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PEDAGOGICAL СONDITIONS FOR СULTIVATING SIGNIFICANT PROFESSIONAL QUALITIES
OF FUTURE SHIP OFFICERS IN THE PROCESS OF STUDYING HUMAN SCIENCES
The article deals with the issue of elaborating pedagogical conditions for cultivating significant professional
qualities of future ship officers in the process of studying human sciences. We specify that the aforementioned
pedagogical conditions comprise factors, circumstances and methods which determine effectiveness of
educational process. Pedagogical conditions are defined as a peculiar way of organization of learning process
that determines learning and educational results as well as development of significant professional qualities of
future ship officers and gives a possibility to cultivate them. The pedagogical conditions for cultivating
significant professional qualities of future ship officers in the process of studying human sciences are specified
as follows: realization of personality-centered education of future ship officers tailored to the specific
characteristics of the prospective professional environment marked with the condition of being isolated for a
long time in a male multicultural society and overriding situations; preparing future ship officers for
professional interaction by means of simulation communicative situations, hence obtaining knowledge of crew
management, skills of working in a team, and ability to evaluate, anticipate and resolve conflict situations by
taking part in trainings; carrying out assessment and self-assessment of level of professional qualities
development among future ship specialists by using psycho-diagnostic methods. Pedagogical conditions are seen
as a peculiar way of organizing the learning process, which determines achievements of education, level of
cultivated professional qualities of future ship officers and also ensures a possibility to develop the listed items.
Key words: pedagogical conditions for cultivating significant professional qualities, significant professional
qualities of future ship specialists.
Pedagogical basis of cultivating significant professional qualities of future ship officers consists in
correlation between learning process, future professional activities and positive influence of human sciences. The
latter maintain the process of professional qualities formation as well as foster the conditions eligible for their
realization in the professional environment.
Raising of problem. The process of cultivating significant professional qualities of future ship officers
through studying human sciences is rather complicated, since it includes knowledge of native language, world’s
cultural heritage, common humanity and social values. Besides, one must be familiar with essentials of
pedagogy, psychology, sociology and other human sciences. System of knowledge of human sciences not only
influences on the overall cultivation of the personality but also contributes to professional conceptualization of
the mastery obtained. The cultivated professional qualities enable the future ship officers to make the correct
focus and find a solution in different situations that they are going to encounter on board, cope with non-standard
challenges and organize a positive environment which is conductive to keeping a good team work.
The article is aimed to highlight and specify pedagogical conditions for cultivating significant professional
qualities of future ship officers.
Analysis of resent research and publications. The pedagogical conditions for cultivating significant
professional qualities comprise factors, circumstances and methods which determine effectiveness of educational
process. Cohesion of external pedagogical conditions and inner factors comprises the basis for cultivation of the
personality by means of educational process. These constituencies must be taken into account to promote a good
learning environment for all stages of learning, development and professional training.
The term ''pedagogical conditions'' encompass the aspects connected with organization of educational process
which, in turn, constitutes an objective, forms, methods and means together with the interconnection of the
process of cultivating significant professional qualities of future ship officers and training activities of teachers
and cadets of maritime institutions. The conditions mentioned above are the reflection of structuring of
knowledge, competencies and skills which can be applied for professional solutions of future ship officers.
Investigating the issue of cultivating significant professional qualities of future ship officers through gaining
specific knowledge, competencies and skills provides an opportunity to establish the conditions for professional
self-realization. The process of cultivating significant professional qualities of future ship officers is particularly
influenced by the content of special and psycho-pedagogical subjects including new scientific developments,
best practices in various fields, such as pedagogy, psychology, foreign language, philosophy, sociology, etc.
Learning of human sciences is carried out with respect to the principle of succession, which consists in theory
followed by practice and is implemented at all stages of training process.
© Babyshena M. I., 2017
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Implementation of the described approach allows actualizing cultivation of significant professional qualities
of future ship officers during educational period, makes them capable of self-realizing at work place, identifying,
reasoning and resolving various professional matters encountered.
The encyclopedic dictionary defines the term ''condition'' as a complex of factors which influence living
beings or lifeless things, creating the environment for something to happen. Conditions characterize various
aspects of constant social factors [1: 625].
The philosophical encyclopedic dictionary interprets ''condition'' as a complex of objects (items, processes,
relations, etc.) necessary for genesis or existence of a change of a given object (that is under condition or
conditional) [2: 286].
The philosophical dictionary specifies ''condition'' as a phenomenon affecting the other ones, making things,
states and processes possible to exist. It is alike the cause, which inevitably, necessarily generates something
(action, result of action), as well as the reason, that is a logical condition of the consequence [2]. Therefore, in
philosophical terms the notion ''condition'' comprises the factors owing to which a phenomenon or process
occurs and exists.
In psychology ''condition'' is understood as a complex of internal and external factors having an impact on
development of a particular psychological phenomenon or process. When establishing the causal link of a
particular phenomenon, it must be considered taking into account various links and relations, i.e. in overall
relationship. If one phenomenon causes another, then it is a cause; if a phenomenon interacts with other one in
the process of development of entity, to which it belongs, then it is a factor; if a phenomenon determines
existence of another one, then it is a condition [3].
In the dictionary on education and pedagogy the term ''condition'' means a complex of variable natural,
social, external and internal impacts which affect physical, psychological and moral development of the
personality and behavior through education [4: 36].
V. Manko defines ''pedagogical conditions'' as an interdependent complex of internal parameters and external
operational characteristics ensuring good performance of educational process and complying with psychological
and pedagogical optimality criteria [5: 153–161].
It is pertinent to underline here that successful cultivating of significant professional features of future ship
officers is impossible without positive motivation. According to V. Kuteeva, the positive motivation for the
engagement of students involves sense of duty, understanding of importance of mastering professional skills,
interest in education (human sciences particularly), sense of accomplishment when studying some new material
and resolving difficult assignments. The motivation is also influenced by the content and methodology of
classes, personality of the teacher, relationships in the micro-society, existence of competitive spirit and work
with a view to results [6: 107].
During period of education at maritime academy, cadets obtain psychological preparation for their future
work on board through studying human sciences. According to M. Nechaev and H. Riznytska, learning process
occupies a key part of developing certain forms of mental activities, enabling resolution of various professional
challenges in future [7: 4]. In the opinion of S. Smirnov, ability to study is one of the most important
professional qualities, which a cadet must acquire while studying at a maritime academy, since the mentioned
quality fundamentally determines his future professional career [8: 142].
Special qualities are particularly developed while studying at a high education institution. For the first time a
cadet encounters various activities connected with his future profession. Therefore, dialogue forms must prevail
in communication with senior cadets, namely, in the process of preparation of course papers, diploma projects
and completing apprenticeship. The high education institution should apply the obtained knowledge and skills to
develop self-sufficiency, the quality being very important for the future occupation, by means of active and
creative forms of organization of learning process.
In this way, studying at a maritime academy takes place during crucial period of professional development of
the personality affected by a complex of age and psychological factors. Cultivation of significant professional
qualities of future ship officers takes place in the process of active learning process, that lies not only in
obtaining some amount of knowledge, skills and competencies, but also in acquiring the significant qualities
necessary for the future professional activities.
In pursuit of the objectives set in our research, it was made possible to evaluate the level of knowledge,
motivation, personal needs, emotions, determined efforts and interests, along with the role of the mentioned
concepts in cultivation of significant professional qualities of future ship officers in the process of studying
human sciences. Besides, we would like to stress the importance of establishing the pedagogical conditions that
will facilitate the professional growth of personality.
In our research work we pay attention to the guiding needs, which highlight ways and approaches to
cultivation of significant professional qualities of future ship officers and their realization in future professional
activities along with the impact on the personal life, i.e. the need of professional competency, interpersonal
relationships, self-affirmation, realization and development.
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Another important aspect of our research work is the concept of ''interest'', which determines the process of
cultivation of significant professional qualities of future ship officers. This is a category of pedagogy from the
point of view of individual behavior changes, with a marked impact of human sciences. The latter are focused on
enhancing of means, forms and methods of professional features formation. The investigation was carried out by
means of observing, psycho-diagnostic methods, and analysis and synthesis of the cadets’ environment in the
course of their educational process through which direct communication with the academic staff and interaction
are maintained.
Throughout education process at the maritime academy cadets acquire significant professional qualities,
specific focus and intention to actualize the obtained knowledge, skills, competencies and practical experience in
the chosen professional field owing to studying human sciences, special and other subjects as well as
participating in social activities. The significant professional qualities forward professional determination of
future ship officers, convey a positive attitude towards the chosen career path, keen interest in it, willing to
improve the level of training and satisfy one’s material and spiritual needs. Professional determination implies
understanding and internal perception of missions and targets of future professional activities. All the features
and components mentioned above present the professional determination indicator, characterized by stability (or
instability), dominance of professional or personal motives.
Consequently, cultivation of significant professional qualities of future ship officers is done owing to
providing cadets with the confidence in their professional fitness, awareness of importance of succeeding in all
the subjects and training forms introduced in the curriculum of the academy. Besides, the ability to conduct selfeducation and knowledge improvement is recognized as an important one for maintaining the investigated
process.
Based on the above, we figured out pedagogical conditions as a peculiar way of organizing the learning
process, which determines achievements of education, level of cultivated professional qualities of future ship
officers and also ensures a possibility to develop the listed items.
Results of research. The pedagogical conditions for cultivating significant professional qualities of future
ship officers in the process of studying human sciences are specified as follows:
‐
Realization of personality-centered education of future ship officers tailored to the specific
characteristics of the prospective professional environment marked with the condition of being isolated for a
long time in a male multicultural society and overriding situations;
‐
Preparing future ship officers for professional interaction by means of simulation communicative
situations, hence obtaining knowledge of crew management, skills of working in a team, and ability to evaluate,
anticipate and resolve conflict situations by taking part in trainings;
‐
Preparing future ship officers for professional interaction by means of simulation communicative
situations, hence obtaining knowledge of crew management, skills of working in a team, and ability to evaluate,
anticipate and resolve conflict situations by taking part in tailor-made trainings;
‐
Carrying out assessment and self-assessment of level of professional qualities development among
future ship specialists by using psycho-diagnostic methods.
The first condition was realized by means of the learning process, which determined achievements of
education, level of cultivated professional qualities of future ship officers and individual constituent element of
ontogenetic personality development influenced by such social factors as nurturing and education. Disciplines
relating to human sciences include the activities crucially affecting the process of formation of professional
qualities of future ship officers, i.e. level of communicative knowledge, skills and competencies, acquisition of
cultural and spiritual values, norms which regulate social and communicative interaction between generations
and nations, promote the aesthetic, moral and ethical development, formation of skills of free communication in
different situations, ability to establish and defend one’s point of view, hold discussions, evaluate various life
situations, moral, social, historical and other issues of the present, and express one’s attitude towards the
abovementioned, reach a common understanding and interaction with other people. All these features are
developed with the help of such subjects as Ukrainian language for specific purposes, History of Ukraine,
History of Ukrainian culture, English language for specific purposes and Philosophy. Tolerant attitude to
representatives of other nations, knowledge of culture’s origins, different mentalities, ways of life, capability to
maintain interpersonal relations on the basis of respect and find a compromise are built by the following
subjects: History of Ukraine, Philosophy, Sociology, Psychology and Pedagogy. In addition the complex of
human sciences facilitates self-control and stamina, aspects of management, such as work with a crew, solution
to the conflict situations through Psychology; building up a personal program of development, which is helpful
in finding one’s place in life, becoming successful in the professional sphere through Psychology, Pedagogy,
English language for specific purposes; ability to get oriented and used to new conditions of life, govern them in
a constructive way; setting one’s status in the given social group, cooperation with other crewmembers, ability to
prevent conflicts and fair treatment of the shipmates through Psychology, Pedagogy and Sociology.
The second condition was realized through the study of the special subject, called ''Psychological and
pedagogical aspects of cooperation in a crew'', which covers the following issues: obtaining knowledge and skills
7
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in the field of crew management and cooperation, methods for ship officers to influence their subordinates;
reputation, that is the development of self-confidence, factors affecting officer’s reputation; ways of cooperation
in a team which constitute sources of management, methods of influence on the subordinates; management
styles. This academic subject is aimed to develop critical evaluation of one’s life and professional experience,
realize choosing ways and methods of improvement of personal features and professional skills; ability to work
efficiently in a team, be heuristic and sociable, develop one’s skills of integration and self-regulation, build a
positive professional identity owing to the specific activities, establish and resolve various professional
assignments and coping with problematic situations, self-determination realization and affirmation, constant
personal improvement, present adequate self-evaluation; become aware of ethic and deontological code of
conduct, teach to plan and control learning activities, nurture proactivity and persistence, get understanding on
how to draw up the basic and perspective professional plans.
The third condition was realized in the process of assessment and self-assessment of level of professional
qualities development among future ship officers. On using psycho-diagnostic methods there was carried out
data collection and processing by means of program SPSS-20, which provides an opportunity to group the
obtained results into factors determining the significant professional features that have already been formed and the
ones to be improved in the process of passing specific trainings. Grouping of the factors must be done with regard
to individual psychological features of cadets.
Conclusion. In conclusion, application of all the opportunities of training process contributes to achievement
of the objective to cultivate significant professional qualities of future ship officers necessary for professional
self-realization and development conducted owing to the obtained knowledge, skills and competencies.
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Бабишена М. І. Педагогічні умови формування професійно значущих якостей майбутніх суднових
офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін.
У статті представлена проблема розробки педагогічних умов формування професійно значущих
якостей майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. Визначено
педагогічні умови як особливості організації навчального процесу, який детермінує результати
навчання, освіти та розвитку професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів і об’єктивно
забезпечує можливість їх формування.
Ключові слова: педагогічні умови формування професійно значущих якостей, професійно значущі якості
майбутніх суднових фахівців.
Бабышена М. И. Педагогические условия формирования профессионально значимых качеств
будущих судовых офицеров в процессе изучения общественно-гуманитарных дисциплин.
В статье представлена проблема разработки педагогических условий формирования профессионально
значимых качеств будущих судовых офицеров в процессе изучения общественно-гуманитарных
дисциплин. Определены педагогические условия и особенности организации учебного процесса, который
детерминирует результаты обучения, образования и развития профессионально значимых качеств
будущих судовых офицеров и объективно обеспечивает возможность их формирования.
Ключевые слова: педагогические условия формирования профессионально значимых качеств,
профессионально значимые качества будущих судовых специалистов.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ ІНЖЕНЕРНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У статті представлено дослідження стану використання студентами інженерних спеціальностей
електронної навчальної інформації. З’ясовано потреби студентів інженерних спеціальностей при
вивченні загальнотехнічних дисциплін та надано рекомендації щодо створення електронного
навчального контенту дистанційних курсів. Обґрунтовано необхідність побудови курсу з
використанням медіа-об’єктів, виконання покрокового контролю отриманих знань та навичок та
безперервного зв’язку між студентом і викладачем за допомогою платформи MOODLE.
Ключові слова: інформаційно-освітнє навчальне середовище, дистанційний курс, персоналізація
навчання, освітні ресурси, медіа-об’єкти.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і
практичними завданнями. В сучасному світі електронна навчальна інформація використовується в
багатьох вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах. Робота в інформаційному освітньому
середовищі змінює ролі суб’єктів: в центрі навчання знаходиться студент, його мотиви, цілі, його
психологічні особливості. Всі методичні питання, такі як організація навчального процесу, використання
прийомів, засобів та ін.) заломлюються крізь призму особистості студента: його потреби, здібності,
активність, інтелект. Електронна навчальна інформація потрібна для дистанційного навчання. Ключовим
компонентом дистанційного навчання є комп'ютер. Він є засобом оброблення інформації, комунікації,
оновлення знань, самореалізації студентів, зокрема здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей.
У той самий час він є інструментом для проведення навчальних експериментів, проектування і
конструювання. Включення комп'ютерних технологій у навчальний процес змінює роль засобів
навчання, котрі використовуються в процесі викладання інженерних дисциплін, змінюючи навчальне
середовище. Тому постає актуальне на сьогоднішній день питання щодо створення, формування і
ефективного використання інформаційно-освітнього середовища. Адже воно, по суті, свого роду
"конструктор", з елементів якого можна побудувати багато різноманітних систем навчання.
Особливо актуальним є питання створення інформаційно-освітнього середовища стоїть при
підготовці студентів інженерних спеціальностей, так як тут необхідний спеціалізований підхід, що
враховує специфіку викладання інженерних дисциплін та особливості навчання студентів технічних
напрямів.
Підготовка інженерів в інформаційно-освітньому середовищі може бути доповнена дистанційними
курсами. Дистанційний курс – це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг,
створених у віртуальному навчальному середовищі для організації дистанційного навчання на основі
інформаційних і комунікаційних технологій [1].
Викладачі та студенти в ході роботи з дистанційними курсами стикаються з подоланням труднощів у
досягненні своїх спеціалізованих цілей. Сучасні студенти потребують актуальних дистанційних курсів,
що можуть допомогти їм вирішити практичні завдання за фахом, з якими вони стикаються в реальному
житті. Позитивним є те, що дистанційні курси створені з багатьох дисциплін, але все одно під час їх
застосування виникає багато проблемних питань, а також вони потребують систематичного
вдосконалення у зв’язку з технологічним прогресом. Тому перш ніж приступити до створення
дистанційного курсу, то необхідно визначити, яку саме інформацію хотілося б бачити на сторінках курсу
студентам інженерних спеціальностей та з'ясувати, чи буде використання саме цих методів ефективним в
процесі фахової підготовки інженера.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. У дослідженнях українських та
зарубіжних авторів проведено дослідження стану використання студентами електронної навчальної
інформації. Український вчений Кухаренко В. М., один із перших дослідників дистанційного навчання в
Україні, в своїх дистанційних курсах наводить широкий вибір інструментів для здійснення
дистанційного або змішаного навчання в рамках єдиного освітнього простору. Професор Биков В. Ю.
вважає за доцільне залучення студента до систематичної навчальної діяльності під безпосереднім
© Бацуровська І. В., Доценко Н. А., 2017
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керівництвом викладача в межах єдиного освітнього простору та пропонує використовувати
інтерактивний електронний контент. Дослідник Бацуровська І. В. пропонує методику навчання магістрів,
зокрема інженерних спеціальностей, за допомогою використання викладачами вищих навчальних
закладів мережевих комунікаційних технологій та відео лекцій [2; 3].
При використанні електронної навчальної інформації слід враховувати потреби студента та визначити
рамки його компетенції. Важливим кроком є попередня підготовка до формування дистанційного курсу –
підготовка інформації, обговорення можливих інструментів для здійснення завдань.
До стандартних тестових завдань можна додати симулятори та моделювання поведінки у реальній
професійній ситуації. Це дозволить визначити, наскільки добре студент орієнтується в темі, покладення
інформації в контекст дає змогу визначити сильні і слабкі сторони студента. Зв’язок з наставником дає
змогу триматись правильного напряму та застосування студентами тої інформації, що відповідає їх цілям
і навичкам. Також вони самі можуть вибирати мультимедійні засоби та джерела інформації із
запропонованого списку, або навіть поза його межами. Також доцільно при створенні курсу провести
