepts, such as: ''development'',
''person's formation''; ''the essence of the category'', ''professional competence'', and ''the terminological system
''. The particular attention is paid to ''the professional competence of the technicians and technologists of food
production''. The research analyzes the concepts ''competence'' and ''competency'', and there is every indication
that they are different sorts of things. There are different interpretations of the professional competence.
Forming professional competence of the food production technicians' and technologists' has to be purposeful,
systematic and cognitive process of the person's professional development. The article reveals the main
problems and methods of teaching the professional competence. On the basis of the research terminological
system analysis it is concluded that the professional competence makes an opportunity to do different tasks of the
professional activities successfully. Some aspects of the problem are outlined for further research. The author
arrives at the conclusion that forming professional competence of the food production technicians' and
technologists' is the matter of great significance of the person's professional development.
Key words: development, formation, education, opportunity, professional competence.
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ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СТЕПАНА БАЛЕЯ
У статті представлено основні поняття та процеси розвитку дитячої психіки у працях українського
та польського педагога Степана Балея. З’ясовано основні погляди та дослідження С. Балея на психіку
дитячого віку та її складові. Наведено основні етапи періодизації психічного розвитку дитини, а саме:
період немовляти, дитинства та дозрівання. Подано характеристику, ознаки та часові межі кожного з
періодів розвитку дитячої психіки та їхній поділ на фази відповідно до наукових праць С. Балея.
Ключові слова: дитина, виховання, психічний розвиток дитини, вікова періодизація розвитку, період та
фаза психічного розвитку.
Постановка проблеми. Оскільки сучасному суспільстві потрібна розумна, фізично та психічно
здорова людина, тому значна увага приділяється процесу її виховання. Права дітей оберігають багато
законів, які спрямовують цей процес у правильному напрямі. Праці багатьох педагогів, які протягом
століть досліджували оптимальні шляхи та методи виховання дітей, допомагають у цьому процесі.
Виховання починається з дитячого віку, коли дитину віддають до дошкільного навчального закладу, і
закінчується тоді, коли вона стає повноцінним членом суспільства та здобуває певну кваліфікацію.
Психічний аспект виховання дитини є одним з найважливіших, тому що без нього неможливий
повноцінний розвиток двох інших – розумового та фізичного виховання. Дослідження змісту та методів
психічного розвитку дитини є одним із головних завдань сучасного суспільства, оскільки від них
залежить майбутнє не лише однієї особи, а й суспільства загалом. Тому, вивчення досвіду провідних
вчених у цій галузі дасть змогу запровадити кращі ідеї у практику виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове зацікавлення проблемами розвитку дитячої
психіки на теренах України почалося ще на початку ХХ століття. У результаті цього з’явилося багато
науковців, які займаються дослідженням даної тематики – Павелків Р. В., Цигипало О. П., Квас О. В.,
Дуткевич Т. В., Балл Г. О., Максименко С. Д., Татенко В. О., Скрипченко О. В. Проте основоположником
згаданої галузі науки вважають українсько-польського вченого, педагога Степана Балея. Завдяки своїм
дослідженням та опублікованим працям він став одним із перших на території України, хто почав
досліджувати та розвивати педагогічну психологію – "Психологія віку дозрівання" 1932, ''Психологія
виховання в нарисі'' 1938, ''Нарис психології в зв’язку з розвитком психіки дитини'', 1935. Впорядкував
наукову спадщину Степана Балея професор М. Верніков, який видав два томи, із запланованих п’яти,
перекладених праць Степана Балея.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасних українських вчених часто
цікавить дослідження змісту та методів психічного розвитку дитини. Проте все ще недостатньо
дослідженими та опрацьованими є матеріали видатних науковців-попередників, які внесли чимало у
розвиток цієї науки. Одним із таких науковців можна вважати українсько-польського вченого Степана
Балея.
Метою цієї статті є розкриття основних поглядів та ідей Степана Балея щодо психічного розвитку
дитини, окреслення періодизації психічного розвитку дитини відповідно до праць вченого.
Виклад основного матеріалу. Дитяча психологія та виховання дітей були одними із центральних тем
вченого педагога, психолога, філософа Степана Балея. Наукові праці вченого присвячені таким галузям
психології : педагогічна психологія, психологія розвитку, розвиток особистості, суспільна психологія
тощо.
Серед найвизначніших праць вченого можна назвати такі: ''Зарис психології у зв’язку з розвитком
психіки дитини'', ''Психологія виховача в зарисі'', ''Особистість'', ''Педагогічна психологія в нарисах.
Характерологія і типологія дітей та молоді'', ''Психологія віку дозрівання''. С. Балей виділив педагогічну
психологію в окрему науку зі своїм предметом, об’єктом, метою, завданням та методами дослідження.
Вчений стверджував, що мета психології – досліджувати психічні явища, охарактеризувати їх та
класифікувати.
Дослідник порівнював психологію з наукою про душу (якщо під душею будемо розуміти сукупність
психічних явищ). Психічне життя особи перебуває в певному зв’язку з його фізичним тілом. Вчений
стверджував: ''… наше тіло відіграє роль посередника поміж оточенням, в якому воно знаходиться та
нашою психікою" [1: 19].
Для того, щоб людина почула звук, потрібно, щоб виконалися певні закони фізики, тобто, щоб
звукова хвиля дійшла до вуха, яке є частиною людського тіла, і тоді вже здійснила певне подразнення
психіки. Отже, у цій ситуації вухо, як орган людського тіла, є посередником між психікою та
© Подоляк М. В., 2015
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навколишнім середовищем. За допомогою нашого тіла ми отримуємо певну інформацію з
навколишнього світу, яка і впливає певним чином на психіку. С. Балей стверджує, що таке
посередництво має подвійний характер. З одного боку, навколишнє середовище діє на організм людини,
а той, своєю чергою і на психіку, і з іншого боку психіка може впливати на навколишнє середовище. Такі
реакції, на думку вченого, можуть бути як автоматичними, так і навмисними.
Багато вчених вважають С. Балея одним із основоположників педагогічної психології у світі. На
теренах України та Польщі він був першим, хто почав досліджувати та розвивати цю науку. Центральне
питання педагогічної психології С. Балей сформував так: "…що становить істотне виховання з точки
зору психології? Чи процес виховання, який розглядається з точки зору психології, є завжди тим самим
явищем, чи його характер змінюється в залежності від випадку?" [2: 31].
С. Балей вважає, що процес виховання дитини охоплює розвиток, навчання, педагогічний процес.
Дитина постає однією із центральних тем дослідження у науковій спадщині вченого. С. Балей зазначає,
що дослідження розвитку психіки дітей є ефективним лише тоді, коли порівнюємо те, що там діється з
устроєм психіки дорослої людини. "Зрештою та остання є нам відомою" [1: 31].
Вчений наголошує, що психічне життя дитини, особливо на ранніх її етапах є для нас загадкою,
предметом припущень та домислів. Дивлячись на малу дитину можемо трактувати, що це доросла
людина, тільки в іншому вигляді, проте, за словами С. Балея, вона відрізняється не тільки розмірами, а й
слабше розвинутими психічними диспозиціями, ніж у дорослої людини. Також неправильно було б
стверджувати, що розвиток дитини полягає лише у зміцненні психіки з роками.
Степан Балей пише, що "різні явища, які ми можемо бачити в дитини є не лише слабшими ніж в
дорослої людини, вони також є якісно різними" [1: 318]. Вчений наводить той факт, що з фізичного
погляду, дитина відрізняється від дорослої людини лише малим зростом. Подібно і в психіці дитини, під