вебінар, що буде своєрідним гідом для визначення потреб студентів та засобів реалізації навчання [4; 5;
6].
Для вдосконалення фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей доцільно оновлювати
контент. Контент, що не оновлюється, передбачає односторонній підхід. Студенти, до яких
застосовувати персоналізований підхід здатні підвищити якість знань за фахом. Тому необхідно провести
аналіз потреб студентів інженерних спеціальностей з метою виявлення якісних засобів навчання.
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. В даному дослідженні порушено питання
стану використання студентами інженерних спеціальностей електронної навчальної інформації.
Розглянуто стандартні способи викладення інформації в умовах інформаційно-освітнього середовища.
Також проведено аналіз потреб студентів при вивченні дисциплін інженерного спрямування за
допомогою анкетування та надано рекомендації щодо формування методичного насичення навчальних
дисциплін інженерного спрямування в умовах інформаційно-освітнього навчального середовища.
Формулювання мети і завдань статті. Студенти інженерних спеціальностей при вивченні
загальнотехнічних та спеціальних дисциплін мають специфічні потреби, а саме: робота із формулами,
кресленнями, що реалізуються за допомогою електронних програм, зокрема AutoCAD, Kompas,
MathCAD. Метою дослідження є дослідження стану використання студентами інженерних
спеціальностей електронної навчальної інформації та формування рекомендацій щодо методичного
насичення навчальних дисциплін інженерного спрямування в умовах інформаційно-освітнього
середовища. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:
провести аналіз потреб студентів при вивченні курсів в умовах інформаційно-освітнього
середовища;
визначити помилки і попередній досвід при проектуванні дистанційних курсів;
згідно до визначених потреб студентів в ході дистанційного навчання надати рекомендації щодо
моделювання дистанційного курсу для студентів інженерного спрямування.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Якість
навчального процесу, що включає в себе рівень організації, адекватність методів і засобів навчання,
кваліфікацію викладачів, не гарантує якості освіти в цілому, оскільки її цілі можуть не повною мірою
відповідати новим потребам суспільства. Багато в чому також змінюється сенс поняття "освітні
результати".
Велику роль відіграє мотивація студента. Він має змогу сам розробити для себе розклад, ставити
перед собою цілі. Від викладача залежить якісний підбір електронної навчальної інформації та онлайнпідтримка студентів інженерних спеціальностей – робота у групі, обмін повідомленнями, підготовка
аудіовізуального контенту [7; 8].
Дистанційне навчання можна реалізувати через віртуальне навчальне середовище Мооdle. Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється "Мудл") – модульне об'єктноорієнтоване динамічне навчальне середовище. Moodle – це найбільш досконала і поширена в Україні і в
світі система навчального призначення. На даний момент Moodle вже має 65 мільйонів користувачів в
усьому світі й продовжує розвиватися. Дистанційний курс, розміщений у такому віртуальному
навчальному середовищі, може забезпечувати: управління навчальним процесом та адміністрування;
надання знань шляхом вивчення теоретичного матеріалу за фахом; самоконтроль; формування навичок і
вмінь на основі отриманих знань; закріплення матеріалу; сумісну діяльність студентів інженерних
спеціальностей у малих групах; синхронне та асинхронне спілкування; контроль за засвоєнням
теоретичного матеріалу, а також виконання практичних завдань та їх контроль [9].
Інформаційна сторінка курсу, або передмова, передує курсу, має ознайомчий характер, включає назву
курсу, мету і загальні відомості, обсяг та тривалість вивчення курсу, результати навчання, вимоги до
слухачів та короткий опис організації навчання за курсом. Вона виконує педагогічні та соціальні функції:
мотивує студента, привертає увагу, збуджує інтерес, зв'язує зміст навчання зі структурою знань,
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активізує до соціального та комунікативного навчання, встановлює віртуальні соціальні зв'язки між
тьютором та студентами та інші.
Для створення дистанційного курсу для студентів інженерних спеціальностей необхідно виконати
наступні етапи [10]:
1. Етап підготовки та структурування електронної навчальної інформації для наповнення
дистанційного курсу.
2. Моделювання та розробка структури дистанційного курсу для майбутніх інженерів.
3. Завантаження підготовленої електронної навчальної інформації: електронного текстового
матеріалу, мультимедійних презентацій, аудіо та відеофайлів в нформаційно-освітнє середовище.
4. Доцільно апробувати створені дистанційні курси з метою їх подальшого удосконалення та
структуризації.
Дистанційний курс в загальному вигляді поєднує в собі декілька елементів, що передбачають роботу з
електронною навчальною інформацією, а саме:
навчальні інтерактивні та відео лекції, аудіоматеріали;
практичні завдання та тести різних видів, метою яких є закріплення навчального матеріалу;
моніторинг навчальної діяльності слухачів курсу.
З метою дослідження стану використання студентами інженерних спеціальностей електронної
навчальної інформації нами було проведено анкетування. В ньому брали участь студенти інженерноенергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету наступних
спеціальностей: 208 "Агроінженерія" – 46 осіб та 141 "Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка" – 34 особи. Анкетуванням охоплені студенти другого (56 осіб та 28 осіб відповідно) та
третього курсів (48 та 42 особи відповідно). Метою анкетування було виявлення стану використання
студентами інженерних спеціальностей електронної навчальної інформації в мережі Інтернет, а також
з’ясування найбільш актуальних методів навчання в умовах єдиного освітнього середовища.
Досліджувались наступні питання:
- частота використання мережі Інтернет для пошуку навчальної інформації;
- типи девайсів, які студенти інженерних спеціальностей використовують для організації навчання;
- ступінь зацікавленості щодо відповідних типів електронної навчальної інформації;
- стан використання інформаційного освітнього середовища в процесі фахової підготовки;
- види інформації щодо наочного сприйняття.
Результатами анкетування з приводу дослідження частоти використання мережі Інтернет для пошуку
навчальної інформації представлено в таблиці 1. Згідно отриманих даних майже 50 % опитаних
використовують мережу Інтернет щодня, 28 % – користуються нею до трьох раз на тиждень, 20 % –
щотижня і 6 % – щомісяця. Актуальність використання мережі Інтернет для пошуку навчальної
інформації підтверджено. Цей факт надає можливість стверджувати, що майбутні інженери потребують
навчального контенту в електронному вигляді.
Таблиця 1.
Дослідження частоти використання мережі Інтернет студентами
для пошуку навчальної інформації студентами інженерних спеціальностей
Частота використання мережі Інтернет студентами для пошуку
Відсоткове
навчальної інформації студентами інженерних спеціальностей
значення
Кожен день
46 %
2-3 рази на тиждень
28 %
1 раз на тиждень
20 %
1 раз на місяць
6%
Ніколи
0%
Щодо дослідження типів девайсів, якими студенти інженерних спеціальностей користуються для
навчання отримані наступні результати (табл. 2).
Таблиця 2.
Дослідження типів девайсів, якими користуються студенти
інженерних спеціальностей для навчання
Типи девайсів, якими користуються студенти інженерних спеціальностей
Відсоткове
для навчання
значення
Стаціонарний комп’ютер
12 %
Ноутбук
36 %
Нетбук
2%
Планшет
12 %
Смартфон
44 %
Стаціонарний комп’ютер з метою навчання використовують 12 % опитаних респондентів, 36 %
використовують ноутбук, всього 2 % користуються нетбуком, 12 % – планшетом і 44 % опитаних
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студентів обрали для навчальних цілей смартфон. Відповідно, електронна навчальна інформація має
бути представлена в дистанційному курсі таким чином, щоб нею було зручно користуватися саме за
допомогою таких девайсів. Тобто можна зробити висновок про те, що найбільш популярним типом
девайсів для навчання є ноутбук та смартфон.
Навчальна інформація, що цікавить майбутніх інженерів в Інтернеті найбільше – електронні
навчальні посібники. За отриманими результатами досліджень 42 % відповіли, що їх цікавлять
електронні навчальні посібники, 24 % надають перевагу відео лекціям провідних фахівців зі
спеціальності, 10 % вважають необхідними для освіти навчальні тренажери та 24 % відзначили
презентації з дисциплін. Тобто, найбільш актуальною інформацією є електронні посібники, презентації
та відео лекції (табл. 3). Можливо відзначити актуальність наповнення дистанційного курсу для
інженерів-механіків інтерактивними презентаціями, відео лекціями та електронними посібниками.
Таблиця 3.
Дослідження типів електронної навчальної інформації, що цікавить
студентів інженерних спеціальностей найбільше
Типи
девайсів,
якими
користуються
студенти
інженерних
Відсоткове
спеціальностей для навчання
значення
Електронні посібники
42 %
Відеолекції
24 %
Презентації
24 %
Навчальні тренажери
10 %
Стосовно використання інформаційно-освітнього середовища для фахової підготовки 20% опитаних
відповіли, що роблять це з більшості дисциплін, а 21 % – тільки з профільних дисциплін, 9 % – разово
завантажують робочий кейс і не повертаються до роботи в середовищі. Лише 7 % студентів інженерних
спеціальностей проходять тестування один раз у семестр, в той час як 17 % – кожного модуля виконують
тести, а 26 % студентів продивляються навчальні матеріали з різною періодичністю (табл. 4). В ході
аналізу використання інформаційно-освітнього середовища для фахової підготовки визначено, що
студенти використовують його для підготовки як з профільних, так і з фахових дисциплін.
Таблиця 4.
Дослідження стану використання інформаційно-освітнього середовища для фахової підготовки
студентів інженерних спеціальностей
Типи девайсів, якими користуються студенти інженерних спеціальностей
Відсоткове
для навчання
значення
Використання ІОС з більшості дисциплін
20 %
Використання ІОС з фахових дисциплін
21 %
Тестування до кожного модуля
17 %
Тестування раз на семестр
7%
Загальне знайомство з матеріалами
9%
Ознайомлення з матеріалами з різною періодичністю
26 %
Досліджуючи тип інформації, яку легше сприймати, 8 % опитаних обрали аудіо інформацію, майже
50 % – візуальну, не більше 20 % обрали аудіо-візуальну, більше 10 % – текст, 18 % – комбінацію з усіх
зазначених варіантів (табл. 5). Визначено доцільність поєднання різних типів інформації.
Таблиця 5.
Дослідження типів найлегшої інформація для сприйняття навчальної інформації для
студентів інженерних спеціальностей
Найлегша інформація для сприйняття навчальної інформації для
Відсоткове
студентів інженерних спеціальностей
значення
Аудіо
8%
Візуальна
50 %
Аудіо-візуальна
20 %
Текст
10 %
Комбінований варіант
18 %
Актуальним є проходження дистанційних курсів провідних викладачів України і світу. Щодо питання
про бажання студентів інженерних спеціальностей доповнити їх навчання дистанційними курсами інших
держав 22 % опитуваних відповіли, що не бажають приймати участь в таких курсах, 32 % виявили
бажання, а 46 % відзначили, що потребують допомоги при проходженні таких курсів. Тобто,
проходження таких курсів є логічним доповненням при вивченні профільних дисциплін майбутніми
інженерами.
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Таблиця 6.
Визначення ступеня потреби допомоги студентам інженерних спеціальностей щодо проходження
дистанційних курсів провідних фахівців світу
Ступінь потреби допомоги студентам інженерних спеціальностей щодо
Відсоткове
проходження дистанційних курсів провідних фахівців світу
значення
Не бажають проходити
22 %
Бажають проходити
32 %
Потребують допомоги
46 %
Наявний потенціал комп'ютерного забезпечення та досвід застосування сучасних інформаційних
технологій дає можливості підвищення якості навчальної діяльності за всіма напрямами фахової
підготовки майбутніх інженерів. Українські університети цілеспрямовано адаптуються до європейського
рівня, за відкритими дистанційними технологіями, за якістю наукових та освітніх послуг. Одна з
важливих складових підготовки інженерів в умовах інформаційно-освітнього середовища – це
формування професійних навичок за рахунок методичного насичення навчальних дисциплін за
допомогою електронної навчальної інформації.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Дослідження стану використання
студентами інженерних спеціальностей електронної навчальної інформації надає можливість
стверджувати, що таку інформацію необхідно систематизувати, структурувати та представити в
інтерактивному вигляді. Створення інформаційно-освітнього середовища сприяє логічному
впорядкуванню інформації, її систематизації і структуруванню, створює передумови для здійснення
ефективної самостійної діяльності студентів інженерних спеціальностей. Розроблена таким чином
електронна навчальна інформація має високу ефективність. А можливість самостійного вивчення
студентами інженерних спеціальностей матеріалу при контролі результатів навчальної діяльності
викладачем може покращити якість знань майбутніх інженерів. Важливим кроком є перехід від
традиційних конспектів лекцій в електронному вигляді до презентацій з аудіо супроводом. Це дозволяє
покращити засвоювання матеріалу, ніби студент присутній на лекції, тільки з тією відмінністю, що
викладений матеріал можна повторювати стільки, скільки необхідно для засвоювання і немає обмежень
рамками аудиторних годин. До того ж, в ході опитування багато студентів віднеслись до такого виду
лекцій позитивно. Такий вид лекції не обмежений одним питанням для рефлексії і можна з легкістю
перейти на попередню або наступну сторінку, тобто студент сам регулює час, що він витрачає на
засвоєння матеріалу, адже це залежить від індивідуальних потреб. Перехід до наступного пункту плану
лекції можливий лише після відповіді на контрольне питання. В аудиторії проконтролювати чи засвоїв
кожен студент викладену частину матеріалу практично неможливо. Головною особливістю використання
електронного навчального середовища є те, що існує можливість якісного сприйняття контенту за
рахунок інтерактивних лекцій, відеороликів та мультимедійних презентацій. Цілеспрямоване
використання електронної навчальної інформації та правильне методичне насичення навчальних
дисциплін дозволяє зробити навчальний процес більш інтенсивним та сприяє саморозвитку та
самовдосконаленню студентів інженерних спеціальностей.
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Бацуровская И. В., Доценко Н. А. Исследование состояния использования студентами инженерных
специальностей электронной учебной информации.
В статье представлено исследование состояния использования студентами инженерных
специальностей электронной учебной информации. Выяснено потребности студентов инженерных
специальностей при изучении общетехнических дисциплин и даны рекомендации по созданию
электронного учебного контента дистанционных курсов. Обоснована необходимость построения курса
с использованием медиа-объектов, выполнения пошагового контроля полученных знаний и навыков и
непрерывной связи между студентом и преподавателем с помощью платформы MOODLE.
Ключевые слова: информационно-образовательная учебная среда, дистанционный курс, персонализация
обучения, образовательные ресурсы, медиа-объекты.
Batsurovska I. V., Dotsenko N. A. Research of Engineering Students Using E-Learning Information.
The research presents the study of engineering students using e-learning information.
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Nowadays the electronic information is used in many Ukrainian and foreign universities. The work in the
information educational environment changes the role of subjects: learning centre is a student, his motives,
goals, his psychological characteristics.
Especially important in the creation of information-educational environment is preparation engineering
students, because it is required specialized approach that takes into account the specific of teaching engineering
disciplines and features of teaching students technical field.
It is important to create the content to improve the professional training of engineering students advisable to
update the content. It is necessary to analyze the needs of engineering students for identifying high-quality
training facilities.
In order to study the state of using e-learning information for engineering students we conducted a survey. The
purpose of the questionnaire was to identify the state of engineering students using e-learning on the Internet, as
well as finding out the most relevant methods of training in the educational environment. The research shows
that it is necessary to organize structure information and present it in an interactive way. Creation of
information and educational environment conducts to logical ordering information, its systematization and
structuring and for effective self-employment engineering students. The possibility of self-studying for the
engineering students, monitoring the results of teacher training activities can improve knowledge of future
engineers.
The main feature of the using the electronic educational environment is that there is a possibility of perception of
quality content through interactive lectures, videos and multimedia presentations. Meaningful use of electronic
educational information and correct saturation methodical disciplines allows you to make the learning process
more intensive and contributes to self-development and self-improvement for engineering students.
Key words: informational and educational learning environment, distance learning course, personalization of
training, educational resources, media objects.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НОВОГО ТИПУ
У статті розкрито зміст організаційно-педагогічних умов освітньої діяльності дошкільного
навчального закладу нового типу та особливості їх впровадження. Модифіковано освітню програму, яка
являє собою реалізацію цих умов задля ефективного функціонування дошкільних навчальних закладів
зазначеного типу. Запропоновану структуру освітньої програми слід розглядати як синтез
інваріативної та варіативної частини.
Ключові слова: умова, організаційно-педагогічні умови, освітня програма, варіативність, імідж
дошкільного навчального закладу, співробітництво з сім'єю.
Постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. За останні роки поряд з типовими дошкільними навчальними закладами
створений новий тип дошкільних закладів. Увага до них з боку громадськості, темпи зростання їх
чисельності в кожному населеному пункті свідчить про правильність вибору цього напрямку в розвитку
системи дошкільної освіти. Частіше це недержавні (приватні) дошкільні заклади освіти.
Дошкільні навчальні заклади нового типу мають різну наповнюваність груп та різний час
перебування дітей в них. Режим роботи, як правило, гнучкий, тобто час перебування дитини
узгоджується з можливостями батьків, що спрощує відвідування їх як дітьми неохопленими
громадською дошкільною освітою, так і дітьми, які відвідують традиційні (типові) дошкільні заклади.
Освітня діяльність дошкільного навчального закладу нового типу розглядається нами як комплекс
освітніх послуг, що надаються дошкільною установою відповідно до його завдань та функцій,
визначеними в статуті та зафіксованими в договорі між батьками вихованців та керівництвом
навчального закладу. У дошкільному закладі можуть бути різні освітні послуги і, перш за все, вони
пов'язані з фізичним розвитком (оздоровлення, медична допомога), випереджаючим (раннім)
інтелектуальним, художнім (образотворча, музична, хореографічна діяльність), лінгвістичним (вивчення
іноземних мов) розвитком і підготовкою до школи. Освітні послуги залежать від можливостей
дошкільного закладу, регіональних особливостей та контингенту дітей.
Освітня діяльність дошкільного навчального закладу, в тому числі й нового типу, включає навчання,
виховання, розвиток і організацію життєдіяльності дитини. Така діяльність характеризується
безперервністю та використанням інноваційних технологій, що спрямовані на розвиток кожної дитини, а
також створення умов для розкриття її здібностей та можливостей [1: 92–95].
Освітня діяльність дошкільного навчального закладу нового типу багатофакторна за змістом та
носить неоднорідний, суперечливий характер за проявами та за динамікою. Для того, щоб подолати
протиріччя між реальною якістю надання дошкільної освіти та вимогами до неї, нами було розроблено
організаційно-педагогічні умови ефективності здійснення освітньої діяльності в цих закладах.
Відповідно предметом нашого дослідження було обрано сукупність організаційно-педагогічних умов
освітньої діяльності дошкільного навчального закладу нового типу.
В рамках дослідження ми виходитимемо з того, що умови – це певне середовище, в якому
здійснюються певні причинно-наслідкові зв’язки між виділеними явищами, процесами тощо, без яких
існувати не може будь-яка освітня діяльність закладу.
Нас, зокрема, цікавлять умови, що визначають ефективність здійснення освітньої діяльності в умовах
будь-якого дошкільного навчального закладу незалежно від його напрямку та особливостей організації.
Саме вони є логічною основою, на якій ми визнаємо їх специфічний різновид – організаційно-педагогічні
умови.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що предметом великої кількості
педагогічних досліджень виступають педагогічні умови реалізації певних процесів, в сучасній науці
існують певні розбіжності в тлумаченні самого поняття ''педагогічна умова''.
Загальним для всіх є те, що 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 (А. Алексюк, А. Аюрзанайн,
П. Підкасистий, Л. Карпенко, О. Петровський, М. Ярошевський ті ін.).
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К. Бондарева, О. Козлова компонентами організаційно-педагогічних умов визначають матеріальну
базу, форми і методи педагогічної діяльності, професіоналізм колективу, штучно створені і об’єктивно
сформовані педагогічні ситуації.
Ми поділяємо думку Б. Чижевського про те, що організаційно-педагогічні умови – необхідні, і
достатні обов’язкові обставини, що визначають існування й розвиток відповідного освітнього простору
та залежать від особливостей організації навчально-виховного процесу.
Дефініцію ''організаційно-педагогічні умови'' часто використовують у науковій літературі, якщо
йдеться про управління навчальними закладами. Щодо організаційно-педагогічних умов функціонування
та розвитку дошкільних навчальних закладів нового типу, то з цієї проблеми, як і в цілому з проблеми
організації освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу, в теорії й практиці
дошкільної освіти не накопичено достатнього досвіду. Утім, наявність спільних рис у педагогічних
системах навчальних закладів різних типів дає підставу спиратися на праці з організації їх діяльності.
Метою статті є висвітлення змісту організаційно-педагогічних умов освітньої діяльності
дошкільного навчального закладу нового типу та особливості їх впровадження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо поняття ''організаційно-педагогічні умови
освітньої діяльності'' дошкільних навчальних закладів нового типу, яким ми дотримуємось в нашому
дослідженні.
Під організаційно-педагогічними умовами освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів
нового типу ми розуміємо комплексні умови, що органічно поєднують обидва різновиди умов, а саме
організаційно-педагогічні умови освітньої діяльності закладу тлумачимо як комплекс адміністративних
заходів та педагогічних обставин, без яких такий процес неможливий.
Науковий аналіз проблеми освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу
передбачає визначення низки організаційно-педагогічних умов, які дадуть змогу ефективно побудувати
процес формування вказаної діяльності.
Специфіка педагогічних умов детермінована не лише сутністю і змістом освітньої діяльності
дошкільних навчальних закладів нового типу, але й особливостями профілізації (напрямку) закладу, що в
свою чергу потребує нових підходів до організації діяльності в них.
Залежно від поставлених цілей, завдань, вимог суспільства та держави може існувати певна кількість
організаційно-педагогічних умов, і зовнішніх (різні види нормативного, програмового, наукового,
методичного забезпечення управління), і внутрішніх (різні види мотивації педагогічного колективу до
якісної праці, особистісне ставлення керівника або вихователів до реалізації поставлених завдань).
Кожен науковець, розглядаючи умови функціонування або розвитку освітніх систем, висуває свої
конкретні пропозиції, але, ураховуючи специфіку дошкільного навчального закладу нового типу,
доходимо висновку, що на ефективність організації його освітньої діяльності впливають декiлька умов.
Ми відносимо організаційно-педагогічні умови до групи внутрішніх умов і розглядаємо їх як
спеціально створені чинники, що забезпечують ефективну взаємодію членів педагогічного колективу для
якісної реалізації місії дошкільного навчального закладу нового типу на різних рівнях освітньої
діяльності (навчання, виховання, розвиток та організація життєдіяльності дітей). Таким чином,
збереження варіативної дошкільної освіти та ефективне функціонування дошкільних навчальних
закладів нового типу можуть бути забезпечені шляхом створення наступних організаційно-педагогічних
умов:
1) варіативність змісту освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу;
2) педагогічно-доцільний сенсорно-пізнавальний простір;
3) позитивний імідж освітнього закладу;
4) співробітництво з батьками.
Цілеспрямоване й ефективне запровадження названих умов вимагає відповідним чином вибудуваної
моделі, яка має відрізнятися цілісністю й послідовністю дій.
Прокоментуємо виокремленні умови. Серед перших головною умовою вважаємо забезпечення
варіативності змісту освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу.
Проаналізувавши нормативно-програмове забезпечення дошкільних навчальних закладів нового
типу, маємо можливість зробити наступні висновки. Варіантів дошкільних освітніх програм в даний час,
дійсно, дуже багато і кожна з них заявляє про свою унікальність, життєздатність та результативність. Але
існує низка проблем з питань програмового забезпечення, головними з яких вважаємо:

поєднання інноваційних (альтернативних) програм із чинними (комплексними та
парціальними);

конфліктне співіснування різних педагогічних технологій та методик, загострення
суперечностей між ними (методики М. Монтесорі, М. Зайцева, Г. Домана, К. Железнової, М. Ібука,
С. Лупан, Ш. Сузукі, В. Воскобовича, З. Дьєнеша);

потреба в систематичному та координованому науково-методичному забезпеченні освітньої
діяльності.
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Отже, доцільно максимально враховувати прогресивний педагогічний досвід, зокрема, щодо
впровадження інноваційного, гуманістичного типу дошкільної освіти; багатокомпонентного змісту
освіти, що охоплює і виховання, і навчання, і розвиток, і організацію життєдіяльності дитини.
Оптимальним механізмом ефективної освітньої діяльності дошкільного навчального закладу, що
забезпечує принцип варіативності, є розробка та реалізація своєї освітньої програми.
З огляду на різноманітний вибір навчальних, виховних, розвивальних програм для дітей дошкільного
віку, практики мають відповідально й максимально компетентно ставитися до їх вибору. Педагогічні
колективи повноважні самостійно визначати, які з існуючих альтернативних, чинних комплексних і
парціальних програм обрати для повнішої реалізації інваріативного та варіативного змісту дошкільної
освіти відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
Оскільки в наш час існують різні точки зори на сутність освітньої програми і різні підходи до
визначення її змісту, ми пропонуємо розглядати наведену нами структуру освітньої програми
дошкільного закладу як приблизну.
Отже, рекомендована структура освітньої програми дошкільного навчального закладу нового типу
складається з наступних розділів: 1) проект імідж-просування дошкільного закладу та засоби його
реалізації; 2) опис компетенцій випускника дошкільного закладу; 3) мета і завдання освітньої діяльності
закладу; 4) перелік всіх видів програм та їх методичне забезпечення; 5) особливості організації
співробітництва з сім’єю; 6) критерії та показники реалізації програми.
Кожен розділ освітньої програми має своє призначення, доповнює своїм змістом інші розділи і робить
цей документ цілісним.
Запропоновану структуру освітньої програми слід розглядати як синтез інваріативної та варіативної
частини. Керівник і педагогічний колектив конкретного дошкільного закладу має право доповнювати цю
структуру своїми компонентами (розділами), які, на їх погляд, доповнили б обґрунтованість вибору тих
чи інших програм або надання тих чи інших додаткових, у тому числі і платних, освітніх послуг.
Таким чином, освітня програма розуміється як індивідуальний маршрут вихованця, проектується з
урахуванням його здібностей та індивідуальних можливостей і являє собою реалізацію принципу
особистісного підходу до освітнього процесу.
Прокоментуємо деякі розділи освітньої програми. В першому ми передбачаємо реалізацію однієї із
запропонованих нами умов ефективної освітньої діяльності дошкільного навчального закладу нового
типу, а саме – забезпечення позитивного іміджу освітнього закладу. Цей розділ спрямований на розробку
проекту імідж-просування дошкільного навчального закладу нового типу, який виступає однією з умов
існування будь якого закладу.
Позитивний імідж формується тільки на основі стійкого якісного результату діяльності дошкільного
закладу. Важливим фактором у цьому є створення відповідної реклами, де чітко сформульоване
призначення та напрям діяльності закладу. Вона повинна бути короткою і зрозумілою найближчому
соціальному оточенню дошкільного закладу і, в першу чергу, батькам майбутніх вихованців. Важливим є
презентація інноваційних технологій у навчанні і вихованні дітей. Наприклад, ''Будинок вільної дитини
М. Монтессорі'', психолого-педагогічне проектування Т. Піроженко, розвиток творчих здібностей
Л. Шульги, технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера, казкові лабіринти гри
В. Воскобовича, метод ''занурення'' М. Щетиніна тощо. Головне завдання полягає в тому, що
передбачувальні технології мають максимально відповідати: по-перше, потребам дошкільного
навчального закладу, по-друге, політиці держави у справі виховання і навчання дошкільників, по-третє,
попиту серед споживачів освітніх послуг, тобто серед батьків.
Актуальність визначається також рівнем значущості тієї проблеми, на розв’язання якої спрямована
технологія. Доцільним тут виступає створення банку педагогічних ідей (інноваційного банку), який
технічно складається у формі картотеки. Звичайно, що картки, на яких фіксують педагогічні ідеї та їх
основні характеристики, є формалізованим, але вони дають змогу керівникам навчальних закладів
кваліфіковано здійснювати регулювання та корекцію використовуваних технологій.
Технологія створення іміджу здійснюється паралельно на декількох рівнях: проведення заходів за
ініціативою самого закладу, участь у заходах спільно організованих (зацікавлені партнери) або
організованих сторонніми закладами (установами, організаціями). Такі заходи можливі в результаті
укладання договору про наукове співробітництво із кафедрою дошкільної освіти чи педагогіки та
психології. Викладачі кафедр можуть надати консультативну й практичну допомогу в оволодінні
сучасними методиками навчання й виховання, в особливостях ефективного керування дошкільним
закладом, показати майстер-класи, провести науково-практичні конференції, круглі столи з актуальних
проблем дошкільної освіти тощо.
Наступна умова спрямована на особливості організації співробітництва з сім’єю. Наукові джерела і
дані нашого дослідження свідчать про те, що сьогодні в Україні значний загал дітей дошкільного віку з
різних причин не відвідує дошкільні навчальні заклади. Гострою є і проблема педагогічної культури
батьків, зокрема з питань забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку, формування їх
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самостійності, підготовки до школи. Означена проблема на державному рівні знаходить своє розв’язання
у пошуку нових ефективних форм здобуття дітьми дошкільної освіти, зокрема функціонування нових
типів дошкільних навчальних закладів.
На думку вчених (О. Лобас, Г. Лаврентьєва, А. Бурова та ін.), батьки вихованців проявляють особливу
зацікавленість щодо змісту і форм організації навчально-виховного процесу. Надмірна зацікавленість
батьків зумовлює їхнє активне включення до педагогічного процесу, прагнення до надання допомоги
педагогічному колективу [2: 27–28].
Ритм сучасного життя вимагає нових форм організації роботи з дошкільниками, які дають можливість
переходити на більш гнучкий режим, зручний для батьків. Обираючи нові типи дошкільних закладів,
батьки звертають увагу на те, що до кожної дитини знаходять особливий індивідуальний підхід таких
закладах, надають їй достатньо уваги. Також на їх вибір впливає репутація закладу, сформована роками.
Вона ґрунтується зачасти на його матеріальних умовах, висококваліфікованих фахівцях, виборі змісту
роботи закладу у відповідності до сучасних освітніх вимог [3: 3–4]. Ідеться про безпечні умови
перебування дітей у закладі, його оснащення, зокрема дидактичними матеріалами, іграшками, ігровими
посібниками, що є для дошкільника важливими носіями інформації про навколишній світ, а також
матеріалами для самостійної діяльності – образотворчої, ігрової, навчальної, рухової, творчої тощо.
Важливим для батьків є максимальне використання предметного середовища, в тому числі і методичного
забезпечення навчального закладу для успішного засвоєння дітьми необхідного обсягу знань, умінь та
навичок, досягнення ними достатнього рівня розвитку, вихованості, навченості, тобто якісна організація
життєдіяльності дитини в умовах дошкільного закладу.
Значно зросла роль батьків у функціонуванні дошкільного навчального закладу. Тут можна виділити,
по-перше, позитивну спробу застосування угод та договорів дошкільного навчального закладу із
батьками. Мабуть, добре складений договір дає змогу розраховувати на певну стійкість та позитивну
динаміку відносин. Інша позитивна спроба пов’язана з впровадженням міждисциплінарного підходу до
розв’язання проблеми. Тут мається на увазі інтеграція зусиль всіх спеціалістів у взаємодії з родиною
шляхом створення в дошкільному навчальному закладі ''Соціально-медико-психолого-педагогічної
служби'' на міждисциплінарній основі. Такі служби відкриті сьогодні в дошкільних навчальних закладах
нового типу(центри розвитку дитини тощо) [4: 127].
Батьківські очікування від освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу
пов’язані з успішним розв’язанням завдань соціалізації дітей, набуття ними досвіду взаємодії з іншими
дітьми, формування навичок самостійності. Поряд з традиційними формами роботи з батьками ми
спостерігали такі нетрадиційні як: презентація групи, ''Батьківські ринги'', ''Інтелектуальні ігри'', ''Банки
ідей'', участь батьків у творчих конкурсах, телефон довіри, пошта довіри, спільна співтворчість батьків і
вихователя в розробці портфоліо групи і кожної дитини тощо. Використання різноманітних форм роботи
дає певні результати: батьки з ''глядачів'' і ''спостерігачів'' стають активними учасниками зустрічей і
помічниками вихователя, створена атмосфера взаємоповаги. За нашими даними, така робота формує
зацікавленість і відповідальність батьків щодо сутності і набуття їхніми дітьми дошкільної освіти.
Відтак, освітня діяльність дошкільних навчальних закладів нового типу задовольняє
найрізноманітніші очікування батьків з питань індивідуального розвитку їхніх дітей та підготовки їх до
школи.
Висновки. Таким чином, визначені організаційно-педагогічні умови освітньої діяльності та напрямок
розробки освітньої програми в кожному дошкільному навчальному закладі нового типу сприятиме
зростанню та професіоналізму вихователів, спеціалістів і керівників, забезпечить більш усвідомлений
вибір кожним закладом основних та варіативних програм, сприятиме наступності в організації та змісті
освітнього процесу як всередині закладу, так і поза ним, забезпечить залучення в освітню діяльність
додаткових фахівців з числа батьків та найближчого соціального оточення.
Перспективи подальших досліджень. Безсумнівно позитивними є спроби педагогічних колективів
відійти від уніфікації, прагнення до різноманітності і вдосконалення форм цієї діяльності, забезпеченню
життєздатності та результативності. Однак існує ряд проблем, вирішення яких не можна відкладати:
 потрібна науково-теоретична основа організації освітньої діяльності дошкільних навчальних
закладів нового типу;
 необхідні консультації науковців для ентузіастів-практиків, потрібні поради-рекомендації по
використанню тривалого досвіду педагогів минулих поколінь;
 необхідна рубрика в спеціалізованих журналах з дошкільної освіти де б висвітлювалися гострі
проблеми в цьому напрямку.
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Березина О. А. Обоснование организационно-педагогических условий образовательной деятельности
дошкольного образовательного учреждения нового типа.
В статье раскрыто содержание организационно-педагогических условий образовательной
деятельности дошкольного образовательного учреждения нового типа и особенности их внедрения.
Модифицировано образовательную программу, которая представляет собой реализацию этих условий
для эффективного функционирования дошкольных учреждений указанного типа Предложенную
структуру образовательной программы следует рассматривать как синтез инвариативной и
вариативной части.
Ключевые слова: условие, организационно-педагогические условия, образовательная программа,
вариативность, имидж дошкольного образовательного учреждения, сотрудничество с семьей.
Berezina O. О. The Basis of Organizational and Pedagogical Conditions of a New Type of Preschool
Educational Institute's Operation.
The article lays bare the content of organizational and pedagogical conditions in the educational operation of a
new type of preschool institution and the specifics of their implementation. The educational program, that itself
is the implementation of these conditions in order to make the operation of aforementioned type of preschool
institutions effective, has been modified.
The maintaining of elective preschool education, and effective operation of new type of preschool educational
institutions, can be provided by the creation of the following organizational and pedagogical conditions:
variability of content in a new type of preschool educational institutions; pedagogically viable sensor and
cognitive space; positive image of educational institute; co-operation with parents.
The recommended structure of a new type of preschool educational institution’s educational program consists of
the following parts: 1) preschool institution’s project-promotion and the ways of it’s implementation;
2) preschool graduates' competences description; 3) purpose and tasks of the institution’s educational
operation; 4) the list of all programs and their methodological supply; 5) specifics of organizing of co-operation
with family; 6) criteria and indicators of program implementation.
Every part of the mentioned educational program has its own purpose, and completes other parts with its
content, making this document holistic in general. The proposed structure of this educational program should be
considered as a combination of basic and elective parts. The direction of this educational programs
development, mentioned above, would contribute to the professional growth of preschool teachers.
Key words: condition, organizational and pedagogical conditions, educational program, variability, image of
preschool educational institution, co-operation with family.
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ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ВНЗ
У статті представлено основи прикладної спрямованості викладання вищої математики майбутнім
економістам. Запропоновано систему професійно орієнтованих математичних задач з економічною
складовою, яка попередньо потребує побудови необхідної математичної моделі процесу, вибору для
цього необхідного математичного апарату, методу та способу розв’язання. Визначено функції системи
задач прикладної спрямованості.
Ключові слова: задачі з економічним змістом, математичні моделі, економічне і математичне
мислення.
Підготовка спеціалістів економіки передбачає ґрунтовні знання з вищої математики та вміння їх
застосовувати в майбутній професійній діяльності. Дедалі зростає роль формально-логічного апарату
математики, математичного моделювання, статистично-ймовірнісних методів у мікро та макроекономіці.
Математичні закономірності широко використовуються в економіці сучасного виробництва, в
конкретних економічних процесах і явищах.
Постановка проблеми. Вища математика відіграє особливу роль у соціально-економічних
дослідженнях. Вона є однією з найуніверсальніших мов науки. Сучасний фахівець в галузі економіки
повинен уміти аналізувати поточні економічні процеси, бути здатним до вирішення виробничих та
управлінських завдань, розуміти роль і місце математики у сфері економіки. Одним із способів
підвищення якості підготовки фахівців економічного профілю є забезпечення прикладної спрямованості
викладання вищої математики. Основним засобом прикладної спрямованості навчання вищої математики
студентів економічних спеціальностей є задачі ситуаційного характеру, тобто задачі з економічним
змістом. Розв’язання подібних задач "студентами-економістами" є важливим засобом формування
математичних знань і основною формою навчальної роботи в процесі навчання вищої математики.
Аналіз основних досліджень. Загальні проблеми математичної підготовки студентів економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів висвітлені у працях Н. Л. Ванжі, Г. Я. Дутки,
Л. І. Нічуговської, Ю. М. Ткач, О. Г. Фомкіної та інших. Питання розв’язування задач економічного
змісту засобами математики досліджували О. О. Аршава, Л. С. Межейникова, В. М. Монахов та інші.
Окремі питання професійної спрямованості вивчення математичних дисциплін на рівні вищих
навчальних закладів висвітлювали В. І. Клочко, Т. В. Крилова, В. В. Пак та інші. Дисертаційні
дослідження В. Г. Скатецького "Наукові основи професійної спрямованості викладання математики
студентам нематематичних спеціальностей", Крилової Т. В. "Наукові основи навчання математики
студентів нематематичних спеціальностей", Фомкіної О. Г. "Методична система проведення практичних
занять з математики зі студентами економічних спеціальностей" спрямовані на розв’язання проблем
методики навчання математики студентів нематематичних спеціальностей, в тому числі й економічних.
Окреслення невирішених питань. З кожним роком математичні методи все більше проникають в
усі сфери життя суспільства. Високий рівень математичної підготовки – необхідна умова успішності і
затребуваності випускника на ринку праці. Працедавці потребують від молодих фахівців
відповідальності, здатності логічно мислити, аналізувати та прогнозувати результати своєї діяльності.
Математика, як найкраще сприяє формуванню таких здібностей. У студентів формується системність
мислення і дій, здатність до аналізу, абстрагування, систематизації. Проте, часто, студенти ставлять
питання : навіщо їм математика, як вона знадобиться їм в подальшому житті, як знання формул і теорем
допоможуть у вибраній спеціальності? Відповісти на такі запитання, а також показати студентам зв'язок
математики з їх майбутньою професією, змінити їх емоційно-чуттєве відношення до предмету, надає
можливість розв'язання задач прикладного характеру. Прикладні задачі – задачі з різних сфер життя, не
пов'язаних з математикою, але ті, що розв’язуються за допомогою математичних методів.
Формулювання мети статті. Обґрунтувати необхідність прикладної спрямованості навчання вищої
математики студентів економічних спеціальностей за допомогою застосування математичного
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моделювання, що забезпечує як змістовий, так і методологічний зв’язок між дисциплінами
математичного та економічного профілю.
Основний зміст. Часто буває так, що студент добре засвоює формальні навички, але виникають
проблеми, коли потрібно застосувати ці навички до умінь розв’язувати задачі прикладного характеру, які
попередньо потребують побудови необхідної математичної моделі процесу, вибору для цього
необхідного математичного апарату, методу та способу розв’язання. Саме цим визначається математична
культура сучасного економіста. Слід зазначити і те, що зміст формальних задач недостатньо враховує
сьогодення, що висувається до математичної освіти студентів економічної спрямованості [1]. Отже,
ефективність навчання студентів економічних спеціальностей багато в чому залежить від відбору
професійно орієнтованих математичних задач з економічною складовою, від способу їх конструювання і
методики роботи з ними. Під професійно орієнтованими математичними задачами з економічною
складовою ми розуміємо задачі, зміст яких пов'язаний з об'єктами і процесами майбутньої професійної
діяльності студента, а їх дослідження за допомогою математичного апарату сприяє усвідомленому
застосуванню математичних знань під час вивчення циклу спеціальних дисциплін та формуванню
професійної компетентності майбутнього економіста.
Система задач повинна реалізовувати внутрішньопредметний аспект прикладної спрямованості
навчання. З урахуванням вищевикладеного використання такої системи задач виконує наступні функції:
розвивальну, що спрямована на розвиток економічного і математичного мислення; навчальну, що
спрямована на формування знань і умінь використання математичного апарату для аналізу економічних
ситуацій; виховну, що спрямована на розвиток пізнавального інтересу та самостійності студентів;
контролюючу, що спрямована на встановлення рівня засвоєння студентами запропонованого матеріалу,
їх здібностей до самостійного вивчення окремих тем курсу вищої математики.
У процесі навчання студенти повинні опанувати велику кількість дисциплін різної спрямованості.
Але не рекомендується розглядати кожну дисципліну окремо й не враховувати її взаємозв’язок з іншими
дисциплінами. У зв’язку з цим варто було б при розробці робочих програм дисциплін і плануванні курсів
приділяти особливу увагу тим аспектам і навичкам, які студенти повинні вже мати на підставі раніше
вивченого матеріалу, а також окреслити коло питань і задач, при вивченні яких буде використовуватися
матеріал даної дисципліни. Це дозволить ставити більш конкретні задачі, підвищити мотивацію вивчення
дисциплін і дати відповідь на вічні запитання всіх студентів ''навіщо нам це потрібно?'' і ''де це буде
використовуватися?''. Такий підхід може стимулювати викладачів враховувати при розробці курсу
дисципліни не тільки свою суб’єктивну думку про те, як саме будувати курс та більш якісно
використовувати раніше отримані студентами знання, а й також необхідність використання отриманих
знань надалі в навчанні [2].
Багаторічний досвід викладання вищої математики студентам економічних спеціальностей різних
форм навчання та спілкування з висококваліфікованими фахівцями надає можливість авторам
стверджувати, що внаслідок різноманітних об’єктивних та суб’єктивних причин значна частина
студентів потребує удосконалення початкового математичного рівня для успішного навчання у ВНЗ.
Для розв’язання різних економічних задач необхідною складовою професійної діяльності сучасного
економіста є використання математичного апарату. Дослідження таких задач вимагає застосування
математичного моделювання економічних об'єктів, явищ і процесів, використання кількісних методів
опрацювання даних, різних обчислювальних засобів.
Найбільш розповсюдженими є матричні моделі в економіці, які успішно застосовуються під час
аналізу й плануванні виробництва. Такі моделі доцільно застосовувати при визначенні балансу
виробництва та розподілу продукції між різними галузями, складанні міжгалузевого балансу
виробництва продукції для окремих економічних районів, розрахунках технолого-економічних планів
для підприємств. Матричні моделі зручні для аналізу, оскільки вони у простій і наочній формі
відображають властивості різних об’єктів, особливо, де має місце баланс надходження і витрат
матеріальних цінностей, енергії вартості, інформації, причому така залежність між ними є лінійною.
Одним з таких є метод аналізу економіки "витрати – випуск". Метод відображає матричні (балансові)
моделі, що побудовані за шаховою схемою і наочно ілюструють взаємозв'язок витрат і прибутку
виробництва. При вивченні матричного числення слід звернути увагу студентів, що за допомогою
додавання матриць послідовні ланки виробництва пов’язуються в єдиний взаємопов’язаний комплекс, а
для одночасного відображення виробничо-технологічної і організаційної структури використовують
властивості добутку матриць.
На основі теоретичних положень аналітичної геометрії на площині побудована математична модель
рівноваги ринку, в якій основним є співвідношення між двома величинами: ціною одиниці товару p та
обсягом товару на ринку q. Ціну одиниці товару p та обсяг товару на ринку q потрібно розглянути як
впорядковану пару чисел (p; q) і поставити їй у відповідність на площині точку (p; q). Функцію