час розвитку певні психічні феномени зникають або їхні появи слабшають, а на їхньому місці
з’являються повністю нові.
Психічний розвиток людини поділяється на певні періоди, які своєю чергою, поділяються на фази.
Найперший великий період – період дитинства. Проте, вчений зазначає, що не легко охарактеризувати
цей період роками, тому що не в усіх людей період дитинства добігає кінця у той самий рік. Зазвичай
така межа становить 12 – 13-й рік життя.
Дитина, яка щойно народилася порівняно із новонародженими дітьми тварин, є цілком безпомічна.
Проте вона постійно рухається. С. Балей стверджує, що ці рухи не мають жодної видимої цілі, дитина
таким способом хоче вивільнити накопичену енергію. У новонародженої дитини є слабка реакція на
дотик та біль. Відчуття холоду, голоду, фізичної незручності новонароджена дитина виражає у формі
крику, оскільки, відповідно до тверджень Балея, дитина вміє плакати лише після двох місяців життя.
Помалу дитина вчиться реагувати у властивий спосіб на різні явища та опановувати зовнішній світ.
Найперше немовля починає реагувати на голосові явища, лише після чотирьох місяців життя дитина
починає реагувати на явища, які вона побачила, оскільки до цього немовля ще не може зафіксувати
погляду на одному, певному предметі. На п’ятому місяці життя немовля вже може брати руками певну
річ. У другій половині першого року життя немовля вже починає робити певні маніпуляції з предметами,
оглядати їх, торкатися тощо. Таким способом вона пізнає їхні властивості. Через певний час немовля
починає оперувати тими предметами як знаряддями.
Конструювати або будувати щось, за словами С. Балея, дитина вже здатна на другому році свого
життя. Всі рухи немовляти педагог називає спонтанними або імпульсивними. Цільові ж рухи дитина
проявляє тоді, коли вже може реагувати на якийсь конкретний предмет.
З періоду дитинства С. Балей виокремлює фазу або вік немовляти, яка триває протягом першого року
життя. Решту частину періоду дитинства вчений ділить на фази. Однією з таких фаз є вік першого
дитинства, або раннього, який слідує відразу за віком немовляти. Триває ця фаза до кінця третього року
життя дитини. Це період, коли дитина вчиться говорити. Вчений зазначає, що під кінець цієї фази
нерідко з’являються ознаки непокори у дитини.
Наступною фазою, після першого дитинства, є фаза другого дитинства, яка триває до шостого або
сьомого року життя людини. Для цього періоду дитинства характерним є єдність світу реального із
світом фантазій. У цій фазі діти часто не відрізняють реальні події від не реальних, як наприклад в
байках чи казках, сильно переживаючи видумані події. Як зазначає Балей: "… це є так званий магічний
погляд на світ" [1: 319].
Під час фази третього дитинства дитина сприймає світ більш реалістично порівняно з другим
дитинством. Тут дитина старається пізнати його таким, яким він є, а світ казки та байки її вже не
цікавить. Дитини починає усвідомлювати технічні та природні речі. Балей називає цей період життя
фазою реалізму. Діти у цій фазі сприятливі до пізнання реальності, а отже і сприйнятливі до набуття
знань у школі. Вчений зазначає, що у дев’яти-десятилітніх дітей можна зустріти зацікавленість
предметами навколишнього світу, проте вона триває короткий період часу. У дитини може проявлятися
зацікавленість до колекціонування різних предметів (поштових марок, рослин, комах тощо). С. Балей
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зазначає, що вона вже може детальніше дізнаватися про будову різних предметів, життя тварин та
рослин. Для читання такій дитині вже цікаво не байки та казки з фантастичним змістом, а щось
реальніше, як наприклад Робінзонада, де людина у природі долає різні труднощі.
У дітей дев’яти-десяти років, а особливо хлопців, які вчаться у школі спостерігається тенденція, коли
сильніші та доросліші діти підпорядковують собі слабших. У таких випадках головною рисою є сила і
відвага, самостійність, витривалість, спритність, кмітливість. Хлопцям імпонують також практичні
знання, які належать до сфери їхніх інтересів, наприклад вміння грати у футбол. Професор Балей
зазначає, що ідеалом хлопця цього віку може бути рицар або богатир, проте не у духовному аспекті
цього слова. Переважно це богатир певної авантюристичної повісті, детектив, герой. Вчений
характеризує також відношення дітей цієї фази до правил. Гра відбувається відповідно до певних норм,
які діти добре знають і часто обговорюють. Після фази або віку дитинства приходить вік дозрівання. Для
цього віку характерний насамперед розвиток статевого інстинкту. Саме тоді відбуваються не лише
фізіологічні а й психічні зміни.
Статевому дозріванню тіла людини відповідає психічне. Статевий інстинкт є вродженим, проте він не
проявляється відразу, а лише з плином часу. Як стверджує С. Балей – "виразне пробудження цього
інстинкту в психіці людини появляється лише тоді, коли з тілесного боку людина дозріла до виконання
завдань, які покладає на нього даний інстинкт" [1: 323]. У дитини цей інстинкт перебуває у стані
"утаємнення", оскільки дитина ще повністю не дозріла, проте певні психічні прояви є присутніми.
Педагог зазначає, що діти від трьох років вже починають цікавитися питаннями свого походження на
світ, а з часом вони починають цікавитися протилежною статтю.
Під час перебігу дозрівання Балей виділяє дві фази:
1. Розквіт або пубертальна фаза. Триває з кінця дитинства до 17 років. Це перехідний період, або, за
словами вченого, переломний;
2. Юнацький вік або адолесцентна фаза. Триває від 17-го року життя і до кінця дозрівання.
Балей зазначає, що деякі психологи виділяють ще одну фазу дозрівання – передрозквіту, яка
припадає на 12 – 14 рік життя.
Коли дитина перебуває у періоді дозрівання, її увага скеровується на навколишній світ. Дитина не
цікавиться сама собою, вона має свої потреби, прагнення, які старається задовольнити. Як стверджує
Балей: "Жила дитина діянням, аніж рефлекцією" [1: 326].
При переході з дитинства в період дозрівання увага дитини змінюється із зовнішньої на внутрішню.
Вона починає цікавитися собою і тими процесами, які відбуваються у ній. Проте, як стверджує Балей,
дитина не лише хоче дізнатися більше про свої психічні почуття, а й про свій організм, його функції:
"Хотів би він також пізнати і зрозуміти краще функції свого організму, їх значення і ціль" [1: 327].
Дитина під час такого періоду часто попадає під дії різних емоцій, які можуть її змінити. Наприклад,
вона може легко від радості перейти до суму, до меланхолії, від захвату до байдужості, від любові до
ненависті. Проте Балей зазначає, що не завжди почуття бувають глибокі та щирі.
Діти часто шукають когось, з ким вони можуть бути відверті та щирі у своїх почуттях. Педагог
твердить, що вони ще не здатні дати самі собі ради, оскільки добре не розуміють самих себе. Отже, вони
шукають собі когось, кому вони б могли довірити свої почуття, той хто буде їх трактувати серйозно.
Досить часто вони не довіряють старшим, тому задля цього вони шукають підтримки у ровесників і
друзів. Дитина може мати їх багато , проте серед них повинен бути один зі спорідненою душею.
У дівчат часто з’являється явище адорації, тобто певна особа стає для них предметом захоплення,
любові та культу. Вчений зазначає, що дитина ідеалізує цю особу і старається у всьому рівнятися на неї,
наслідувати її. Важливу роль у цьому процесі займає і фантазія. Діти такого віку охоче мріють і світ
казки стає для них зрозумілим. Вони вигадують собі різні ситуації, в яких часто беруть участь. Як
стверджує С. Балей, вони часто мріють про богатирські подвиги, подорожі та різноманітні пригоди.
Щодо інтелектуальної сфери, темп її розвитку сповільнюється. Дитина може охоче брати участь у
дискусіях, наголошуючи на власному становищі.
Юнацька фаза є позитивною. Почуття сумніву, розчарування змінюються почуттями ентузіазму та
запалу. Відбувається це завдяки відношенню до світу, яке С. Балей називає як молодіжний ідеалізм. У
фазі розквіту переважала опозиція, ізоляція, а в цій фазі можна спостерігати тенденцію до гармонізації
власної душі і самого я з довкіллям. У фазі розквіту дитина мріє про безлюдний острів із дикою