S  S  p  називають функцією пропозиції товару, а функцію g  g  p  –функцією попиту товару.
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При побудові математичної моделі рівноваги доходів і збитків компанії використовується рівняння
прямої на площині.
У процесі викладання розділу ''Аналітична геометрія'' доцільно розглянути приклади про аналіз
збитковості та прибутковості виробництва, рентабельність транспортних перевезень, співвідношення між
затратами праці і виробничих фондів, які виражаються лініями першого і другого порядків. Зокрема,
якщо загальні витрати TC ( X ) і загальний прибуток TR ( X ) лінійно залежать від обсягу x виробленої
продукції: TC ( X )  k1 x  b 1 , TR( X )  k2 x

то точка переходу

x0 

b1
від збитковості до
k2  k1

прибутковості визначається розв’язком рівняння TC ( X )  TR( X ) і є точкою перетину прямих, що
відображають залежність витрат і доходу від обсягу продукції.
Диференціальне числення – це математичний апарат, що широко застосовується для економічного
аналізу. В економіці дуже часто потрібно знайти оптимальне значення деякого показника (наприклад,
максимальний прибуток, мінімальні витрати, найвищу продуктивність праці). Кожен показник є
функцією однієї чи декількох змінних. Такі задачі утворюють клас задач в економіці, розв’язання яких
пов’язане з використанням методів диференціального числення.
Задачі про обчислення граничних витрат виробництва, граничної корисності, граничного прибутку
можна дістати з відповідних економічних функцій шляхом диференціювання.
Важливим напрямом застосування диференціального числення в економіці є введення на його базі
поняття еластичності функції. Еластичністю функції

Ex  y  називають границю відношення відносного

x  0
 y x  x
Ex  y   lim 
   y
x  0
x  y
 y

приросту функції y до відносного приросту змінної х при

Еластичність застосовують під час аналізу попиту та пропозиції.
Інтегральне числення дає змогу розв’язати обернену задачу, знайти дану економічну функцію за
відомою граничною функцією.
Розглядаючи задачі, що призводять до використання визначеного інтегралу, вважаємо, що потрібно
звернути увагу студентів на застосування визначеного інтегралу у фінансових задачах, задачах реалізації
товарів. Визначений інтеграл дорівнює обсягу виробленої продукції підприємством (фірмою) з
T

продуктивністю праці f  f (t ) за інтервал часу

0;T  , тобто q   f (t )dt

. За

допомогою визначеного

0

інтегралу можна обчислити середні значення економічних функцій, визначити приріст капіталу за
відомими інвестиціями, ступінь нерівномірності розподілу доходів населення.
Диференціальні рівняння застосовуються в моделях економічної динаміки, в яких відображається
не тільки залежність змінних від часу, але й їх взаємозв’язок у часі.
Студентам можна запропонувати задачу в якій потрібно знайти закон зміни вартості устаткування,
якщо початкова його вартість дорівнює S 0 , а швидкість знецінення устаткування внаслідок його
амортизації пропорційна його фактичній вартості. Розв'язання цієї задачі зводиться до диференціального
рівняння. Нехай S (t ) – вартість устаткування у момент часу t . Тоді S (t ) – швидкість зміни вартості
внаслідок амортизації. Згідно з умовою задачі, отримуємо наступне рівняння S (t )   kS (t ) , де

k  0–

коефіцієнт пропорційності. Знак " –" говорить про зменшення вартості устаткування з часом. Початкова
вартість S 0 задає початкову умову для отриманого рівняння. Таким чином, отримаємо задачу Коші:
знайти частинний розв’язок диференціального рівняння S (t )   kS (t ) , якщо S (0)  S0 Під час
.
розв'язання такої задачі ми спрямовуємо діяльність студентів на побудову математичної моделі реальної
життєвої ситуації.
Оскільки ринкові відносини часто супроводжуються випадковими явищами і процесами, тому
фактори впливу на результат дії мають ймовірнісний характер. В такій ситуації результат дії потрібно
передбачувати і розраховувати ступені його ризиків. Саме в розділі "Теорія ймовірностей і
математична статистика" закладаються базові знання для таких передбачень і розрахунків. Під час
викладання випадкових подій, випадкових величин, функцій випадкового аргументу та елементів
математичної статистики достатньо обмежитися розв’язуванням простих практичних задач, в яких
використовуються ці поняття і методи: розрахунок імовірностей банкрутства фірм, своєчасного
повернення кредитів банком, а також характеристики генеральної сукупності і т. п. Особливу увагу слід
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звернути на граничні теореми теорії ймовірностей, які надають можливість зробити майже вірогідні
передбачення розвитку випадкових подій і процесів.
Висновки. Майбутній економіст повинен володіти методами математики, які використовуються в
економічних дослідженнях. Це сприятиме кращому використанню знань під час вибору математичних
методів і побудови економіко-математичних моделей. Знайомство з різними типами економікоматематичних моделей в процесі роботи з професійно орієнтованими задачами надає можливість
сформувати у студентів переконання про значущість математики в їх майбутній професійній діяльності.
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Бондаренко З. В., Кирилащук С. А. Прикладная направленность преподавания высшей математики
студентам экономического профиля ВУЗа.
В статье представлены основы профессиональной направленности преподавания математики будущим
экономистам. Предложена система профессионально ориентированных математических задач с
экономической составляющей, которая предварительно нуждается в построении необходимой
математической модели процесса, выбора необходимого математического аппарата, выбора метода
или способа решения задачи. Определены функции системы задач прикладной направленности.
Ключевые слова: задачи с экономическим содержанием, математические модели, экономическое и
математическое мышление.
Bondarenko Z. V., Kirilashchuk S. A. Applied Orientation of Teaching Higher Mathematics for Students of
Higher Educational Establishment with Economic Specialization.
The article presents the basics of professional orientation of teaching mathematics for future economists. A
system of professionally oriented mathematical tasks with an economic component is proposed. It previously
requires the construction of the necessary mathematical model of the process, the choice of the necessary
mathematical apparatus, the method choice or the method of task solution. The functions of system of appliedoriented tasks are defined.
The necessity of applied orientation of teaching higher mathematics for students with economic specialization is
validated by application of mathematical modeling, which provides both content and methodological connection
between disciplines of mathematical and economic specialization.
The most prevailing are matrix models in the economy, which are successfully applied in the analysis and
planning of production. Based on the theoretical propositions of analytic geometry on the plane, a mathematical
model of market equilibrium is composed. The tasks of calculating marginal costs of production, marginal
utility, marginal profit can be obtained from the corresponding economic functions by differentiation.
Differential equations are used in models of economic dynamics, in which both dependence of variables on time
and also their interrelation in time are reflected.
The integral calculus allows the inverse task solution: to find given economic function by the known boundary
function. Since market relations are often accompanied by random phenomena and processes, factors of
influence on the result of action are probabilistic.
It is proved that such an approach will promote better use of knowledge while choosing mathematical methods
and constructing economic and mathematical models.
Key words: tasks with economic content, mathematical models, economic and mathematical thinking.
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КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ ЯК
СКЛАДОВОЇ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ
У даній статті розкривається сутність критеріїв та показників добору хмаро орієнтованої системи
підтримки навчання для підготовки бакалаврів інформатики. Визначено три критерії добору, а також
описано до кожного критерію його показники. Наведено порівняльну характеристику певних хмаро
орієнтованих систем підтримки навчання (Google Classroom, Moodle, Edmodo, Studyboard, Oracle,
Learner Nation, iSpring, Canvas, Schoology, Blackboard, NeoLms) по всіх критеріях та показниках.
Ключові слова: критерії, критерії добору, хмаро орієнтована система підтримки навчання, хмаро
орієнтоване навчальне середовище.
Постановка проблеми. Для вирішення завдання розгортання систем організації навчально-виховного
процесу ВНЗ у мережі та для проектування хмаро орієнтованого навчального середовища у ВНЗ
постійно створюються спеціалізовані платформи, які називають Learning Management System (LMS) –
системи управління навчанням (або системи підтримки навчання). Вони використовуються для розробки,
управління та поширення навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу. Матеріали
розміщуються в навчальному середовищі із завданням послідовності вивчення. До складу LMS входять
різного роду індивідуальні завдання, проекти для роботи в малих групах та навчальні елементи для всіх
студентів, орієнтовані як на змістовному компоненті, так і на комунікативному.
Існує ряд систем управління навчанням, за допомогою яких можна здійснювати навчання з
використанням мережі Інтернет. Таким чином, процес навчання можна здійснювати в режимі реального
часу, організовуючи онлайн лекції та семінари. LMS характеризуються високим рівнем інтерактивності і
дозволяють брати участь у процесі навчання людям, що знаходяться в різних країнах і мають доступ до
мережі Інтернет.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Критерії та показники добору
різних видів інформаційно-комунікаційних технологій для навчальної та наукової діяльності у своїх
працях розглядали такі науковці, як В. Ю. Биков, О. С. Головня, О. А. Гальчевська, К. Р. Колос,
Л. А. Лупаренко, О. М. Спірін та ін.
Формулювання мети і завдань статті. Метою даною статті є формулювання критеріїв та
встановлення відповідних показників добору хмаро орієнтованої системи підтримки навчання.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи особливості підготовки бакалаврів інформатики у вищих
навчальних закладах, та у відповідності до сформульованих характеристик хмаро орієнтованого
навчального середовища [1], складовою якого є хмаро орієнтована система підтримки навчання
бакалаврів інформатики [2], сформулюємо критерії добору такої ХОСПН.
Насамперед, необхідно дати визначити поняття "критерії". Науковці дають різні визначення поняття
"критерій", так, наприклад, І. Дичківська у своєму термінологічному словнику посібника дає таке
визначення "критерій – показник, що характеризує властивість (якість) об'єкта, оцінювання якого
можливе за одним із способів вимірювання або за експертним методом" [3: 344]; інші вчені вважають,
що критерій – "це сукупність ознак, на основі яких складається оцінка умов, процесу і результатів
діяльності, що відповідають поставленим цілям" [4: 105]. У "Філософському словнику" поняття
"критерій" розуміється як "ознака, знак, на основі яких здійснюється оцінка, засіб перевірки, мірило
оцінки" [5].
Під критеріями добору хмаро орієнтованої системи підтримки навчання (ХОСПН) будемо
розуміти такі якості, ознаки та властивості ХОСПН, необхідні для якісного використання у навчальному
процесі та її успішного функціонування.
Для визначення найбільш значущих хмаро орієнтованих систем підтримки навчання було застосовано
метод експертного оцінювання, за результатами якого експертами було обрано наступні ХОСПН: Google
Classroom; Moodle; Edmodo; Studyboard; Oracle; Learner Nation; iSpring; Canvas; Schoology; Blackboard;
NeoLms.
Аналіз існуючих хмаро орієнтованих систем підтримки навчання [6; 7] дозволив виділити такі
критерії та відповідні показники добору хмаро орієнтованих систем підтримки навчання:
1) проектувальний: надійність; доступність; багатомовність; безпечність; адаптивність; зручність у
використанні та адмініструванні; безкоштовність;
© Вакалюк Т. А., 2017
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2) технологічний: забезпечення доступу із розмежуванням прав доступу, хмарне сховище даних,
інтеграція з іншими хмаро орієнтованими сервісами, можливість завантажувати різні види файлів;
3) комунікаційний: реєстрація користувачів, комунікація між зареєстрованими користувачами,
створення груп, створення форумів, чатів;
4) інформаційно-дидактичний: структурованість, календар, оцінювання навчальних досягнень
учнів, обмін файлами, тестування та опитування, організація групових та індивідуальних форм роботи;
аналітика по певному курсу.
Інша група експертів залучалась для добору з найбільш значущих ХОСПН. З цією метою перевірявся
прояв кожного з визначених критеріїв для кожної з названих ХОСПН. Для з'ясування ступеня
проявлення кожного критерію експертам пропонувалося оцінити його показники. При цьому оцінювання
показників пропоновулося здійснити за такою шкалою: 0 балів – відсутність певних можливостей, 1 бал
– можливості більше не наявні, ніж наявні, 2 бали – можливості більше наявні, ніж не наявні, 3 бали –
наявність відповідного показника у повній мірі. Показник вважався позитивним, якщо значення
відповідного коефіцієнту – середнього арифметичного значення його параметрів – було не менше 1,5.
Розглянемо більш детально результати експертного оцінювання по кожному з обраних критеріїв та
відповідних показників.
Проектувальний критерій характеризує зручність, надійність та безпечність у використанні та
адмініструванні ХОСПН.
Показник "надійність" характеризує безперебійне та якісне функціонування ХОСПН (даний показник
оцінювався групою експертів).
Показник "доступність" передбачає, що ХОСПН за наявності мережі Інтернет має бути доступною
для будь яких верств населення, а також у будь-який час і у будь-якому місці ( в тому числі як для
викладачів, так і для студентів).
Показник "багатомовність" передбачає наявність у ХОСПН підтримку різних мов.
Показник "безпечність" передбачає авторизацію та аутентифікацію користувачів ХОСПН перед
доступом до усіх ресурсів системи, а також запобігання перехоплення даних сторонніми особами.
Показник "адаптивність" характеризує ХОСПН з точки зору адаптації до використання у різних
операційних системах (Windows, Android, iOs тощо).
Показник "Зручність у використанні та адмініструванні" передбачає, що ХОСПН має бути простою у
користуванню як студенту, так і викладачу, також передбачає зручність та зрозумілість у використанні,
організації доступу, опануванні використання різними групами суб’єктів навчально-виховного процесу
вищої школи.
Показник "Безкоштовність" передбачає наявність безкоштовного тарифного плану, можливо, і не
повнофункціонального.
У таблиці 1 наведено показники проектувального критерію по кожній з обраних ХОСПН.
Таблиця 1.
Проектувальний критерій ХОСПН та його показники
Показники
Надій- Доступ- Багато- Безпеч- АдаптивЗруч. у
БезкошПроявлення
ність
ність
мовність
ність
ність
викор. та товність
критерію
ХОСПН
адмін.
Google
2,45
2,60
2,80
2,60
2,80
2,55
2,80
100 %
Classroom
Moodle
1,45
2,15
2,45
2,35
2,15
1,30
2,05
71 %
Edmodo
2,25
2,20
0,20
2,20
2,00
1,25
2,25
71 %
Studyboard
2,20
2,35
1,30
2,25
2,50
1,40
1,20
57 %
Oracle
2,20
2,35
1,30
2,25
2,50
1,40
1,20
57 %
Learner Nation
2,20
2,35
1,30
2,25
2,50
1,40
1,20
57 %
iSpring
2,35
2,45
1,25
2,50
2,65
1,35
0,00
57 %
Canvas
2,20
2,15
2,25
2,25
3,35
1,50
2,25
86 %
Schoology
2,15
2,35
1,45
2,20
2,35
1,30
1,15
57 %
Blackboard
2,15
1,75
1,45
2,20
2,35
1,30
0,70
43 %
NeoLms
2,60
2,60
2,70
2,55
2,25
2,50
2,75
100 %
Технологічний критерій характеризує ХОСПН з технічної точки зору, і передбачає наявність таких
показників:
 "забезпечення доступу із розмежуванням прав доступу", який передбачає доступ до системи
будь-якого користувача із розмежуванням прав доступу на різні категорії користувачів: студенти,
викладачі, адміністратори, батьки;
 "хмарне сховище даних", який характеризує чи є у ХОСПН обмеження на хмарне файлове
сховище;
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 "інтеграція з іншими хмаро орієнтованими сервісами" передбачає інтеграцію з відомими
хмарними сервісами: Google Apps for education, Office 365 тощо;
 "можливість завантажувати різні види файлів" характеризує чи є можливість завантажувати
різноманітні типи файлів (відео, аудіо, презентації, документи, тощо).
У таблиці 2 наведено показники технологічного критерію по кожній з обраних ХОСПН.
Таблиця 2.
Технологічний критерій ХОСПН та його показники
Показники
Забезп. доступу із Хмарне
Інтеграція з іншими
Можливість
Прояврозмежуванням
сховище
хмаро орієнтованими
завантажувати
лення
ХОСПН
прав доступу
даних
сервісами
різні види файлів критерію
Google
2,30
1,55
1,80
2,45
100 %
Classroom
Moodle
2,05
1,35
1,05
1,30
25 %
Edmodo
1,90
1,35
1,70
1,30
50 %
Studyboard
2,15
1,30
0,35
2,25
50 %
Oracle
2,10
1,15
2,25
2,45
75 %
Learner Nation
2,40
1,30
1,35
1,25
25 %
iSpring
2,30
1,45
1,30
2,40
50 %
Canvas
2,40
1,30
1,45
2,30
50 %
Schoology
2,25
1,15
2,45
2,10
75 %
Blackboard
2,25
1,15
2,10
2,45
75 %
NeoLms
2,30
2,40
2,45
2,60
100 %
Комунікаційний критерій характеризує засоби та методи комунікацій у ХОСПН. Розглянемо
детально кожний показник даного критерію.
Показник "реєстрація користувачів" передбачає можливість реєстрації нових студентів самостійно,
без сторонньої підтримки.
Показник "комунікація між зареєстрованими користувачами " передбачає можливість підтримки усіх
можливих процесів взаємодії суб’єктів навчальної діяльності вищого навчального закладу [8].
Показник "створення груп" передбачає можливість створення груп для більш зручного спілкування та
сповіщення користувачів.
Показник "створення форумів, чатів" передбачає наявність можливості у ХОСПН створювати форуми
та (або) чати.
У таблиці 3 наведено показники комунікаційного критерію по кожній з обраних ХОСПН.
Таблиця 3.
Комунікаційний критерій ХОСПН та його показники
створення
створення
Проявлення
Показники
Реєстрація
комунікація між
груп
форумів, чатів
критерію
користувачів зареєстр. користувачами
ХОСПН
Google
1,55
1,50
0,85
1,55
50 %
Classroom
Moodle
1,60
1,60
1,40
0,50
50 %
Edmoodo
2,10
2,25
2,25
1,30
75 %
Studyboard
2,35
2,25
2,20
1,30
75 %
Oracle
2,55
2,50
1,30
2,30
75 %
Learner Nation
2,50
2,55
1,30
1,30
50 %
iSpring
2,55
2,55
1,30
1,30
50 %
Canvas
2,55
2,55
1,30
2,50
75 %
Schoology
2,55
2,55
2,50
1,30
75 %
Blackboard
2,55
2,50
2,50
1,30
75 %
NeoLms
2,60
2,60
2,45
2,35
100 %
Інформаційно-дидактичний критерій характеризує інформаційну та дидактичну складову ХОСПН.
Розглянемо детально кожний показник даного критерію.
Показник "структурованість" передбачає наявність систематизації навчально-методичних матеріалів,
що відповідали б навчальним планам та програмам навчальних дисциплін.
Показник "календар" відповідає за наявністю календаря у ХОСПН, чи хоча б інтеграції його з інших
хмарних сервісів.
Показник "оцінювання навчальних досягнень учнів" передбачає наявність можливості оцінювати
29

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

навчальні досягнення учнів он-лайн, так ведення журналу студентів, які вивчають дисципліну загалом.
Показник "обмін файлами" характеризує, чи наявна можливість у ХОСПН завантажувати лабораторні
та практичні роботи у вигляді файлів.
Показник "тестування та опитування" передбачає наявність можливості проведення опитування,
тестування, анкетування тощо.
Показник "організація групових та індивідуальних форм роботи" передбачає наявність можливості
взаємодіяти з викладачем та іншими студентами як індивідуально, так і в мікрогрупах та групах,
підтримка та організація спільної роботи студентів у групі, можливість спільного доступу до різних
ресурсів.
Показник "аналітика по певному курсу" передбачає у ХОСПН можливість контролювати відвідування
студентами курсів, ведення журналів, наявність аналітичних відомостей щодо відсотку виконаних робіт
тощо.
У таблиці 4 наведено показники інформаційно-дидактичного критерію по кожній з обраних ХОСПН.
При цьому, значення показників набувають значень: 0 – відсутність певних можливостей, 1 – часткова
наявність певних можливостей, 2 – наявність відповідного показника у повній мірі.
Таблиця 4.
Інформаційно-дидактичний критерій ХОСПН та його показники
Орг. груАналітика Прояв.
Показники Структу- Кален- Оцін. навч. Обмін
Тестуванрованість
дар
досягнень файлами ня та опи- пових та інд. по певно- критетування форм роботи му курсу
ХОСПН
рію
студентів
Google
1,40
2,35
1,55
1,35
2,30
1,40
1,30
43 %
Classroom
Moodle
1,30
2,30
1,40
1,35
2,35
1,55
1,40
43 %
Edmoodo
1,40
2,30
1,55
2,35
2,35
1,55
1,30
71 %
Studyboard
1,40
1,35
1,55
2,35
2,35
1,30
2,30
57 %
Oracle
1,40
2,30
2,35
1,35
2,35
1,30
2,30
57 %
Learner
2,35
2,30
2,35
1,35
2,35
1,30
2,30
71 %
Nation
iSpring
1,40
2,30
2,35
1,35
2,35
2,30
2,30
71 %
Canvas
1,30
2,30
2,35
1,35
2,30
1,40
1,30
43 %
Schoology
2,55
2,4
2,35
2,45
2,00
1,35
1,30
71 %
Blackboard
2,00
2,45
2,4
2,35
2,55
1,30
1,35
71 %
NeoLms
2,55
2,45
2,4
2,45
2,55
2,55
2,35
100 %
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, як показує дослідження,
найбільш зручним та якісним інструментарієм для побудови хмаро орієнтованого навчального
середовища вищого навчального закладу за проявом усіх критеріїв є хмаро орієнтована система
підтримки навчання NeoLMS, яка є складовою хмаро орієнтованого навчального середовища для
підготовки бакалаврів інформатики. Подальшими перспективами є побудова моделі проектування хмаро
орієнтованого навчального середовища та розробка методики використання хмаро орієнтованого
навчального середовища у навчальному процесі.
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Вакалюк Т. А. Критерии отбора облако ориентированной системы поддержки обучения как
составляющей облако ориентированной учебной среды для подготовки бакалавров информатики.
В данной статье раскрывается сущность критериев и показателей отбора облако ориентированной
системы поддержки обучения для подготовки бакалавров информатики. Определены три критерия
отбора, а также описано к каждому критерию его показатели. Приведена сравнительная
характеристика определенных облако ориентированных систем поддержки обучения (Google
Classroom, Moodle, Edmodo, Studyboard, Oracle, Learner Nation, iSpring, Canvas, Schoology, Blackboard,
NeoLms) по всем критериям и показателям.
Ключевые слова: критерии, критерии отбора, облако ориентированная система поддержки обучения,
облако ориентированная учебная среда.
Vakaliuk T. A. Criteria for Selecting a Cloud-Based Learning Support System as a Part of Cloud-Based
Learning Environment for Bachelor's Degree in Computer Science.
The article reveals the essence of the criteria and indicators for selecting a cloud-based system of training
support for the preparation of bachelors of computer science. Taking into account the preparation peculiarities
of bachelors of informatics in higher educational institutions and in accordance with the formulated
characteristics of the cloud-oriented learning environment, which is a part of the cloud-oriented system of
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support for the training of bachelors of computer science, the following criteria were formulated: 1) General
characteristics: reliability; accessibility; multilingualism; safety; adaptability; ease of use and administration;
free of charge; 2) Specifications: access with access privilege, cloud data warehouse, integration with other
cloud-based services, the ability to download different types of files; 3) Functional characteristics: user
registration, communication between registered users, group creation, structuring, calendar, assessment of
student achievements, file sharing, testing and survey, management of the course, organization of group and
individual forms of work; Analyst for a particular course. The comparative characteristics of certain cloudbased learning support systems (Google Classroom, Moodle, Edmodo, Studyboard, Oracle, Learner Nation,
iSpring, Canvas, Schoology, Blackboard, NeoLms) are presented in all criteria and metrics. So, as the research
shows, the most convenient and high-quality toolkit for all criteria and indicators is Neo Lms, which is the part
of the cloud-based learning environment for the preparation of computer science bachelors.
Key words: criterion, selection criteria, cloud-oriented training support system, cloud-based learning
environment.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ: ПОШУКИ НОВИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
На основі вивчення теоретичних джерел з проблеми дослідження нами представлено оглядовий аналіз
стану науково-дослідної діяльності майбутніх керівників загальноосвітніми навчальними закладами в
умовах навчання в магістратурі; визначено та наведено напрями, завдання, етапи організаційнопедагогічного супроводу навчальної та науково-дослідної діяльності; виділено компоненти ефективного
здійснення науково-дослідної діяльності магістрантів; встановлено значення і вплив особистості
наукового керівника на результативність науково-дослідної діяльності майбутніх керівників; з
викладених у статті суджень стосовно досліджуваної проблеми, нами було окреслено ряд важливих
закономірностей.
Ключові слова: науково-дослідна діяльність, науковий керівник, загальноосвітній навчальний заклад,
магістрант, управління.
Постановка проблеми. Змінюючи пріоритети функціонування освітнього простору з традиційної,
знаннєвої моделі розвитку на гуманітарно-особистісну, з орієнтацією на вихованні різнобічно розвиненої
особистості, сучасна система вищої освіти орієнтована на визнання унікальної цінності кожної
особистості, створення атмосфери творчості та взаєморозуміння між суб'єктами навчального процесу.
Саме тому особливої значущості набуває підготовка майбутніх управлінців загальноосвітніх навчальних
закладів (ЗНЗ) до науково-дослідної діяльності в умовах навчання в магістратурі. Адже від особистості
керівника залежить ефективність роботи всіх підсистем навчального закладу. Одним з шляхів досягнення
цієї мети являється ефективна організація цієї роботи у вищих навчальних закладах, які функціонують в
рамках поєднання навчальної та науково-дослідної діяльності студентів на всіх етапах їхнього навчання.
У змісті освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти "Магістр" виокремлено дві компоненти.
Освітня, яка передбачає їхню підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Наукова,
завданнями якої визначено проведення фундаментальних і прикладних досліджень, отримання нових
знань як основи інноваційних розвідок університетського, регіонального і всеукраїнського рівнів. Тобто,
в структурі інноваційної інфраструктури вищого навчального закладу можемо виокремити наступні
компоненти: оформлення і супровід впровадження наукових досліджень, взаємодію на основі інтеграції
корпоративних та наукових зацікавлень науковців, авторських інноваційних проектів, викладачів,
студентів і замовників, які разом реалізують інноваційні технології на всіх етапах їхнього супроводу:
замовлення – створення – експертиза – апробація – презентація інноваційного продукту.
У Законі України "Про вищу освіту" зазначено, що держава створює умови для "…поєднання освіти з
наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб
суспільства…" [1]. У розділі VI – "Вищі навчальні заклади" – передбачено створення університетів
дослідницького типу. У ньому визначено, що "національному вищому навчальному закладу, що
забезпечує проривний розвиток держави в певних галузях знань відповідно до моделі поєднання освіти,
науки та інновацій, сприяє її інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, має визнані наукові
здобутки, може надаватися статус дослідницького університету" [1, ст. 30, п. 1].
Викладені вище положення підтверджуються виконанням завдань, сформульованих у Законі України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" і в "Положенні про дослідницький університет", серед яких
– "…ініціювання і замовлення прогнозних та форсайтних досліджень у галузі науки, технологій,
інновацій, організації та проведення наукової експертизи рішень центральних органів виконавчої влади,
що стосуються наукової сфери…", акцентовано увагу на розробленні та впровадженні в навчальний
процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань
інноваційного розвитку; реалізації інноваційних програм підготовки наукових і науково-педагогічних
кадрів для університетів, наукових установ, наукоємних виробництв [2, ст. 20, п. 11].
У державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття") виокремлено такі пріоритетні
напрями реформування системи науково-дослідної діяльності: інтеграція академічної, вузівської й
галузевої науки; докорінна зміна системи організації, фінансування, управління та стимулювання
науково-дослідної діяльності студентів; створення умов для ефективного використання наукового
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потенціалу освітньої галузі; свобода творчості вчених; започаткування конкурсного відбору наукових
програм і проектів [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історичний екскурс у вивчення проблеми нашого
дослідження дає можливість констатувати, що джерелознавча база представлена як фундаментальними
дослідженнями відомих вітчизняних науковців, так і окремими студіями сучасних дослідників.
Досвід проведення науково-дослідної роботи студентами вищих навчальних закладах свідчить, що
увагу науковців зосереджено навколо питань теорії та методології наукових досліджень (О. Вернидуб,
Р. Набока, О. Самсонова); концептуальні засади управління науково-дослідною діяльністю студентів
вищих навчальних закладів економічного профілю проаналізовано у низці наукових розвідок
В. Степашка.
Науково-дослідну діяльність студентів у творчих колективах, як методологічну основу підвищення
якості підготовки фахівців, висвітлено в публікаціях Гр. Луценка, Г. Луценка; психологічні аспекти
здійснення науково-дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах реалізації завдань
Болонської конвенції висвітлено в публікації Л. Сатановської, принципи та етапи творчого становлення
майбутнього фахівця сформульовано в роботах І. Ромащенко, Н. Уйсімбаєвої; організаційно-методичні
аспекти науково-дослідної роботи проаналізовано і викладено у спільній розробці Н. Кушнаренко і
В. Шейко.
Враховуючи той факт, що досліджувані проблеми мають багаторівневий та різноплановий характер,
пошуки нових можливостей проведення науково-дослідної роботи студентами-магістрами уявляються
нам актуальним за змістом й функціональними характеристиками питанням.
Саме тому організація науково-дослідної діяльності студентів в умовах магістратури в руслі
визначених орієнтирів становить мету нашої розвідки, а саме: виявлення та вивчення нових напрямів
проведення науково-дослідної роботи. Завдання роботи, мотивовані поставленою метою, передбачають
наступне: окреслити етапи організаційно-педагогічного супроводу наукових досліджень, що інтегрують
практичні проблеми управління в загальноосвітніх навчальних закладах й наукові розвідки, що
проводяться в рамках планових науково-дослідних проектів вищих навчальних закладів; визначити
значення і вплив особистості наукового керівника на творче застосування набутого досвіду в науководослідній діяльності студентів-магістрів.
Виклад основного матеріалу. Основою навчального процесу у вищих навчальних закладах є
цілеспрямована і контрольована аудиторна, позааудиторна (самостійна підготовка слухачів до занять),
вибір навчального матеріалу, його самостійне вивчення, організація діалогового обміну між викладачем і
тими, хто навчається. Вона дає можливість враховувати індивідуальні здібності, потреби, темперамент
слухачів, які опановують навчальну програму. Принцип поєднання навчання з науковою діяльністю стає
дієвим чинником у формуванні висококваліфікованого керівника. Встановлено, що розвиток самостійної
науково-дослідної діяльності студентів передусім має відбуватися під час навчального процесу, що
позитивно впливатиме на формування професійних й індивідуальних характеристик майбутніх
керівників ЗНЗ [4: 89].
Усвідомлюючи значення науково-дослідної діяльності студентів (НДДС) для подальшого
професійного й особистісного становлення майбутнього керівника загальноосвітнього навчального
закладу, оптимізація і диверсифікація напрямів ефективної педагогічної освіти, підвищення професійної
компетентності певною мірою спрямовують зусилля науковців на проведення наукових розвідок,
об'єктом яких стає науково-дослідна діяльність студентів, пошук і апробація нових технологій, що
суттєво підвищують її результативність.
Обґрунтовуючи зміст організації і характер НДДС, В. Шейко та Н. Кушнаренко визначають такі
основні напрями її проведення: навчально-дослідна діяльність як невід'ємна складова навчального
процесу, науково-дослідна діяльність, яку студенти проводять поза навчальним процесом в рамках
наукових гуртків, проблемних груп, перекладацьких та інформаційних студій, наукових шкіл; організації
і проведення конференцій, конкурсів, виставок-ярмарок найкращих студентських робіт) [5].
За словами В. Степашка, науково-дослідна робота "…є самостійною творчою діяльністю студентів,
яка вимагає спрямованої самоорганізації, створення ситуації додаткової орієнтації на вирішення
проблемних завдань" [6: 34].
Управління науково-дослідною діяльністю студентів, спрямоване на розвиток творчих здібностей
студентів, формування компетентності у процесі створення організаційних, педагогічних умов,
самоорганізацію для забезпечення саморозвитку. Також він зазначає, що управлінські дії необхідно
спрямувати на контроль та аналіз результатів, а науково-дослідну діяльність – на природний розвиток
студентів [6: 37].
Як зазначає О. Рогозіна, за допомогою правильно організованої наукової роботи можна вирішувати
такі завдання навчальної діяльності: застосовувати отримані знання для вирішення конкретних дослідних
завдань; розвивати навички наукових досліджень; формувати вміння вільно орієнтуватися в літературі
того або іншого напряму, виступати з доповіддю чи лекцією; формувати уміння узагальнювати на
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науково-теоретичному рівні окремі факти, явища, проблеми; оволодівати методами наукового пізнання,
дослідними вміннями і навичками (систематизувати, порівнювати, співставляти, визначати
закономірності й тенденції в процесах, явищах та емпіричному матеріалі досліджень) [7].
Враховуючи наведені положення, можна сформулювати основні напрями досліджень вітчизняних
науковців в означеному сегменті: зміст і структура науково-дослідної діяльності студентів, проблемноорієнтований і комплексний характер впливу науково-дослідної діяльності на особистість студента, на
становлення його теоретичних знань й дослідних умінь.
Особливої уваги заслуговує питання проведення науково-дослідної діяльності студентами
магістратури. Магістратура готує фахівців високого рівня і є заключною сходинкою вищої освіти тому і
вимоги до організації науково-дослідної діяльності магістрантів, розвитку вмінь та навичок такої
діяльності, якості її вихідних продуктів мають свої особливості [8: 182]. Магістр – це освітній ступінь,
що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у
результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь
магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Освітньо-наукова
програма магістра обов'язково включає дослідну (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків [1,
ст. 5, п. 5].
Підготовка магістрів у системі вищої освіти, на думку дослідника А. Балюк, спрямована на створення
умов для творчого розвитку обдарованої особистості та підготовку фахівців за одним із функціональних
напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським [9: 8–9].
Науково-дослідна діяльність магістрантів ґрунтується на завданнях навчального процесу.
Проаналізувавши навчальні програми магістратури з предметів педагогічного циклу, Л. Ніколаєва
робить висновок, що під час підготовки до практичних занять магістранти завжди проводять науководослідну діяльність. Вона полягає у самостійному визначенні самої проблематики досліджень, вивченні
наукових джерел інформації і в залежності від виду науково-дослідної діяльності, подальшому
дослідженні та оформленні результатів [8: 182].
Досить гармонійним і взаємодоповнюючим, вважає В. Берека, "…в концептуальному плані …
поєднувати у своїй діяльності соціальні і особистісні інтереси, індивідуальні і колективні дії, традиційні і
нові елементи педагогічного процесу засвоєння знань і розвиток особистості, алгоритмізацію і творчість,
живе спілкування учасників навчально-виховного процесу і роботу з комп'ютером, логічне і образноемоційне, індукцію і дедукцію, гуманітарне і природничо-наукове, лінійну і концентричну побудову
освітніх програм, автономність і підпорядкованість" [10: 9].
Отже, підсумовуючи результати педагогічних рефлексій авторів, можна стверджувати: розвиток
самостійної науково-дослідної діяльності студентів передусім має відбуватися під час навчального
процесу, що позитивно впливатиме на формування професійних й індивідуальних характеристик
майбутніх керівників ЗНЗ.
Вивчення наукових джерел з означеної проблематики уможливлює формулювання наступного
твердження: більшість із зарахованих до навчання в магістратурі вже мають власний досвід
управлінської діяльності в закладах освіти. Це безпосередньо впливає на вибір місця проходження
практики й залежить від професійної зацікавленості та специфіки основної діяльності майбутнього
керівника. Відповідно, сам майбутній управлінець, застосовуючи досвід, накопичений під час навчання і
проведення науково-дослідних локальних проектів, самостійно формує та систематизує зібрані факти,
підтверджуючи їх необхідною аргументацією і доводячи їх наукову і практичну цінність. Так поступово
встановлюються взаємозв'язки наукового й інформаційного супроводу впровадження та оформлення
результатів магістерських досліджень, котрі, за замовчуванням, можна розглядати як синергетичний
підхід до проблеми впровадження наукових ініціатив в реальну освітню практику. Адже саме таке
нешаблонне бачення і вирішення конкретних управлінських проблем в загальноосвітніх навчальних
закладах проходить під керівництвом науковців, що суттєво скорочує дистанцію між виникненням ідеї та
її втіленням. До того ж результати дослідження наведено у відповідній звітній та поточній документації
(звіт, щоденник проведення практики), в подальшому можуть стати темами виступів на конференціях,
написання статей із питань управління у сфері освіти.
Звичайно, ми не маємо на увазі розв'язання проблем на макрорівні, але уміння визначати проблемні
ситуації, виділяти етапи проведення наукового дослідження, презентувати результати його проведення
підтверджує рівень володіння студентом-магістром дослідними вміннями, відповідними компетенціями.
Очевидно, що означений нами напрям є перспективним в наступних вимірах:
– на рівні вищого навчального закладу – захист магістерської роботи, важливою складовою якого є
проведення наукового дослідження, в змістовій частині котрого сконцентровано шляхи вирішення
питань навчальних закладів регіонального рівня, підтверджує висловлену нами думку про можливість і
доцільність проведення наукових розвідок тих управлінських проблем, які існують в освітніх закладах;
– на мотиваційному – вміння досягати поставлених завдань. Успішний захист магістерської роботи
є професійним і водночас особистісним досягненням магістра, що синхронізується з соціальною його
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значимістю.
Для досягнення високих результатів визначальною (якщо не головною) є теза про роль наукового
керівника в системі відношень: "магістрант – керівник магістерської роботи". За характером відносин
можна виокремити комплекс необхідних особистісних і ділових якостей наукового керівника:
– концентрація уваги на основних аспектах дослідження;
– входження майбутнього управлінця в науково-пошукову діяльність;
– підтримка майбутнього керівника на кожному з етапів проведення дослідження;
– допомога в неоднозначних управлінських ситуаціях.
Практика управління сучасним ЗНЗ неможлива без володіння на достатньому рівні інформаційними
технологіями підтримки процесу управління з метою оформлення власних ідей, планування, організації,
контролю навчально-виховного процесу, ведення адміністративної та господарчої діяльності.
Наголосимо на очевидній для всіх нас аксіомі: необхідності формування професійно спрямованої
іншомовної компетентності у майбутніх управлінців.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладені судження стосовно означених аспектів проблеми
управління науково-дослідної діяльності студентів в умовах магістратури, ми окреслили ряд важливих
закономірностей.
По-перше, управління НДДС має двоконтурний характер. Перший контур – інтеграція науки і освіти,
що поєднує виконання науково-дослідних робіт магістрантами з реальними потребами освітянських
установ, другий контур – особистісно-мотиваційний компонент підготовленості майбутніх фахівців, що
позитивно впливає на особистість майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу.
По-друге, у цілісності, органічній єдності таких компонентів НДДС набуває відповідного змістового
наповнення – слід віднайти й спрогнозувати нові акценти наукових розвідок.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у теоретичному осмисленні й уточненні базових
понять і концептів нашої розвідки щодо управління науково-дослідною роботою студентів засобами
інформаційно-комунікаційних технологій в умовах магістратури.
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Гавриловский С. А. Научно-исследовательская деятельность будущих руководителей
общеобразовательных учебных заведений в процессе магистерской подготовки: поиски новых
возможностей.
На основании изучения теоретических источников по указанной проблеме исследования сделан обзорный
анализ состояния научно-исследовательской деятельности будущих руководителей
общеобразовательных учебных заведений в условиях обучения в магистратуре; определены, а также
изложены направления, задания, этапы организационно-педагогического сопровождения учебной и
научно-исследовательской деятельности; выделены компоненты эффективного осуществления научноисследовательской деятельности магистров; обосновано значение и влияние личности научного
руководителя на успешность проведения научно-исследовательской деятельности будущих
руководителей; из изложенных в статье суждений относительно исследуемой проблемы, нами были
обозначены ряд важных закономерностей.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, научный руководитель,
общеобразовательное учебное заведение, магистр, управление.
Gavrylovskyi S. O. Scientific and Research Activity of Future Managers of Secondary Educational
Institutions while Their Master's Degree Completion: Looking for New Prospectives.
Modern system of higher education is shifting the priorities from traditional knowledge models towards
humanitarian and personal. Thus it is prone to acknowledge the importance of every individual and seeks to
create the atmosphere of creativity and mutual understanding between the participants of the educational
process. Therefore, special attention is paid to the preparation of future managers of the secondary educational
establishments to the research activity during their Master’s Degree completion, since the personality of the
manager influences the efficiency of the educational establishment functioning. One way to achieve this goal is
effective organization of such work at higher educational establishments that combine educational and research
activity of the students at every stage of their study. Taking into consideration that the problem under analyses has
a complex nature, the search for new patterns of the master students’ research work can be viewed relevant both
according to the content and the functional characteristics of the problem. That is why the aim of our
investigation is to find and study new ways of research activity. Having studied scientific sources dedicated to
the problem under analyses, we suggest an overview of the research activity as provided by prospective
managers of secondary educational establishments while their Master’s degree completion. The article also
highlights the ways, tasks and stages of organizational and pedagogical support of educational and research
activity; it points out the components of effective research activity and indicates the degree of importance and
influence of the scientific advisor’s personality on the effectiveness of the student’s research activity. Views, set
forth in the article, give us way to name some important consistent patterns.
Key words: research activity, scientific supervisor, general educational institution, master's degree,
management.
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
У статті розкрито зміст понять "культура мови" і "мовні норми" у площині проблеми становлення
майбутніх фахівців. Зокрема розглянуто проблему формування мовної культури студентів-нефілологів на
заняттях з української мови (за професійним спрямуванням); визначено місце навчального курсу в
системі підготовки бакалаврів. З’ясовано мету й завдання курсу в контексті формування творчої
мовнокомунікативної особистості майбутнього фахівця. Наведено приклади практико орієнтованих
завдань на формування вмінь і навичок правильного використання лексичних, акцентуаційних,
орфографічних, стилістичних, граматичних норм сучасної української літературної мови.
Ключові слова: сучасна українська літературна мова, мовна культура, мовні норми, українська мова (за
професійним спрямуванням), тренувальні вправи.
Постановка проблеми. Українська літературна мова охоплює всі сфери життя сучасної людини,
зокрема: державні та громадські установи, засоби масової інформації, науку, мистецтво, освіту, побут. Серед
визначальних ознак літературної мови виділимо нормативність. Т. Гриценко під нормою літературної мови
розуміє сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок
суспільного спілкування в певний період розвитку мови та суспільства [1: 39]. Нормативність передбачає
наявність загальноприйнятих для певної епохи норм: орфоепічних, акцентуаційних, правописних, лексичних,
словотворчих, граматичних, стилістичних. Саме нормативність є предметом дослідження культури мови.
Л. Струганець пропонує таке визначення поняття "культура мови": 1) сукупність комунікативних
якостей літературної мови, що виявляються за різних умов спілкування відповідно до мети і змісту
висловлювання; 2) культивування (удосконалення) літературної мови й індивідуального мовлення,
виявлення тенденцій мовного розвитку, реальне втілення в мовній практиці норм літературної мови,
відповідна мовна політика в державі; 3) самостійна лінгвістична дисципліна, яка вивчає стан і статус
норм сучасної української літературної мови в певну епоху, а також рівень лінгвістичної компетенції
мовних особистостей [2: 31].
На думку В. Русанівського, культура мови покликана оцінювати доречність, доцільність або
недоречність, недоцільність використання різних засобів мовного вираження. Вона виступає тим
чутливим інструментом, що першим помічає нові явища в лексиці, фразеології граматиці, підказує
мовцям стилістичне забарвлення мовних форм, попереджає про втрату словом його інформативного й
емоційного заряду [3: 10]. Оволодіння культурою мови є передумовою багатства внутрішнього світу
людини, барометром духовної зрілості нації. Культура мови – це своєрідна візитівка, відповідно до того,
як людина говорить, можна визначити її інтелектуальний рівень і творчий потенціал [4: 167]. Серед
головних завдань культури мови виокремлюють такі: виховання навичок літературного спілкування;
пропаганда й засвоєння літературних норм у слововжитку, граматичному оформленні мови; у вимові й
наголошуванні; неприйнятті спотвореної мови або суржику [5: 127]. Значення культури мови
підкреслюється і в чинному Законі України "Про засади державної мовної політики". Згідно із пунктом 4
статті 6, норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському
правописі; також наголошується на державній підтримці використання нормативної форми української
мови в засобах масової інформації, інших публічних сферах [6]. Поза всяким сумнівом, послідовна
робота з опанування культури усного й писемного мовлення є необхідним чинником професійного
становлення майбутніх спеціалістів у будь-якій галузі народного господарства.
Аналіз актуальних досліджень. Проблему формування культури мовлення студентів-нефілологів
досліджували Л. Бабай, Н. Бабич, М. Вашуленко, І. Голубовська, А. Капська, К. Климова, А. Коваль,
К. Козирєва, Т. Лепеха, Л. Мацько, Г. Онуфрієнко, В. Підгурська, Г. Сагач, З. Сікорська, Л. Шевченко та
ін. Тривалий час майбутні фахівці вивчали курс "Основи культури і техніки мовлення". Провідна мета
вказаної дисципліни – систематизація знань студентів про комунікативні якості мовлення, розширення
уявлень про роль і місце культури мовлення в житті людей та про завдання освітніх закладів у процесі
гуманітаризації суспільства, а також формування творчої риторичної особистості студентів [7: 32].
© Голубовська І. В., Підгурська В. Ю., 2017
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Чинними навчальними планами для вітчизняних ВНЗ не передбачено вивчення згаданого
навчального предмету; однак викладачі-словесники докладають усіх зусиль для підвищення рівня мовної
культури майбутніх бакалаврів. У зв’язку з цим особливу роль відіграє курс "Українська мова (за
професійним спрямуванням)" – власне, єдина лінгвістична дисципліна, яка поглиблює та систематизує
знання студентів нефілологічних спеціальностей про різні рівні української мови, про її стилістичні
розшарування, про специфіку професійної та наукової комунікації, а також розширює уявлення
майбутніх професіоналів про роль і місце культури мови й мовлення. На лекційних та практичних заняттях
сучасні студенти ВНЗ мають оволодіти нормами літературної мови, опанувати основні комунікативні
якості мовлення, навчитися складати й редагувати тексти різних стилів, збагатити власний лексичний
запас, підвищити загальний рівень орфографічної, пунктуаційної та лексико-стилістичної грамотності
тощо.
Мета статті: визначити оптимальні шляхи формування мовної культури майбутніх фахівців на
заняттях з української мови (за професійним спрямуванням).
Завдання дослідження:
–
визначення специфіки курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" у площині
можливостей для підвищення рівня мовної культури студентів-нефілологів;
–
розробка завдань для удосконалення культури мовлення майбутніх фахівців.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до наказу № 1150 від 21.12.09 року Міністерства освіти і
науки України, навчальна програма С. Шевчук та І. Клименко з дисципліни "Українська мова (за
професійним спрямуванням)" [8] обов’язкова для вивчення у вітчизняних ВНЗ. Програмою передбачено
вивчення низки питань, що висвітлюють окремі аспекти культури мови:
1. Moвнi норми.
2. Комунікативні ознаки культури мови.
3. Мова й культура мовлення в житті професійного комунікатора.
4. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.
5. Tиповi помилки під час перекладу наукових текстів українською.
6. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань.
У процесі викладання дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" доречно
використовувати такі завдання, як: підготовка повідомлень із проблем культури мовлення; тренувальні
вправи для самостійного виконання; реферування запропонованих для вивчення наукових праць;
укладання словника наголосів; ведення термінологічного словника з курсу. Пропонуємо приклади
різнопланових практичних завдань, виконання яких може підвищити загальний рівень мовленнєвої
культури студентів.
Завдання 1. Виправте ненормативні словосполучення, визначте причини виникнення помилок.
Відношення в класі, стане в нагоді, вірна відповідь, писати в стрічку, здати залік, толковий школяр,
завдяки хворобі, урочисте міроприємство, товари в розстрочку, дошка об’яв, виписка з протоколу, об’єм
твору, підняти руку, на протязі місяця, не хватає слів, приймати участь, учбове заняття, зробити
підсумки, підбити висновки, віддавати собі звіт, виступити по проблемі, повістка дня, стан ефекту,
підняти руку, заглиблювати знання.
Завдання 2. Підготуйте повідомлення з проблем слововживання.
Адрес – адреса; багато – чимало; відносини – взаємини – стосунки; гуманітарний – гуманний –
гуманістичний; приводити – призводити; зміст – значення; комфортний – комфортабельний; пам’ятний –
меморіальний; наголосити – підкреслити; шар – пласт – верства; уявлення – уява; водій – шофер.
Завдання 3. Перекладіть українською словосполучення офіційно-ділового стилю.
Объяснительная записка, устав предприятия, деловое общение, приказ об отчислении, физическое
лицо, деловое совещание, отчетный доклад, рассчитываться наличными, вышестоящие организации,
отправить письмо до востребования, лицевой счет, командировочное удостоверение, приказ о
поощрении работника, трудовое соглашение, координационный совет, потребительская карта,
причиненный ущерб, осталось в наличии, оптом и в розницу, отпуск за свой счет.
Завдання 4. Користуючись словником, знайдіть українські відповідники російським фразеологізмам, а
також поясніть їх значення.
В подметки не годится; гиблое дело; в противном случае; бразды правления; всяк сверчок знай свой
шесток; выносить сор из избы; как с козла молока; как аукнется, так и откликнется; наш пострел везде
поспел; верста коломенская; тянуть канитель; опять двадцать пять; сбоку припека; понести убыток; и всё
такое; забить тревогу; ушки на макушке.
Завдання 5. Запишіть подані слова у дві колонки: у першу – слова, що мають подвійний наголос, у
другу – слова, що мають омографи.
Атлас, бажаний, басма, білизна, вершковий, вигода, виходити, відомість, гладкий, господарський,
договір, доповідач, жмуритися, завжди, зав’язка, заголовок, заклад, замковий, затишно, ірис, людський,
мабуть, об’єднання, помилка, простий, прошу, роки, танковий, типовий, тисячі, характерний, ядерний.
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Завдання 6. Подані іменники перекладіть українською мовою. Українські та російські слова запишіть
у дві колонки та визначте форму роду (там, де можна).
Агентство, боль, Вена, генезис, георгин, дверь, дробь, жатва, жеребенок, звукопись, корь, котенок,
кофе, кризис, мебель, морковь, надпись, насыпь, похороны, путь, ребенок, ревность, рукопись, Сибирь,
собака, степь, сыпь, тезис, теленок, тюль, филиал, чернила, шампунь.
Завдання 7. Поясніть значення поданих фразеологізмів.
Авгієві стайні, альфа і омега, аркадська ідилія, блудний син, восьме чудо світу, всесвітній потоп,
гомеричний сміх, гордіїв вузол, дамоклів меч, езопова мова, лавровий вінок, манна небесна, між Сціллою
і Харібдою, муки Тантала, нитка Аріадни, ноїв ковчег, офірний цап, прокрустове ложе, ріг достатку,
свята простота, соломонове рішення, скринька Пандори, сізіфова праця, терновий вінок, троянський кінь,
умивати руки, юдин поцілунок, юдині срібняки, яблуко розбрату.
Завдання 8. Використовуючи подані слова, сформуйте пари з українських слів та їхніх іншомовних
відповідників.
Асиміляція, бездіяльний, переважний, прогноз, прецедент, менеджер, вертоліт, потрясіння,
уподібнення, фальсифікація, симптом, одночасний, відтінок, мобільність, примара, синхронний,
незвичайний, фантом, інтенсивний, ознака, напружений, екстраординарний, нюанс, обізнаність,
правопис, домінантний, аргумент, пасивний, передбачення, стрес, компетентність, орфографія, випадок,
гелікоптер, підроблення, доказ, управлінець, рухомість.
Завдання 9. Розкрийте значення паронімів. З трьома парами паронімів (за власним вибором) складіть
речення.
Абонент – абонемент; адрес – адреса; анафора – анафема; афект – ефект; гарнітура – гарнітур;
громадянський – громадський; дефект – дефектолог; дискримінація – дискредитація; ефектний –
ефективний; економний – економічний; інцидент – прецедент; кар'єр – кар'єра; комунікаційний –
комунікабельний; нагода – пригода; реклама – рекламація; стимуляція – симуляція; спільний –
суспільний; статичний – статистичний; фатальний – тотальний.
Завдання 10. Прочитайте цитати із студентських модульних робіт та охарактеризуйте мовні
помилки. Відредагуйте речення.
1) В "Абетці" Льва Толстого відбив багаторічний досвід роботи в японській школі. 2) У статті
"Женщина-мати" Іван Франко показує турботливу маму, жінку, яка, вкладаючи дітей спати, читає їм
казки, її тонку душу. 3) Поступово з цього хлопчика підріс підліток, а згодом добрий молодик. 4) У кінці
казки щасливий кінець. 5) У романі-епопеї описується життя людини, не відриваючи суспільного життя.
6) Тарас Шевченко є цінним вкладом в українській літературній спадщині. 7) Син також пішов татовими
кроками. 8) Сила казки в тому, що дуже сильно показане життя Івана. 9) Сюжет повісті-казки лежить на
фантастичних пригодах персонажах. 10) Леся Українка – це письменниця з величезної літери, яка
сповнила українську літературу віршами для дітей. 11) Тарас Шевченко походив із родини кріпосників.
Завдання 11. Поданий науковий текст перекладіть українською.
Реформирование отечественного школьного образования будет эффективнее, если учитывать
позитивный зарубежный опыт в этой сфере. Пример реформаторской деятельности британских
правительств конца ХХ – начала XXI вв. свидетельствует о том, как последовательное структурное
реформирование привело к существенному улучшению в системе общего среднего образования.
Перспективными для украинского образования являются диверсификация среднего образования с
соблюдением равных образовательных возможностей и социальной справедливости; практическое
осуществление персонализации обучения; развитие инновационных школьных сетей; преобразование
школы в центр общественной жизни путем предоставления обществу образовательных и социальных
услуг (за К. В. Гаращуком).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, систематична й послідовна робота з
формування мовної культури студентів-нефілологів на заняттях з української мови (за професійним
спрямуванням) може суттєво вплинути на рівень засвоєння ними норм сучасної української літературної
мови. Перспективу для подальшого дослідження вбачаємо в розробці професійно орієнтованих завдань
для удосконалення культури усного фахового мовлення.
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8. Pro zatverdzhennia program navchal'noi dystsypliny "Ukrains'ka mova (zа profesiinym spriamuvanniam)" [On
Adoption of Educational Programme of "Ukrainian Language (for Professional Purposes)" : Ministry of Education
and Science of Ukraine Order No.1150 of 21 December 2009 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http: //
osvita.ua /legislation/ Vishya_osvita/6122/.