природою, а у фазі юнацтва вона вже починає усвідомлювати суспільство.
В цьому твердженні вчений не наголошує на тому, що дитині підходить те суспільство, яким воно є.
Дитина уявляє собі ідеальне суспільство, в основі якого лежить всезагальна приязнь, структура якого
випереджувала б структуру теперішнього, недосконалого суспільства. Молодь уявляє та вивчає різні
типи досконалого суспільства, так званої утопії. Дитина стає дорослою людиною лише після
проходження певного ланцюгу ланок розвитку психіки. За словами педагога цей ланцюг називається
дозріванням. У міру того, як формується нова форма психіки людини, поступається місцем їй попередня
– дитяча. Замінюватися вона може повністю або частково. У психіці дитини постійно відбуваються
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зміни, які не відбуваються в однаковому темпі у всіх шарах. Стверджують, що існує психологічний
закон, який звучить так: "…найдовше зміни відбуваються в тих пластах, структура яких є найбільш
заплутана" [3: 337]. Також і психічна структура дитини має тенденцію до частих змін, тобто на місце
попередньої форми приходить нова психічна структура.
Період дозрівання є тим періодом, коли дитина починає цікавитися собою. Її увага переноситься із
зовнішнього світу на її внутрішній. Вона вже в тому часі починає спостерігати своє власне я. Вчений
стверджує, що у цей період психічний стан людини є хитким, почуття і бажання мають невизначений
зміст. Часто дитина перебуває в опозиції до дорослих людей, стосовно яких займає позицію, що
суперечить практично всьому, що кажуть дорослі. Діти у цей період є також скритими щодо своїх
переживань та почуттів, тому батьки і педагоги не є достатньо проінформовані про внутрішні
переживання дітей і вихованців, що, у свою чергу, створює певні труднощі. Найважливішим засобом
пізнання психічного стану дитини періоду дозрівання є щоденники – "вартість щоденників полягає
головне, мабуть, у тому, що ми тут знаходимо думки юнака на підставі спостереження над самим собою,
думки щирі, бо тільки для нього самого призначені, і які торкають часто тих власне переживань, які він
часто приховує від дорослих" [3: 343].
Висновок. Психічний аспект виховання дитини є одним із найважливіших, тому що без нього
неможливий повноцінний розвиток двох інших – розумового та фізичного виховання. Сучасному
суспільстві потрібна розумна, фізично та психічно здорова людина, тому процесу її виховання приділена
значна увага. Протягом всіх періодів в історії, вихованню дитини приділялося багато уваги, оскільки
саме від виховання залежала доля певної нації. Проблемами виховання також займалися вчені і на
території України, а Степан Балей був одним з перших вчених, хто поділив розвиток дитини на певні
періоди, які своєю чергою, поділяються на фази. З періоду дитинства Балей виокремлює фазу або вік
немовляти, яка триває протягом першого року життя. Решту частину періоду дитинства вчений ділить на
фази. Однією з таких фаз є вік першого дитинства, або раннього, який слідує відразу за віком немовляти.
Наступною фазою, після першого дитинства є фаза другого дитинства. Ця фаза триває до шостого або
сьомого року життя людини. С. Балей називає такий період життя фазою реалізму. Після фази або віку
дитинства приходить вік дозрівання. Для цього віку характерний насамперед розвиток статевого
інстинкту. У зв’язку із цим, у людині відбуваються не лише фізіологічні зміни, а й психічні. Під час
періоду дозрівання увага дитини скерована на навколишній світ.
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Подоляк М. В. Психическое развитие ребенка в исследованиях Степана Балея.
В статье представлены основные понятия и процессы развития детской психики в трудах украинского
и польского педагога Степана Балея. Выяснены основные взгляды и исследования С. Балея на психику
детского возраста и ее составляющие. Приведены основные этапы периодизации психического
развития ребенка, а именно : период младенца, детства и созревания. Дана характеристика, признаки и
временные границы каждого из периодов развития детской психики и их разделение на фазы в
соответствии с научнымы трудамы С. Балея.
Ключевые слова: ребенок, воспитание, психическое развитие ребенка, возрастная периодизация
развития, период и фаза психического развития.
Podoliak M. V. Psychological Development of a Child in the Researches of Stepan Baley.
The article deals with the main problems and aspects of a child mental development in the researches and
scientific works by Stepan Baley who was one of the most prominent scientists in Ukraine and Poland. The
article presents the information, taken from the scientific works in pedagogy and psychology, written by Stepan
Baley in the Polish language during the interwar period. The scientific methods of analysis, synthesis and
description were chosen to single out the necessary information and present it in the article. The periodization of
children’s mental development into three periods and seven phases is presented in the article. The description of
main characteristics and features that occur in the child's development during each phase and period is given in
the article as well. The main views on educational (pedagogical) psychology and the process of children’s
psyche development as well as its main problems according to works of Stepan Baleys are written in the article.
The works by Stepan Baley has a significant scientific value and due to it presents one of the earliest attempts by
the scientist in the Eastern Europe to divide the development of the child’s psyche into stages according to the
age.
Key words: child, education, psychological development of the child, age periodization of psyche development,
period and phase of the psychological development.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА РЕФЛЕКСИВНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ОСНОВІ
РОТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглянуто сутність поняття змішаного навчання у процесі професійної підготовки
рефлексивного вчителя іноземної мови, продемонстровано результати експериментального навчання на
основі ротаційної моделі змішаного навчання, визначено труднощі, з якими зіткнулися майбутні вчителі
у процесі їх рефлексивної підготовки та надано рекомендації щодо правильної організації змішаного
навчання на практичних заняттях з педагогіки та методики викладання іноземної мови.
Ключові слова: рефлексивний вчитель, майбутній вчитель іноземної мови, ротаційна модель, змішане
навчання.
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку системи навчання та викладання іноземної мови, а
також умови діяльності вищого навчального закладу, зумовлюють необхідність зміни деяких усталених
підходів до формування механізмів іншомовного спілкування. А це, у свою чергу, зобов’язує дещо поіншому визначити пріоритети у підготовці вчителя іноземної мови як одного з найважливіших суб’єктів
рефлексивної діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній та зарубіжній педагогічній літературі
останніх років з'явилась низка цікавих досліджень, пов’язаних з розробкою наукових основ формування
професійної підготовки рефлексивного вчителя іноземної мови, а саме: професійна культура
рефлексивного вчителя (Г. О. Балл, М. М. Букач, І. Ф. Ісаєв, Н. Б. Крилова та ін.); рефлексивний аналіз
педагогічної діяльності (О. В. Бережнова, І. А. Зязюн, Ю. М. Кулюткін, К. Роджерс, В. М. Чайка та ін.);
формування рефлексивної культури майбутніх учителів (Н. В. Гриньова, Г. О. Дегтяр, В. К. Єлісєєв,
Л. О. Ковальчук, О. В. Корецька, М. І. Михнюк, О. В. Раздорська, Т. В. Шелкунова та ін.); рефлексивна
культура самоорганізації педагогічного мислення (Дж. Гілфорд, К. Грант, Д. Лорті¸ Ю. А. Міславський,
М. Цайхнер та ін.).
Як показують дослідження вчених, рефлексивна інтеграція теоретичних знань вчителя та його
практичного досвіду породжують якісно нове утворення професіонала, наповнене особистісним смислом
[1]. Тому актуальною залишається проблема професійної підготовки рефлексивного вчителя іноземної
мови. Вченими виділені основні вимоги до професійної підготовки такого вчителя, а саме:

наявність у нього рефлексивного мислення;

знання методології, спрямованої на розвиток рефлексивних навичок в контексті оволодіння ним
професійно-значущими якостями;

знання методів та прийомів саморефлексії власних інтелектуальних та особистісних якостей;

оволодіння сучасними технологіями іншомовного навчання – медіаосвітніми та інтернеттехнологіями.
Метою даної статті є спроба показати можливості використання ротаційної моделі змішаного
навчання у рефлексивній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови у ВНЗ.
Змішане навчання (blended learning) є порівняно новою методикою навчання. Це система
навчання/викладання, яка поєднує в собі кращі аспекти та переваги викладання в аудиторії та
інтерактивного або дистанційного навчання. Під змішаним навчанням розуміється ''поєднання очнозаочного режимів взаємодії, що відбувається за допомогою особистісного спілкування, або з
використанням комп'ютера'' [2: 11]. У вітчизняній літературі змішане навчання трактується як ''модель
використання розподілених інформаційно-освітніх ресурсів в очному навчанні із застосуванням
елементів асинхронного та синхронного дистанційного навчання'' [3: 4]. Ми вважаємо, що комбінація
традиційного та змішаного навчання дає можливість викладачу використовувати сильні сторони кожного
навчального середовища для досягнення навчальної цілі та сприяє оптимізації ресурсів та часу, стає
більш відкритим, студенти мають можливість навчитися керувати своїм навчанням, відчувають різні
типи мотивації і, як правило, готові до успішного завершення курсу [1].
Спираючись на зазначене вище, можемо виділити наступні переваги використання змішаного
навчання: можливість особистісного спілкування; використання особистісно-орієнтованого підходу;
виключення можливості втрати інформації; можливість урізноманітнити форми організації навчання;
стимулювання вироблення навичок самонавчання; можливість обрати зручний час, місце і темп
навчання.
Традиційно, в зарубіжній практиці виділяють шість моделей змішаного навчання: ''Face to Face
Driver'', ''Rotation'', ''Flex'', ''Online Lab'', ''Selfbend'', ''Online Driver'' [4]. Проаналізувавши їх всі, для
© Умінська А. П., 2015
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формування рефлексивного вчителя ми обрали ротаційну модель (rotation model), яка характеризується
тим, що навчальний час розподілено між індивідуальним електронним навчанням та навчанням у класі
разом з викладачем. Викладач здійснює дистанційну підтримку під час електронного навчання,
моніторинг навчального процесу та комплексний аналіз проміжних результатів діяльності кожного
студента.
У 2013/14 навчальному році з експериментальною групою студентів 4-6 курсів ННІ іноземної
філології Житомирського державного університету імені Івана Франка було проведено формувальний
експеримент рефлексивного навчання майбутнього вчителя іноземної мови на основі моделі ротаційної
моделі змішаного навчання.
Основними завданнями експерименту були:
розвинути навички самостійної роботи майбутнього вчителя іноземної мови, спрямовані на
поповнення прогалин у знаннях;
сформувати навички професійного осмислення та саморозвитку;
розвинути навички адекватної самооцінки майбутнього вчителя іноземної мови;
ознайомити майбутніх учителів іноземної мови з сучасними психологічними, педагогічними та
методичними джерелами; тенденціями у викладанні іноземної мови;
навчити пов’язувати ідеї, викладені у курсі, із контекстом навчальної діяльності майбутнього
вчителя іноземної мови у ЗНЗ;
навчити майбутніх учителів іноземної мови зацікавлювати та мотивувати учнів до вивчення
свого предмету, грамотно організовувати різні режими роботи;
зосередити майбутнього вчителя іноземної мови на комунікативному аспекті його майбутньої
діяльності;
ознайомити майбутніх вчителів іноземної мови із системою постійного підвищення кваліфікації
Британської Ради і навчити застосовувати її до власного професійного розвитку;
спонукати майбутніх учителів іноземної мови до опанування рефлексивного підходу до
професійного розвитку.
Експеримент містив 10 он-лайн модулів, які студенти експериментальної групи виконували
самостійно та 20-ть аудиторних (face-to-face) майстерень за участю викладача ВНЗ.
По закінченню експерименту 25-ти респондентам-учасникам експериментальної групи була
запропонована анкета визначення труднощів, з якими вони зіткнулися під час самостійного формування
рефлексивних вмінь (див. Табл. 1.1.).
Таблиця 1.1.

№
п/п
1.

Анкета визначення труднощів майбутнього вчителя іноземної мови
під час формування рефлексивних вмінь
Ступінь складності
Труднощі
Кількість

Відсоток

Організовувати самостійну роботу над модулями

Легко
10
Не викликає особливих труднощів
7
Викликає певні труднощі
0
Викликає значні труднощі
0
Дуже складно
0
2.
Технічно працювати із запропонованою он-лайн програмою
Легко
8
Не викликає особливих труднощів
6
Викликає певні труднощі
3
Викликає значні труднощі
0
Дуже складно
0
3.
Поєднувати одночасне розуміння завдань модулів та їх виконання
Легко
Не викликає особливих труднощів
Викликає певні труднощі
Викликає значні труднощі
Дуже складно

7
10
0
0
0
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59%
41%
0%
0%
0%
47,5%
35,5%
17%
0%
0%
41%
59%
0%
0%
0%
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4.

Методично грамотно оформлювати відповіді на завдання модулів

Легко
Не викликає особливих труднощів
Викликає певні труднощі
Викликає значні труднощі
Дуже складно
5.

3
11
3
0
0

17,5%
65%
17,5%
0%
0%

Передбачати правильну відповідь у тестових завданнях

Легко
9
Не викликає особливих труднощів
7
Викликає певні труднощі
1
Викликає значні труднощі
0
Дуже складно
0
6.
Пов'язувати ідеї, викладені у модулях із викладенням власних думок
Легко
5
Не викликає особливих труднощів
7
Викликає певні труднощі
5
Викликає значні труднощі
0
Дуже складно
0
7.
Поповнювати наявні знання новими методичними термінами

53%
41%
6%
0%
0%
29,5%
41%
29,5%
0%
0%

Легко
6
35,5%
Не викликає особливих труднощів
9
53%
Викликає певні труднощі
2
11,5%
Викликає значні труднощі
0
0%
Дуже складно
0
0%
8.
Визначати недоліки у власній педагогічній діяльності в процесі роботи над модулями
Легко
6
35,5%
Не викликає особливих труднощів
9
53%
Викликає певні труднощі
2
11,5%
Викликає значні труднощі
0
0%
Дуже складно
0
0%
9.
Аналізувати мікроелементи уроків, запропоновані вчителями з різних країн
Легко
3
17,5%
Не викликає особливих труднощів
11
Викликає певні труднощі
3
Викликає значні труднощі
0
Дуже складно
0
10.
Проявляти креативність під час виконання завдань модулів

65%
17,5%
0%
0%

Легко
Не викликає особливих труднощів
Викликає певні труднощі
Викликає значні труднощі
Дуже складно

23,5%
41%
35,5%
0%
0%

4
7
6
0
0

Найнижчий рівень труднощів для студентів становили:

організація самостійної роботи над курсом (59%), що свідчить про високий рівень
самосвідомості та саморегуляції своєї діяльності;

передбачення правильної відповіді у тестових завданнях (53%), що свідчить про достатній рівень
теоретично-педагогічної підготовки більшості майбутніх учителів іноземної мови;