Голубовская И. В., Подгурская В. Ю. Формирование языковой культуры будущих специалистов на
занятиях по профессиональному украинскому языку.
В статье раскрыто суть понятий "культура языка" и "языковые нормы" в аспекте проблемы
становления будущих специалистов. В частности рассмотрена проблема формирования языковой
культуры студентов-нефилологов на занятиях по профессиональному украинскому языку; определено
место учебного курса в системе подготовки бакалавров. Установлено цель и задания курса в контексте
формирования творческой языковой коммуникативной личности будущего специалиста. Приведены
примеры практически ориентированных заданий по формированию умений и навыков правильного
использования лексических, акцентуационных, орфографических, стилистических, грамматических норм
современного украинского литературного языка.
Ключевые слова: современный украинский литературный язык, языковая культура, профессиональный
украинский язык, тренировочные упражнения.
Holubovska I. V., Pidhurska V. Yu. Language Culture Formation of Future Specialists within the
Framework of the Discipline Ukrainian Language (for Professional Purposes).
The current state of Ukrainian higher education along with the general tendencies of its development poses new
challenges to the professional preparation of modern graduates. The article focuses on the problem of language
culture formation of students of non-linguistic specialties within the framework of the discipline "Ukrainian
language (for professional purposes)". Being inseparable from culture and reflecting the intellectual level and
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creative potential of personality, language reveals his / her inner world. The article examines the notions
"language culture" and "speech norms" with the reference to the problem of formation of future professionals.
The course "Ukrainian language (for professional purposes)" is determined as the only linguistic discipline not
only increasing general language training, language literacy, communicative competence of students of nonlinguistic specialties, practical mastering the basics of official-business, scientific, conversational styles of the
Ukrainian language, but also expanding future specialists' outlook concerning language and speech culture. The
place of the discipline as the component of the state standard of the Education Level of Bachelor Degree is
specified. The authors define the main objective and tasks in the formation of creative future professionals as a
clear definition and proper understanding of the role of the state language in professional activities; ensuring
mastery of the rules of modern Ukrainian literary language and compliance culture of oral and written
language; developing skills of self-control over compliance with the rules of language in communication. The
article contains the examples of practically-oriented tasks for the formation of skills and habits of correct usage
of lexical, accentual, orthographic and grammar norms of modern Ukrainian literary language. The article
underlines the relevance of the following tasks in the process of teaching the course "Ukrainian language (for
professional purposes)": reports on the problems of speech culture; training exercises for independent work;
abstracting of suggested scientific works; compiling an accentual vocabulary; compiling a vocabulary of course
terminology. Consecutive and consistent work during the classes of "Ukrainian language (for professional
purposes)" directed at the formation of language culture of students of non-linguistic specialties has a potential
of raising the level of students' mastering the norms of modern Ukrainian literary language. Further research of
the issue can be focused on the development of professionally-oriented tasks aimed at professional speech
culture improvement.
Key words: modern Ukrainian literary language, language culture, language norms, Ukrainian language (for
professional purposes), training exercises.

42

Педагогічні науки. Випуск 4 (90).

УДК 378.14
Н. В. Гонгало,
аспірант
(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
nataliiahonhalo@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1183-7215
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ГЕОДЕЗИСТІВ
Проведено аналіз програм професійної підготовки майбутніх фахівців в області геодезії, землеустрою
та картографії на прикладі університетів розвинутих країн: Франції, Швеції, Німеччини, Австрії,
Великобританії. Здійснено уточнення основних вимог до абітурієнтів зазначених напрямків та
тривалість підготовки студентів на здобуття освітніх ступенів ''Бакалавр'' і ''Магістр'' в галузі
геодезії. Схарактеризовано основні цілі і завдання освітніх програм в підготовці інженерів геодезичних
спеціальностей. Проаналізовані навчальні плани підготовки майбутніх фахівців, умови проходження
навчально-виробничих практик.
Ключові слова: геодезія та землеустрій, інженерна освіта, компетентнісний підхід, професійні
компетентності, освітні програми.
Постановка проблеми. Розвиток соціально-економічних систем України відбувається в
безпосередньому взаємозв’язку з світовими тенденціями, які стосуються усіх сфер людської діяльності.
Особливої значущості набуває процес вивчення зарубіжного досвіду організації педагогічних програм
підготовки майбутніх фахівців з метою надання якісної освіти в умовах компетентнісного підходу. Це
стосується будь-яких спеціальностей, зокрема й інженерних.
Геодезист – це перш за все інженер, який пройшов підготовку і навчання в спеціалізованих ВНЗ.
Геодезист займається нанесенням на папір або електронний носій координат об'єктів на місцевості, або
навпаки вказує місце розташування об'єктів згідно з проектними даними. Робота геодезиста полягає в
зіставленні і зв'язку картографічних даних з реальним розташуванням досліджуваних об'єктів.
Геодезистами можуть працювати інженери-геодезисти, топографи, інженери-землевпорядники,
маркшейдери, кадастрові інженери і т.д. Всі ці назви просто вказують на конкретний вид діяльності
геодезиста. Фактично це може бути одна людина, яка володіє необхідними навичками роботи.
Згідно наказу МОН України [1], спеціальність 193 ''Геодезія та землеустрій'' належить до переліку
спеціальностей галузі знань ''Архітектура та будівництво''. Студенти, які стануть фахівцями з даної
спеціальності зможуть обіймати посади інженера-геодезиста, інженера-землевпорядника, картографа,
фотограмметриста тощо. Безумовно, до майбутніх інженерів, які навчаються за спеціальністю ''Геодезія
та землеустрій'' висуваються нові вимоги до якості їх професійної підготовки у вищих навчальних
закладах України.
Мета даної статті – проаналізувати умови фахової підготовки майбутніх інженерів геодезичних
спеціальностей розвинених західноєвропейських країн з метою використання закордонного досвіду в
удосконаленні геодезичної освіти в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід закордонної підготовки інженерів вивчали багато
дослідників, зокрема, М. І. Михайлюк (зарубіжний досвід професійної підготовки інженерів в області
наноелектроніки) [2], Л. Д. Герганов (досвід професійної підготовки кваліфікованих робітників на
виробництві), О. А. Стахова (функціювання системи підготовки фахівців у технічних коледжах),
Л. А. Кукушкіна (вимоги до фахівців інженерного профілю в Німеччині) [3] та інші. Світовий досвід
підготовки картографів-геодезистів та його використання в розвитку географічної освіти в Україні
висвітлено в роботі В. В. Тишковець, В. М. Опара [4]. Аналіз опублікованих праць дозволяє
стверджувати, що технології і методики підготовки сучасного інженера мають загальний характер і з
успіхом можуть використовуватися в практиці підготовки інженерів спеціальності ''Геодезія та
землеустрій''.
Виклад основного матеріалу. Сучасне виробництво очікує від випускників ВНЗ не тільки високих
теоретичних знань, а і сформованих професійних навичок та умінь, які необхідні в професійній
діяльності в складних умовах конкуренції. Головним завданням вищої інженерної освіти є формування
професійних компетентностей майбутніх фахівців з урахуванням потреб як вітчизняних підприємств, так
і зарубіжних компаній. У зв’язку з цим значний інтерес представляє зарубіжний досвід розвинених країн
з удосконалення умов фахової підготовки інженерів, де вища освіта має новітні наукові досягнення та
розробки. Розглянемо основні аспекти підготовки геодезистів у розвинутих європейських країнах.
Геодезичні та пов’язані з ними організації, як і в більшості країн, у Франції діляться на чотири типи
груп: професійні асоціації (PA); торгові асоціації (ТП); наукові товариства (LS); зонтичні організації
(UA).
© Гонгало Н. В., 2017
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Наприклад, професійна асоціація OGE (Ordre des Géometres-Experts) налічує близько 2100 членів.
Членство можливе тільки для геодезистів, які отримали диплом уряду (Diplôme Par Le Gouvernement
(DPLG)), або для інженерів, які закінчили ESGT (Ecole Supérieure des Géometres et Topographes), ENSAIS
(Ecole Nationale des Arts et Industries de Strasbourg) або ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics, private),
після 3-х років професійної практики під контролем OGE [5; 6].
Нова політика щодо освіти OGE геодезистів пов’язана з закриттям Інституту де Topométrie в 1993
році. Асоціація приймає, в основному, інженерів, які закінчили один з ВНЗ ESGT, ESTP або ENSAIS та
двох років практичного навчання.
Вища школа геодезистів і топографів (ESGT) створена в 1946 році у Національній Консерваторії
мистецтв і ремесел (CNAM), вона є єдиною французькою установою, яка могла запропонувати реальний
досвід у галузі технічних і юридичних наук на рівні магістра. З моменту свого створення, школа
підготувала близько 3000 інженерів. Вища школа надає студентам ультрасучасні засоби вимірювання
(GNSS приймачі, тахеометри, цифрові фотограмметрійні станції, 3D лазерні сканери, дрон) обробки
інформації та комунікації з багатьох професійних програм (CAD, візуалізація, StereoVision, ГІС).
Підготовка фахівців першого ступеня вищої освіти (бакалаврат) в ESGT триває п’ять років. ESGT
вибирає 80 студентів: близько 40, які закінчили технічні коледжі з топографії (серед 200 кандидатів з 12
коледжів), і 40 з дипломами DEUG з математики та фізики (DEUG – національний диплом про вищу
освіту, який видається в університеті після перших двох років бакалаврату) або з CPGE (підготовчі класи
інженерних шкіл). Навчання поділене на сім триместрів теоретичної підготовки, дві десятитижневі літні
практики та п’ять з половиною місяців академічної практики після закінчення курсу (Travaux де Fin
d'Etudes(TFE)). Практика проводиться в компаніях або лабораторіях і є прикладною науководослідницькою роботою. Більшість лекцій в ESGT викладаються професійними геодезистами, фахівцями
конкретних напрямків, інші викладачі: професори, доценти і асистенти, відбираються за
університетським критерієм.
ESTP і ENSAIS мають невелику кількість студентів, які в майбутньому набудуть фаху геодезиста (від
25 до 30 студентів кожен). В ESTP навчання триває 8 триместрів з академічною трьохмісячною
практикою. ENSAIS пропонує практики, які можуть тривати до одного року. ESTP вибирає студентів
тільки з початкових інженерних шкіл і має власну школу теж. ENSAIS також вибирає студентів, в
основному, з інженерних шкіл, а також, близько 10 студентів з топографічних секцій.
Аналізуючи навчальні плани вказаних французьких закладів, слід відмітити, що пріоритетними
науковими дисциплінами в підготовці геодезистів є математичні дисципліни, земельний кадастр, кадастр
населених пунктів, картографія, ГІС-технології, геодезія та право.
У ESGT, ESTP або ENSAIS, студенти можуть отримати освітні гранти (як і в будь-якому
французькому університеті) за умови, що вони із малозабезпечених родин. У процесі навчання студенти
повинні виїжджати за кордон на стажування або академічний обмін протягом семестру.
У Швеції виокремлено три рівні геодезичної освіти: технічний спеціаліст, бакалавр та магістр.
Навчання геодезистів триває 4,5–5 роки. Підготовка ведеться в Королевському технологічному інституті
(Royal Institute of Technology, КТН) в Стокгольмі (110 студентів на рік) та в Технологічному університеті
Лулео (30 студентів на рік). КТН спеціалізується в області техніки і технології та займає найвище місце в
північній континентальній Європі в своїх академічних областях [7]. Через нестачу місця в Стокгольмі
студенти частково навчаються два роки в Гаавле в університетських коледжах, після чого навчання
продовжується в КТН (30 студентів на рік). Інженери-геодезисти, які отримали освіту в коледжах
впродовж 2–3 років, зазвичай, займаються зйомкою та картографією та працюють в державному,
муніципальному, або приватному секторі.
У Королевському технологічному інституті студенти спеціалізуються приблизно через п'ять років у
будь-якому з п'яти секторів: землеустрій та картографія (20), землеустрій та управління (30), економіка
нерухомості та будівництва (60), регіональне планування (10), інженерна екологія (20).
Кожна з вище перерахованих програм закінчується індивідуально обраним проектом, який має
відношення до спеціалізації. Зазвичай студенти працюють парами за обраним проектом та подають
єдиний звіт, який захищають перед комісією.
Професійна практика, яка відповідає освіті в галузі регіонального планування та інженерної екології,
не проводиться, так як ці спеціальні учбові програми не працюють достатньо довго.
З геодезистів, які зайняті державою, біля 440 знаходяться в рамках Національного земельного огляду,
який відповідає за кадастрову діяльність, національне картографування та національну геодезичну
зйомку. Біля 40 землевпорядників є дослідниками та викладачами закладів, які займаються
дослідженнями та освітою.
Підготовку інженерних кадрів у Німеччині можна проаналізувати на прикладі Ганноверського
університету імені Лейбніца (Leibniz Universität Hannover) [8]. Університет заснований в 1831 році. Нині
в ньому навчається більше 25000 студентів у галузі природничих, технічних, гуманітарних та соціальних
наук, а також, права та економіки.
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Бакалаврів за спеціальністю геодезія та геоінформатика в університеті готують 6 семестрів (3 роки). У
перших семестрах необхідно здобути ґрунтовні знання з математики, фізики, інформатики,
геоінформатики, геодезії і статистики, також вивчають мови програмування, основи систем баз даних і
обробки цифрових зображень. Пізніше, додаються спеціальні предмети, такі як навігація або дистанційне
зондування, моніторинг змін навколишнього середовища від повітряних і супутникових знімків. Заняття
проводяться тільки професорсько-викладацьким складом університету.
Сучасні методи дослідження та досвіду набуваються безпосередньо в аудиторіях на семінарах, у
процесі підготовки проектів і бакалаврських дисертацій. Студентам дається можливість спеціалізуватися
і встановлювати пріоритети, не обмежуючи майбутні рамки кар'єри.
Для того, щоб задовольнити різноманітні сфери обов'язків і постійні зміни вимог і методів, курси зі
спеціальності геодезія та геоінформатика мають великий діапазон предметів. Проекти та семінари
розроблені таким чином, щоб забезпечити умови формування і розвитку ключових компетентностей,
таких як робота в команді, проблемно-орієнтована діяльність. Знання та навички, які вимагатимуть при
вступі на геодезичні спеціальності для абітурієнтів, відображають вміння працювати з комп'ютерами і
зацікавленість в математичних і наукових дослідженнях.
Для бакалавра обов’язкове восьмитижневе стажування в державній або приватній установі в галузі
геодезії та геоінформатики (наприклад, інспектором реєстрації землі).
Магістерські програми тривають чотири семестри. Студенти працюють незалежно один від одного із
науково-дослідницькими та прикладними задачами в промисловості або в науково-дослідних установах.
Ґрунтуючись на обов'язкових модулях в геодезії та геоінформатиці, студенти можуть спеціалізуватися в
одній або декількох предметних галузях. Дисципліни довільного вибору студенти можуть обирати з
повного діапазону курсів університету, в тому числі мають змогу повторно вивчати математичні
дисципліни і програмування.
Вступ на магістерські програми з геодезії та геоінформатики можливий тільки після закінчення
бакалаврату спорідненої спеціальності. В центрі уваги магістерської програми є конкретні аспекти
поточних досліджень і їх практичного поглиблення на основі відібраних проектів.
У віденському технологічному університеті (TUW) (Австрія) підготовка інженерів з геодезії та
геоматики на бакалавраті триває як і в Німеччині шість семестрів [9]. Освітню програму пропонують для
абітурієнтів з глибокими знаннями в області математики, фізики та інформаційних технологій.
Навчальний план характеризується поглибленими науковими аспектами, сильним практичним акцентом
і міждисциплінарною спрямованістю. Вступні лекції з базових дисциплін необхідні для подальшого
обрання студентами одного з курсів: вимір і земельний кадастр, геодезія і геофізика, геоінформатики та
картографії. Навчальні плани в підготовці інженерів з геодезії та геоматики за бакалаврською програмою
розраховані на 180 кредитів, які розподіляються між базовими та вибірковими дисциплінами. Серед
базових модулів є математика (Modul Mathematik (Pflicht)) і геометрія (Modul Geometrie (Pflicht)), на їх
вивчення виділено п'ятнадцять та п’ять кредитів відповідно. Починаючи з другого курсу студенти
вивчають прикладну математику (Angewandte Mathematik) в об’ємі десять кредитів, яка також
відноситься до обов’язкових модулів. Основні розділи модуля ''Математика'': лінійна алгебра, аналітична
геометрія, математичний аналіз, диференціальне числення, ряди. Модуль ''Геометрія'' включає вивчення
систем координат, елементів нарисної геометрії. ''Прикладна математика'' формує математичну
компетентність майбутніх фахівців, відточує ''математичні навички до рівня зрілості''. Серед задач, які
мають розв’язувати студенти – визначення координат точки на земної поверхні та перетворення систем
координат.
Магістерська програма з геодезії та геоінформаційних технологій триває чотири семестри та налічує
120 кредитів. Чотири кредити виділено на модуль ''Додаткова математика'' (Ergänzende Mathematik),
розділи якої містять чисельну та дискретну математику.
У вимогах до вступу в магістру за спеціальністю ''Геодезія та геоінформатика'' є умова закінчення
технічної програми бакалаврату.
Одним з кращих університетів Великобританії, де готують фахівців з геодезії є Університет Східного
Лондону (University of East London (UEL)) [10]. Це один з двох університетів, які пропонують освітню
програму бакалаврату за спеціальністю ''Геодезія та картографія'', яка триває три роки. Загальна кредитна
оцінка цієї програми складає 360 кредитів. Навчання за програмою можливе за двома формами: перша
складає 3 роки на повний робочий день (денна форма), друга – 6 років на неповний робочий день. В
рамках програми дозволяється переходити з однієї форми навчання на іншу. Студент не може нормально
продовжувати навчання за програмою після 4 років навчання, на протязі повного робочого дня, якщо не
має виключних обставин. Навчання за програмою в режимі неповного робочого часу складає 8 років з
моменту першого зарахування. За денною формою навчання навантаження студента складає 120
кредитів в академічному році, які містять 30 кредитних модулів. Студент, який навчається за
сумісництвом, може реєструватися на вивчення до 90 кредитів в будь-який навчальний рік.
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Для можливості обрати освітню програму з геодезії абітурієнти повинні отримати при вступі оцінки
рівня А2, у крайньому разі, з двох предметів, та мати розширений диплом GCSE (Certificate of Secondary
Education). Рівень знань англійської мови та математики передбачається не нижче рівня С. До здачі
GCSE підготовка триває 2 роки. Цей термін відведено на вивчення певних предметів, які обираються
довільно. Два з них є обов’язковими: англійська мова та математика. Отримання сертифікату GCSE є
обов’язковою умовою вступу на бакалаврські програми.
Освітня програма включає різноманіття дисциплін, які характеризуються основною темою
вимірювання просторових даних. Студенти мають доступ до всього спектру професійного геодезичного
обладнання і програмного забезпечення, використовують його протягом усього свого навчання.
Навчання здійснюється за допомогою лекцій, семінарів, проблемного навчання та лабораторних
занять. Більш ніж половина модулів, що вивчаються (як мінімум 50 % часу навчання), завершуються в
польових практичних або лабораторних класах. Робота в групах також заохочується в багатьох модулях.
Регулярно проводяться відвідування об'єктів поточного будівництва. Способи оцінки варіюються від
модуля до модуля, але включають іспити, курсову роботу, роботу за проектом, лабораторні звіти,
презентації і тести компетентності на практичних заняттях. Студентам рекомендується розглянути
можливість стажування під час їх академічної програми, або під час літніх канікул.
Стандарт програми з підготовці майбутніх геодезистів контролюється, у крайньому разі, одним
зовнішнім екзаменатором. В обов'язки зовнішніх екзаменаторів входять: затвердження екзаменаційних
документів / завдань; відвідування оціночних комісій; рецензування зразків роботи студентів і корекція
оцінок; забезпечення дотримання правил; забезпечення зворотного зв'язку через щорічний звіт, який
дозволяє вносити поліпшення для майбутнього. Зовнішні звіти екзаменаторів програми розташовані в
віртуальному навчанні UEL.
Висновки. На основі аналізу освітніх програм зарубіжних ВНЗ розвинутих європейських країн,
досвіду їх підготовки майбутніх геодезистів, можна зробити наступні висновки:

Терміни навчання майбутніх фахівців в різних країнах відрізняються. Так, у Франції
магістерську освіту можливо отримати за повних 6 років, у Німеччині та Австрії за 5 років.