комп’ютерна грамотність, що дозволила справлятися із запропонованою програмою (47,5%),
що свідчить про достатній рівень володіння комп'ютерними технологіями.
Результати анкетування також показали, що найбільшу складність рефлексивної підготовки у процесі
застосування ротаційної моделі змішаного навчання становив прояв креативності під час виконання
завдань (35,5% респондентів), пов’язання ідей, викладених у курсі, із викладенням власних думок (29,5%).
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Ми пояснюємо це недостатністю власного навчально-педагогічного досвіду. Виходячи з цього, на
практичних заняттях з педагогіки та методики викладання іноземної мови у майбутніх учителів
іноземної мови слід розвивати нестандартність мислення шляхом:
виконання проблемних завдань;
виконання пошукових завдань, що вимагають вміння знаходити необхідні джерела поповнення
знань;
моделювання педагогічних ситуацій новизни та невизначеності, які потребують пошуку нових
шляхів вирішення;
самостійної побудови креативних завдань, створення нових ідей та їх поєднання з практичною
діяльністю.
Висновок. Після виконання кожного модулю курсу ми проводили аудиторні заняття, на яких
студенти під керівництвом вузівського викладача проводили аналіз виконаних он-лайн модулів.
Ефективність цього компонента ротаційної моделі у тому, що всі студенти ЕГ брали участь у пошуку
причин своїх педагогічних помилок та труднощів своїх товаришів, пропонували шляхи їх усунення й
обирали найбільш доцільні, пояснюючи свої точки зору. Роль викладача в такій роботі – спрямовуюча,
коригуюча та стимулююча. Наші експериментальні дані свідчать про те, що після такої роботи
рефлексивні вміння 85% студентів покращились. З виконанням кожного наступного модулю студенти не
відчували тих труднощів, з якими вони зіткнулися на початку самостійної роботи з он-лайн курсом.
Зазначене дає нам підстави стверджувати, що змішані форми навчання надають нові можливості для
більш активного залучення студентів в освітній процес.
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Уминская А. П. Профессиональная подготовка рефлексивного учителя иностранного языка на основе
ротационной модели смешанного обучения.
В статье рассмотрена сущность смешанного обучения в процессе профессиональной подготовки
рефлексивного учителя иностранного языка, продемонстрированы результаты экспериментального
обучения на основе ротационной модели смешанного обучения, определены трудности, с которыми
столкнулись будущие учителя в процессе их рефлексивной подготовки и даны рекомендации по
правильной организации смешанного обучения на практических занятиях по педагогике и методике
преподавания иностранного языка.
Ключевые слова: рефлексивный учитель, будущий учитель иностранного языка, ротационная модель,
смешанное обучение.
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Uminska A. P. Professional Development of a Prospective Foreign Language Reflective Teacher Based on
Blended Learning Rotation Model.
The article deals with the essence of the concept of blended learning in the process of professional development
of a reflective foreign language teacher, describes its benefits while using it in the classroom. Having analyzed
six existing modes of blended learning in foreign practice for the reflective teacher formation, the author
chooses ''Rotation model'' of blended learning and describes the teacher's role in it.
The article also demonstrates the results of experimental teaching based on blended learning rotation model,
which contained 10 on-line modules and 20 face-to-face workshops, conducted after each module. After the
experimental work students have been suggested a questionnaire of determination of difficulties which they
could face during independent formation of their reflective skills. The results showed that the lowest level of
difficulties were organization of independent work, prediction of correct test answers and the level of computer
literacy which allowed them to cope with a suggested computer programme. The highest level of difficulties
during the reflective training in the process of application of the rotation model lay in demonstrating students'
creativity while performing the tasks and their ability of applying the techniques of the course properly. The
author explains that fact by the lack of learning-pedagogical experience and suggests the ways of developing
non-standard thinking during Foreign Language Teaching Methodology and Pedagogy classes.
The author proves the effectiveness of blended learning rotation model and outlines some aspects of the problem
for further research.
Key words: reflective teacher, prospective foreign language teacher, rotation model, blended learning.
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РЕТРОСПЕКТИВА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті запропоновано ретроспективний аналіз діючих законодавчих актів України, норми яких
регламентують відносини в галузі екологічної освіти та виховання. Подано їх загальну характеристику.
Запропоновано шляхи їх використання в навчально-виховному процесі. Обґрунтовано, що більшість
згаданих законодавчих актів відіграють важливу роль і визначають місце екологічної освіти у вирішенні
екологічних проблем держави та окремих регіонів. Разом з тим, зроблено вмотивований висновок, що
подальше законодавство потребує цілісності та збалансованості, узгодження із існуючою світовою
практикою забезпечення означеного процесу.
Ключові слова: аналіз, екологічна освіта, закон, законодавство України, законодавчий акт, наказ,
постанова, ретроспектива.
Постановка проблеми. Нині екологічну освіту й виховання розглядають як аспект гуманізації
шкільної освіти, що передбачає засвоєння суспільних духовних цінностей, оскільки духовність
немислима без усвідомлення людини й природи. Це почуття є органічним для гармонійно розвиненої
особистості, а його брак означає неповноцінність людини як члена суспільства, оскільки є
першопричиною хижацького ставлення до природи.
Екологічна освіта в Україні ґрунтується на екологічній політиці, яку розробляють на міжнародному
та національному рівнях, при цьому міжнародний рівень включає глобальний (планетарний) і
регіональний (у межах одного чи кількох континентів) виміри. Координацію та інституційне
забезпечення цієї діяльності здійснюють міжурядові організації, переважно у системі ООН. Провідними
серед них є Програма з питань довкілля ООН та Програма розвитку ООН, Комісія ООН з питань стійкого
розвитку. Розроблення екологічної політики на Європейському континенті координує Комітет
екологічної політики Європейської економічної комісії ООН, регіональне співробітництво –
спеціалізовані міжнародні організації.
Згідно із законодавством держави, екологічну політику реалізують на регіональному і місцевому
рівнях через окремі міждержавні, державні, регіональні та місцеві програми, спрямовані на втілення
визначених пріоритетів.
Відповідно до міжнародних вимог, базовою ідеєю методологічної основи екологічної освіти є
гармонізація взаємин суспільства і природи. Основні складові екологічної освіти: формальна і
неформальна освіта й виховання, екологічне просвітництво, післядипломна екологічна освіта, підготовка
керівних кадрів у цій галузі. Екологічна освіта поєднує компоненти: екологічні знання, мислення,
світогляд, етика, культура. Реалізують її через безперервну систему навчання і виховання, яка передбачає
такі стадії: дошкільна, загальноосвітня середня, позашкільна, середня професійна, вища, післядипломна
екологічна освіта.
Кожній із цих стадій притаманні мета і завдання, інструментарій їх досягнення. Наприклад, мета
загальноосвітньої середньої екологічної освіти – основної ланки цієї системи полягає у формуванні
особистості з екоцентричним типом мислення й моралі, високим рівнем екологічної культури. У
загальноосвітній школі екологічні знання необхідно надавати в обсягах, визначених залежно від віку
школярів з поступовим поглибленням екологічної інформації. Пріоритетом шкільної екологічної освіти є
особистісна орієнтація на цінність природи, формування знань про основні екологічні закони, суть
екології як науки, її структуру, значення й взаємозв’язки з іншими науками, особливості впливу НТР на
біосферу, основні положення природоохоронного законодавства.
Складність реалізації екологічної освіти полягає в тому, що змістовно вона включає різні пріоритети,
мету і специфічні цілі, заходи, спрямовані на досягнення визначених цілей та їх організаційне,
інституційне, ресурсне (фінансове) забезпечення, індикатори досягнення цілей та очікувані результати,
часові рамки виконавців, учасників та відповідальних за реалізацію відповідних заходів тощо.
На сьогоднішній день правові норми, які тим чи іншим чином стосуються екологічної освіти,
містяться переважно в екологічному законодавстві України та законодавстві про освіту. Значна частина з
таких нормативно-правових актів носить програмний, концептуальний характер. Тому, доводиться
констатувати: незважаючи на те, що правовий механізм реалізації права громадян на одержання
екологічної освіти в Україні почав формуватися, він потребує суттєвого вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень. Це питання було і залишається в центрі уваги науковців і практиків, що
дає можливість стверджувати його багатоаспектність та розглядати у таких напрямах: екологічна
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політика та державотворення (М. Кисельов); екологія, культура, політика (В. Крисаченко); екологічна
політика (М. Хилько).
Національні проблеми освіти і наукового забезпечення у сфері збалансованого розвитку були в полі
зору провідних науковців України, зокрема перспективи екологічної освіти стали предметом розгляду
Г. Білявського, Г. Тимочко, О. Пащенко та ін.; екологічна свідомість як феномен освітянського простору
– М. Кисельова; екологічне виховання школярів – А. Волкова; мета і завдання Всеукраїнської ліги в
галузі екологічної освіти і виховання – Г. Тимочко.
Разом з тим, бракує фундаментальних праць з питань екологічної нормативно-законодавчої бази
вивчення сучасних національних і регіональних екологічних проблем, ефективного досвіду екологічної
освіти, основ екологічного аудиту і менеджменту.
Проблемою екологічної освіти в світі переймаються давно. Ще в 1975 р. учасники Міжнародного
семінару з екологічної освіти (Белград, Югославія) запропонували глобальну схему екологічної освіти,
відповідно до якої, головною її метою має бути формування в населення планети усвідомлення того, що
довкіллям необхідно опікуватися й що для цього треба мати відповідні знання, досвід, уміння, мотивації
та зобов’язання як для індивідуальної, так і для колективної роботи задля порятунку біосфери та
запобігання майбутнім екологічним катастрофам [1: 1–2].
Метою статті є ретроспективна характеристика діючих законодавчих актів України, норми яких
регулюють відносини в галузі екологічної освіти.
Виклад основного матеріалу. В нашій державі законотворчий процес у галузі екологічної освіти
розпочався з прийняттям у 1991 році Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" [2], який закріпив серед низки екологічних прав громадян право на одержання екологічної
освіти. Для його реалізації передбачалося створення системи законодавчого забезпечення, правова
основа, яка б повно та досконало врегулювала суспільні відносини в галузі екологічної освіти.
Означеним Законом не лише закріплено суб’єктивне право громадян на екологічну освіту, але й
установлено юридичний обов’язок одержання екологічних знань для всіх посадових осіб, діяльність яких
пов’язана з використанням природних ресурсів і призводить до впливу на стан навколишнього
природного середовища. Даним документом визначено, що підвищення екологічної культури суспільства
і професійна підготовка спеціалістів мають забезпечуватися загальною обов’язковою комплексною
освітою та вихованням у галузі охорони навколишнього природного середовища в дошкільних закладах,
у системі загальної середньої, професійної, вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів. На місцевому рівні організація екологічної освіти і виховання покладається на виконавчі й
розпорядчі органи місцевих рад у межах їхньої компетенції.
Важливим документом в контексті нашого дослідження є прийнятий у 1992 році Закон України "Про
природно-заповідний фонд" [2], відповідно до якого розроблено "Положення про еколого-освітню
діяльність заповідників і національних природних парків України" [3]. Одним з основних напрямів такої
діяльності є еколого-правова освіта – ознайомлення з нормативно-правовими актами в галузі заповідної
справи, включення екологічного законодавства до експозиції музеїв природи.
Деякі правові засади реалізації права громадян на екологічну освіту містяться в профільному
законодавстві України. Так, у "Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття")",
затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України (1993 р.), [4] серед шляхів реформування
гуманітарної загальноосвітньої підготовки передбачається формування правової та екологічної культури,
що має стати основною метою та пріоритетним напрямом реформування системи національного
виховання. Даним документом зроблено спробу визначити основний зміст екологічної освіти, зокрема і в
середній освіті.
Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовка кадрів включених до затвердженого в
1996 році постановою Кабінету Міністрів "Переліку видів діяльності", що належать до
природоохоронних заходів", стало правовою підставою для фінансування таких заходів з фондів охорони
навколишнього природного середовища всіх рівнів.
До проблем екологічної освіти на державному рівні повернулися в 1998 році, коли постановою
Верховної Ради України було затверджено "Основні напрями державної політики України у галузі
охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" [2].
В документі робиться акцент на еколого-правовій освіті і науці. Для їх розвитку передбачено
здійснення низки конкретних заходів: розширення мережі навчальних еколого-правових закладів,
розроблення нових навчальних програм, удосконалення методики викладання екологічного права та
спецкурсів з еколого-правових дисциплін, створення наукового центру екологічного права та
законодавства тощо. Планувалося розроблення та прийняття закону про екологічну освіту.
Принагідно зауважити, що в ці роки низький рівень екологічної свідомості суспільства визнано на
державному рівні передумовою екологічної кризи в Україні. Затверджений постановою Кабінету
Міністрів "Національний план дій з гігієни довкілля на 2000-2005 роки" [5] задекларував освіту
населення в галузі гігієни довкілля основним засобом подолання кризи та забезпечення реалізації
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екологічних прав громадян, зокрема, права на об’єктивну інформацію щодо негативного впливу довкілля
на здоров’я. Цим документом передбачалося, зокрема, включення питань охорони довкілля та здоров’я
людини до всіх освітніх програм, запровадження елементів медико-екологічної освіти в процесі
виховання та викладання навчальних дисциплін у загальноосвітніх школах і дошкільних закладах
України з урахуванням віку учнів і місцевої екологічної ситуації. Розроблення цих заходів покладалося
на Академію педагогічних наук, Міністерство освіти і науки України.
З метою підвищення рівня екологічної освіти, виховання культури населення Законом України у 2000
році затверджено "Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на
2000-2015 роки" [6]. Даним документом передбачалося створення громадських еколого-експертних
центрів, які сприятимуть усвідомленню проблеми збереження ландшафтного різноманіття, розробка
пропозицій щодо участі молоді та юнацтва у виконанні заходів щодо формування національної
екологічної мережі на підставі досвіду позашкільної екологічної освіти і забезпечення широкої
поінформованості громадян.
Деякі з чинних нормативно-правових актів одночасно із загальними питаннями екологічної освіти
глибшу увагу приділяють певним її напрямам, що виокремлюються відповідно до особливостей різних
видів діяльності в галузі екології. Одним з таких документів є затверджений постановою Кабінету
Міністрів України (2000 р.) "Національний план дій з гігієни довкілля на 2000-2005 роки" [5]. В цьому
документі акцентується увага на те, що освіта населення в галузі гігієни довкілля повинна стати засобом
щодо забезпечення реалізації екологічних прав громадян, зокрема права на об’єктивну інформацію щодо
негативного впливу довкілля на здоров’я.
Національним планом передбачалося розроблення Концепції інтегрованої безперервної екологічної та
медико-екологічної освіти всіх верств населення в Україні; включення питань охорони довкілля та
здоров’я людини до всіх освітніх програм, запровадження елементів медико-екологічної освіти в процесі
виховання та викладання навчальних дисциплін у загальноосвітніх школах і дошкільних закладах
України з урахуванням віку учнів і місцевої екологічної ситуації. Розроблення всіх зазначених заходів
покладалося на Міністерства екології та природних ресурсів, освіти і науки, охорони здоров’я, академії
педагогічних та медичних наук України.
Окремо слід виділити наказ Міністерства освіти і науки "Про підведення підсумків експерименту з
апробації освітньої програми "Довкілля". Цим документом передбачалося: … 2. На підставі висновків
робочої групи Міністерства освіти України з узагальнення підсумків експерименту з апробації освітньої
програми "Довкілля" у загальноосвітніх закладах дозволити використовувати освітню програму довкілля
та викладати предмет довкілля у загальноосвітніх закладах України відповідно до навчальних планів,
затверджених Міністерством освіти України. … 4. Департаменту розвитку дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти, науково методичному центру середньої освіти використати навчальні
плани для шкіл з вивчення курсу "Довкілля" затвердженого Міністерством освіти України при складанні
типових навчальних планів для 12-річної школи [7].
Стратегічні шляхи реформування гуманітарної загальноосвітньої підготовки, правової та екологічної
культури передбачені в Національній доктрині розвитку освіти [8]. Тут зроблено спробу визначити
основний зміст екологічної освіти на стадії дошкільного виховання у загальній середній та позашкільній
освіті.
Вирішенню означених проблем мала б бути "Концепція екологічної освіти України", затверджена
рішенням колегії Міністерства освіти і науки у грудні 2001 року [9]. Але, згідно існуючого
законодавства, даний документ набув би чинності нормативно-правового акту, важливого в системі
законодавства України про екологічну освіту, після затвердження його профільним міністром. Цього не
було зроблено, тому положення названої Концепції мають лише рекомендаційний характер і не
обов’язкові для виконання.
В Указі Президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в
суспільстві та утвердження здорового способу життя" (2002 р.) [8] встановлюється, що докорінне
вдосконалення системи правового та екологічного виховання на сучасному етапі є одним з
найпріоритетніших напрямів діяльності Кабінету Міністрів України, усіх центральних і місцевих органів
виконавчої влади, інших державних органів, навчальних закладів, засобів масової інформації та
правоохоронних органів. Кабінет Міністрів зобов’язав сформувати єдину комплексну систему, в якій
передбачалося б досягнення збалансованості навчального процесу з правовим, екологічним та іншими
видами виховання молоді.
На виконання цього Указу Міністерство освіти і науки України видало наказ [8], яким затвердило
заходи з реалізації поставлених завдань. Крім загальних питань удосконалення освітньо-виховної роботи,
передбачено розроблення типових навчальних планів і програм оновленого змісту для гуртків екологонатуралістичного спрямування, створення Всеукраїнської координаційно-методичної Ради з питань
екологічного навчання і виховання, яку було створено у 2003 р. (наказом Міністерства освіти і науки
України (№ 284 від 13 травня 2003 р.) [7]. Її основним завданням є здійснення науково-методичних і
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педагогічних заходів, просвітницька діяльність, сприяння проведенню конференцій, семінарів, нарад з
питань екологічної освіти і виховання, узагальнення та поширення досвіду, розробка цільових програм та
ін. Сферою діяльності Ради є загальна середня, професійно-технічна, дошкільна та професійна освіта.
Здійснення заходів з екологічної освіти і виховання передбачається також у прийнятих упродовж
1998–2003 років законодавчих актах у галузі охорони та відтворення природних об’єктів: Концепції
охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів [8];
Загальнодержавній програмі охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів [3]; Концепції
екологічного оздоровлення басейну р. Сіверський Донецьк [8].
У цих документах передбачалося здійснити комплекс важливих заходів, серед яких мають місце:
підвищення рівня екологічної освіти і виховання населення; видання серії освітніх матеріалів;
організація навчання представників громадськості з питань розв’язання екологічних проблем, видання
спеціалізованого журналу, науково-популярної і спеціальної літератури тощо.
Деякі положення щодо екологічної освіти містяться і в актах земельного законодавства,
законодавства про природо заповідний фонд та екологічну мережу, про відходи та поводження з
твердими побутовими відходами тощо.
Про важливість заходів щодо розвитку екологічної освіти свідчать спеціальні Парламентські
слухання, одне з яких було проведено 13 січня 2003 р. [10]. Під час його проведення Верховна рада
України звернулася до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України,
Міністерства освіти і науки України з проханням запровадити систему екологічного виховання і освіти,
розширити видання відповідної літератури; відновити в шкільних програмах дисципліну "екологія" та
забезпечити введення до програми вищих навчальних закладів дисципліни "Загальна та фахова екологія".
Певну роль у розвитку екологічної освіти мала затверджена постановою Кабінету Міністрів України
"Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі
сталого розвитку на 2003-2015 роки", якою передбачалося зміцнення зв’язків між наукою та освітою в
інтересах сталого розвитку на всіх рівнях з метою обміну знаннями, досвідом і передовою практикою, а
також створення правових засад для організації науково-освітніх центрів.
Після 2009 року активність законотворців в галузі удосконалення екологічної освіти, на відміну від
зарубіжних партнерів, знизилась. Вони не розглядаються в президентських структурах, не приймаються
постанови Кабінету Міністрів України, законопроекти не виносяться на розгляд Верховної Ради.
Недосконалість законодавства та відсутність практичних механізмів права реалізації призводить до того,
що права громадян не забезпечуються належним чином. Суб’єктивне право громадян на одержання
екологічної освіти потребує конкретизації та деталізації в законодавстві, де мають бути встановлені
порядок, зміст та організаційно-правові форми реалізації цього права з урахуванням того, що відповідно
до ст. 91 Конституції України [2] права і свободи людини і громадянина та їхні гарантії визначаються
виключно законами України.
Таким чином, аналіз чинної нормативно-правової бази в сфері екології (регулювання екологічних
прав) та екологічної освіти свідчить про декілька етапів їх формування.
Початковий – пов’язаний із проголошенням незалежності України та відповідно, прийняття
основоположних нормативно-правових актів самостійної держави. Декларація про державний
суверенітет України (1990 р.) започатковує даний етап та є підставою для прийняття Верховною Радою
України низки законів, переважна частина яких залишається чинними і до сьогодні. Можна
стверджувати, що цей період є піком нормотворчої активності органів державної влади в сфері
екологічної освіти.
Наступний, другий етап становлення законодавства у сфері екології та розвитку екологічної освіти
пов’язаний із прийняттям у 2003 році Верховною Радою України Закону "Про основи національної
безпеки України", яким на офіційному законодавчому рівні передбачено заходи, які потребують
вирішення, в тому числі й на рівні екологічної освіти. Це, зокрема проблеми: нераціонального,
виснажливого використання мінерально-сировинних природних ресурсів як невідновлюваних, так і
відновлюваних; неподоланності негативних соціально-екологічних наслідків Чорнобильської
катастрофи; погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми транскордонних
забруднень та зниження якості води; неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних
технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин,
рослин і організмів, екологічно необґрунтоване використання генетично змінених рослин, організмів,
речовин та похідних продуктів; неефективность заходів щодо подолання негативних наслідків військової
та іншої екологічно небезпечної діяльності; посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у
популяціях живих організмів, зокрема генетично змінених організмів та біотехнологій тощо.
Третій етап – період з 2005 року по даний час. Він характеризується прийняттям: Державної цільової
екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища, затвердженої
постановою КМУ (2007 р.); розпорядженням КМУ Концепції Загальнодержавної цільової екологічної
програми поводження з радіоактивними відходами (2007 р.); схваленої розпорядженням КМУ Концепції
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національної екологічної політики України на період до 2020 року; виданням Указу Президента України
"Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні" (2009 р.).
Висновки. Більшість згаданих нами законодавчих актів відіграють важливу роль і визначають місце
екологічної освіти у вирішенні екологічних проблем держави та окремих регіонів. І хоча окремі
законодавчі акти передбачають проведення цілком конкретних заходів, система останніх не є цілісною та
збалансованою. З метою вдосконалення механізму правового регулювання реалізації права громадян на
одержання екологічної освіти слід обґрунтувати прийняття закону про екологічну освіту, а також
державну реєстрацію "Концепції екологічної освіти" з метою надання їй юридичної сили. На часі
систематизація та оприлюднення законодавчих актів, що стосуються екологічної освіти чітко визначити
виконавців, повноваження яких в галузі екологічної освіти передбачені посадовими обов’язками.
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Фасоля О. И. Ретроспектива законодательства Украины в отрасли экологического образования.
В статье предложено ретроспективный анализ действующих законодательных актов Украины, нормы
которых регламентируют отношения в отрасли экологического образования и воспитания. Дана их
общая характеристика. Предлагаются пути их использования в учебно-воспитательном процессе
Обосновано, что большинство названых законодательных актов играют важную роль и определяют
место экологического образования в решении экологических проблем государства и отдельных регионов.
Вместе с тем сделан мотивированный вывод, что последующее законодательство требует
целостности и сбалансированности, согласования с существующей мировой практикой обеспечения
указанного процесса.
Ключевые слова: анализ, экологическое образование, закон, законодательство Украины,
законодательный акт, приказ, постановление, ретроспектива.
Fasolia О. І. Retrospective Legislation of Ukraine in the Field of Environmental Education.
The article offers a retrospective analysis of existing legislative acts of Ukraine, which regulate relations in the
field of environmental education, the ways of using them in the educational process. In particular, it highlights
the most important laws of Ukraine concerning the above-mentioned problem and normative legal regulations
approved by the President or the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted by sectoral ministries. Attention is
paid to three stages of the regulatory framework of environmental education, all of which have played a role in
the constitutional guarantees of citizens. Their general characteristics is given. It is proved that the majority of
these legislative acts have an important role and determine the place of environmental education in solving the
environmental problems in the state and in some regions. However, the experience of advanced countries
encourages improvement of the mechanism of legal regulation of the citizens’ right to receive environmental
education. The motivating opinion considers in full detail that further legislation requires a holistic and
balanced coordination of this process with the existing international practice. For the development of
environmental legal education and science, people provide a number of specific measures: expansion of training
environmental and legal institutions, development of new curricula, improving teaching methods and
environmental law courses on environmental and legal disciplines, create scientific center of environmental law
and legislation, etc.
Key words: analysis, environmental education, law, legislation of Ukraine, legislation, order, regulation,
retrospective.
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