Вступ на магістерські програми з підготовці геодезистів можливий тільки за умови закінчення
бакалаврату спорідненої спеціальності.

Значна кількість годин відводиться для надання фундаментальних знань з математичних
дисциплін та формування математичної компетентності студентів. Математична грамотність є однією з
вимог при вступі на геодезичні спеціальності (Франція, Німеччина, Австрія).

Для надання практичних навичок університети оснащені лабораторіями, в яких сучасне
обладнання та засоби вимірювання. Часто до викладання спеціальних дисциплін залучаються фахівці з
виробництва. Так, у Франції більшість лекцій викладається професійними геодезистами.

Формування професійних компетентностей відбувається при вивченні спеціальних та
прикладних математичних дисциплін, а також обов’язкового проходження достатньої кількості годин
навчальної та виробничої практики.

Під час навчання в магістратурі студентами проводиться багато науково-дослідницької роботи за
різними напрямами. Можливість залучитися до викладацької діяльності вимагає проходження
педагогічних курсів та педагогічних практик.
Аналіз закордонного досвіду вдосконалення умов фахової підготовки майбутніх геодезистів можуть
бути корисним для вдосконалення освітніх програм підготовки вітчизняних геодезичних кадрів та у
забезпеченні сталого розвитку вищої інженерної освіти в цілому в рамках компетентнісного підходу.
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Гонгало Н. В. Анализ зарубежного опыта совершенствования условий профессиональной
подготовки будущих геодезистов.
Проведен анализ программ профессиональной подготовки будущих специалистов в области геодезии,
землеустройства и картографии на примере университетов развитых стран: Франции, Швеции,
Германии, Австрии, Великобритании. Осуществлено уточнение основных требований к абитуриентам
указанных направлений и продолжительность подготовки студентов на получение образовательных
степеней ''Бакалавр'' и ''Магистр'' в области геодезии. Охарактеризованы основные цели и задачи
образовательных программ в подготовке инженеров геодезических специальностей. Проанализированы
учебные планы подготовки будущих специалистов, условия прохождения учебно-производственных
практик.
Ключевые слова: геодезия и землеустройство, инженерное образование, компетентностный подход,
профессиональные компетентности, образовательные программы.
Honhalo N. V. Foreign Experience Analysis of Improving Conditions of Professional Preparation of Future
Geodesists.
The analysis of programs for future specialists’ professional training in the field of geodesy, land management
and cartography have been analyzed on the example of universities of developed countries such as France,
Sweden, Germany, Austria, Great Britain. The basic requirements for the applicants to the indicated specialties
have been clarified. The main specialties are the knowledge of Mathematics and English at a high level. The
duration of preparation of students for obtaining the Bachelor’s and Master’s degrees in the field of geodesy has
been determined. The article defines the main goals and objectives of educational programs in the training of
geodetic engineers. The article also characterizes the training curricula for future specialists; identifies the
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prioritized disciplines including mathematical disciplines, land cadastre, cadastre of populated areas,
cartography, GIS technologies, geodesy and law. The article studies the possibilities and conditions of
educational and industrial internships; attracting students to foreign internships; the possibility for student
exchange programs. The article considers the possibilities of carrying out the students’ research activities, as
well as the possibility of attracting graduates of master's programs to pedagogical activity with the help of
pedagogical internships. The main approaches to the formation of professional competence of future specialists
are determined. The article shows the possibilities of using positive foreign experience of future surveyors’
professional training in national higher educational establishments.
Key words: Geodesy and Land Management, Engineering Education competitive approach, professional
competence, curricula, educational and industrial practices, fundamental discipline.
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МІЖКУЛЬТУРНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
У статті розглянуто значення міжкультурної комунікації як важливого чинника авіаційної галузі, що
впливає на безпеку польотів. Проаналізовано та досліджено причини та наслідки міжкультурної
комунікації. Виокремлено функції етнокультурного компоненту, які сприяють професійному розвитку
іноземних громадян. Автором було зазначено, що авіаційна галузь включає в себе кроскультурний
характер. Обґрунтовано ряд факторів, які можуть сприяти підвищенню ступеня відповідності або
невідповідності професійній діяльності в умовах кроскультурної взаємодії в авіації. У статті було
визначено, що прикладом культурного впливу можуть бути моделі усної мови.
Ключові слова: комунікація, міжкультурна комунікація, професійна комунікація, студенти-іноземці,
авіаційна галузь,пілот, диспетчер, міжкультурні відмінності.
Постановка проблеми. Навчання іноземців є однією з глобальних проблем у сучасній світовій
педагогічній науці. Вища освіта в Україні орієнтована на міжнародний вимір: обмін знаннями, створення
інтерактивних мереж, мобільність викладачів та студентів, міжнародні науково-дослідні проекти з
урахуванням національно-культурних цінностей. Тому вартісним авторської уваги є особливості
"міжкультурної комунікації" іноземців.
Дослідження науково-педагогічної літератури та практичний досвід підготовки студентів-іноземців у
ВНЗ дозволяє виявити низку суперечностей між: соціальним замовленням на якісну підготовку
іноземних студентів, здатних здійснювати професійну комунікацію у міжкультурному середовищі, та
недостатнім рівнем сформованості професійної комунікації; необхідністю формування професійної
комунікації студентів-іноземців на усіх етапах їхньої професійної підготовки та недостатньою
вмотивованістю викладачів, які здійснюють професійну підготовку студентів з інших країн у ВНЗ, щодо
формування професійної комунікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У психолого-педагогічній літературі проблемі
міжкультурної комунікації присвячено чимало досліджень та публікацій. Велику роль у їх дослідженні та
аналізі відіграють роботи Л. І. Воротняк, В. М. Манакіна, А. М. Приходько, А. М. Щукіна та ін.
Метою статті є розкриття значущості міжкультурної комунікації в авіаційній галузі, що є очевидним
прикладом зміщення кордонів культур та країн, національностей та етносів, а також взаємодії мов.
Виклад основного матеріалу. На підставі теоретичного аналізу поняття "комунікація" можна
зробити висновок про те, що комунікація – це процес сприйняття та передачі інформації в умовах
міжособистісного й масового спілкування, а також виконує дуже важливі функції в суспільному житті:
управлінську (спонукання до дії), інформативну (обмін повідомленнями, думками), емотивну (пов'язана з
експресивною стороною спілкування, емоціями), фатичну (пов'язана з встановленням контактів),
контрольну (відстеження поведінки, формальна підпорядкованість).
З досвіду можна зазначити, що значна кількість проблем під час спілкування з представниками різних
культур може виникати через непорозуміння причин поведінки одне одного, коли особистість в даній
ситуації очікує на дану поведінку, а не дочекавшись її, робить помилкові висновки щодо культури, з
представником якої вони спілкуються. Саме тому, необхідно донести до студентів стереотипи поведінки,
властиві для тієї або іншої культури.
За результатами аналізу наукових праць та стану професійної підготовки, іноземців – майбутніх
фахівців авіаційної галузі ЛНЗ, проблема формування полікультурної комунікації в умовах
впровадження світових стандартів освіти в Україні є ще недостатньо дослідженою у педагогічній науці.
В той же час зміст навчальних дисциплін не повністю відтворює проблеми багатокультурного
суспільства; недостатня увага приділяється мотивуванню іноземних громадян; крім того, не завжди
враховуються особливості поза аудиторного міжкультурного спілкування в навчально-виховному
процесі. Таким чином, у контексті нашого дослідження розглядаємо причини та наслідки міжкультурної
комунікації.
Міжкультурна комунікація – це процес взаємного зв’язку та взаємодії представників різних культур.
Це специфічна суб’єкт-суб’єктна взаємодія, у якій відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями
й навичками носіїв різних типів культур [1: 273].
Дослідник А. М. Щукін зазначає, що знання національно-культурних особливостей соціальної та
мовленнєвої поведінки носіїв мови, їх звичаїв, етикету, історії та культури, соціальних стереотипів,а
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також засобів користування цими знаннями у процесі навчання, сприяє формуванню у студентівіноземців соціокультурної компетенції [2: 140].
Учена Л. І. Воротняк вважає що, сутність полікультурної освіти полягає у забезпеченні умов для
формування в особистості світоглядної установки на конструктивне співробітництво через її залучення
до етнічної української та світової культури, підготовки молоді до життя та ефективної діяльності у
поліетнічному й полікультурному суспільстві. Ученою встановлено, що метою полікультурної освіти є
формування особистості, вільної від негативних етнокультурних стереотипів, здатної розуміти та
поважати інші культури, жити в мирі й злагоді з людьми будь-яких національностей і віросповідань,
готової до творчої життєдіяльності у полікультурному соціумі [3].
Дослідник В. М. Манакін зауважив, що міжкультурна комунікація - єдність протилежностей, що
проявляється особливо гостро в одвічному конфлікті "свого" і "чужого", який глибоко пронизує
національно-етнічну свідомість та ментальність народів. Учений вважає, що мова - віртуальний третій
світ між людиною та дійсністю здатна впливати на перцептивні процеси особистості не менше ніж
реальні факти життя [4].
Аналогічної думки дотримується Н. С. Стеніна, вказуючи на те, що умови формування
комунікативної компетенції студентів-іноземців є діалог культур, полікультурне освітнє середовище, в
якому важливого значення набуває етнокультурний компонент. Учена виокремила функції
етнокультурного компоненту, які сприяють професійному розвитку іноземних громадян:
- гуманізуюча ("занурення" в культуру народу, створення належних умов включення в етнокультурне
спілкування);
- освітня (відображення спільної етнокультурної інформації через актуалізацію таких інтегративноціннісних чинників, як мова, менталітет, традиції);
- розвиваюча (вивчення етнокультури як складової розвитку особистості студента у поєднанні з
інтелектуальними, творчими, емоційними проявами, розвиток пізнавальної активності, системного
мислення);
- методологічна (встановлення зв’язків між окремими навчальними дисциплінами) [5].
У дисертаційному дослідженні А. М. Приходько виявила, що найбільших труднощів у спілкуванні
зазнають студенти з Китаю, країн центральної і південної Африки (Камерун, Конго, Гвінея, Судан, Котд'Івуар, Ангола, Малі, Нігерія, Сенегал) і студенти з південно-східної Азії і Ближнього сходу (В’єтнам,
Ірак, Іран, Туреччина). Ученою було встановлено, що китайські студенти зазнають значних проблем в
усному професійному спілкуванні (74 %) через особливості менталітету. Студенти з арабських країн Азії
(Йорданія, Ліван, Палестина) і Африки (Марокко, Туніс, Алжир) зазнають певних труднощів у
спілкуванні через особливості північно-африканського способу життя та енергійного темпераменту
(53 %). Проте студенти з країн ближнього зарубіжжя (Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану,
Молдови, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану та Білорусі) зазначили, що вони практично не
зазнають труднощів у спілкуванні (81 %) [6].
Таким чином, особливості менталітету студентів-іноземців різних національних груп, визначається
національними звичаями, способом життя, мораллю, мисленням, які впливають на активність до
навчально-професійної комунікації, що виражається у невпевненості у власному комунікативному
потенціалі, небажанні приймати участь в обговоренні дискусійних питань, презентувати результати
власної навчальної діяльності, невміння аргументувати та відстоювати власну думку тощо.
В контексті нашого дослідження можна зазначити, що авіаційна галузь включає в себе
кроскультурний характер. Так, як пілоти літають у повітряному просторі іноземних держав, виконують
пасажирські та вантажні перевезення по всьому світу. Навіть працюючи в своїй країні, диспетчери УПР,
інженери з технічного обслуговування повітряних суден та наземний персонал використовують
термінологію, яка використовується в інших частинах світу. В авіації види культурної взаємодії
різноманітні. Непорозуміння може виникнути не тільки тоді, коли люди взаємодіють один з одним, але і
тоді, коли люди взаємодіють з представниками інших культур. Існує ряд факторів, які можуть сприяти
підвищенню ступеню відповідності або невідповідності професійної діяльності в умовах кроскультурної
взаємодії в авіації. Серед них можна виокремити наступні:
- культурна дистанція (деякі країни можуть бути географічно віддалені одна від одної, але вони
можуть говорити на одній мові, мати однакову релігію та політичну систему, в той час як близько
розміщені країни, можуть бути культурно віддалені одна від одної. Наприклад, Австралія та США
культурно ближчі одна до одної, ніж США та Мексика. Чим більша культурна дистанція між країнами,
тим більша невизначеність відносно культурної взаємодії. Ось тому, співпрацівнику нормативного
органу Китаю, важко зрозуміти звіт про авіаційну пригоду в Австралії, чим жителю Канади);
- схожість та відмінності в ресурсах кожної культури (цей фактор пов’язаний з наявністю однакових
ресурсів в експлуатаційних умовах. Наприклад, останні досягнення у галузі безпеки польотів, які
з’явилися завдяки новим технологіям, можуть визвати збентеження у пілота, який працює в країнах з
поганим економічним розвитком, якщо діюча влада не в змозі забезпечити підтримку такої технології);
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- досвід певних представників даної культури, що вступають у взаємодію (цей фактор пов’язаний із
можливістю швидкої адаптації. Наприклад, пілот, який виконує рейс у невідомому аеропорті іноземної
країни, більш гостро переживає, ніж той пілот, що регулярно виконує рейси в цьому аеропорті. Також,
пілоти, які виконують міжнародні рейси, екіпажі яких складаються з представників різних культур,
повинні бути добре обізнані про культурні відмінності і проявляти в цьому відношенні підвищену
пильність).
Авіаційна галузь – найбільш очевидний приклад зміщення кордонів культур та країн,
національностей та етносів, а також взаємодії мов. Бортпровідники відіграють роль "провідника" між
подорожуючими та часто є першою та єдиною особою, яка прямо взаємодіє з пасажиром. Він змушений
постійно контактувати з представниками самих різних національностей та віросповідань: обслуговувати
та посміхатися, вирішувати конфліктні ситуації, з розумінням слухати історії з життя, допомагати дітям
та літнім людям, а часом – приймати пологи та навіть спасати життя. Тому бортпровідники повинні бути
добре підготовлені до роботи в умовах культурних розбіжностей, адаптуючись, у випадку необхідності
до конкретної ситуації.
Прикладом культурного впливу можуть бути моделі усної мови. Наприклад, під час розмови з
англійцями вважається неввічливо перебивати співрозмовника, ось чому репліки співрозмовників
слідують одна за одною: коли А закінчує, Б починає. В діалогах, які ведуться представниками
латинських культур, демонструється більш високий рівень зацікавленості, діалог часто переривається,
при цьому А розвиває те, що було сказано Б та навпаки. Проте у східних мовах моменти мовчання
можуть бути свідотством поваги до співрозмовника, а отримана інформація ретельно обдумується та не є
ознакою відсутності думок. В різних культурах існують відмінності в модуляції звичайної мови (висота
тону голосу).
Мова напряму зв’язана з питанням культури та є головним джерелом проблем в умовах
кроскультурної взаємодії. Недовіра, непорозуміння, помилки в комунікації, стрес та відсутність
згуртованості часто підривають потенціал команди. В додаток до культурних факторів, які впливають на
міжособові зв’язки, впливає також акцент, словарний запас, що може значно ускладнити навіть дуже
просту взаємодію. Наприклад, якщо розглянути авіаційну катастрофу, яка сталася на острові Тенеріфе
27 березня 1977 року. Трагедія сталася на землі в умовах багатьох факторів: погодні умови, загруженість
аеропорту, людський фактор, але так як диспетчер вишки управління повітряним рухом говорив із
сильним іспанським акцентом, екіпаж KLM та екіпаж Pan Am перепитували та уточнювали команди
диспетчера по кілька разів. Не було погодженості в переговорах, пілоти KLM та Pan Am втручалися в
розмову та перебивали один одного. Факти засвідчили неправильні рішення екіпажа KLM, що було
зумовлено помилковою інтерпретацією команд диспетчера.
Ще одна катастрофа, що сталася в результаті кроскультурної комунікації, рейс 052 Avianca 25 січня
1990 року. Перед вильотом з Медельїна пілотів авіакомпанії "Avianca" було попереджено про
погіршення погодних умов. Через декілька годин сильний туман та низька хмарність окутали злітнопосадкову смугу. В аеропорту "Кеннеді" умови прийому літаків погіршилися. Капітан літака був
досвідченим пілотом, але мав погані знання з англійської мови, тому радіозв’язок здійснювався 28
річним другим пілотом. Причиною катастрофи стала помилка пілота, так як екіпаж не повідомив
диспетчеру про критичний рівень палива та відсутність стандартної термінології про мінімальний рівень
палива, використання слова "пріоритет" мало критичне значення для пілотів з Іспанії.
Певною мірою, англійська мова стала універсальною мовою в галузі авіації, але не рідною для
більшості людей земної кулі. Не дивлячись на велику ступінь володіння англійською мовою, для кого
вона не є рідною мовою; мовні непорозуміння неминучі, особливо в незвичайних, стресових та
неоднозначних ситуаціях. Дуже часто це спричиняє багато труднощів, що витікають при необхідності
інтерпретації та перекладу, та своїми діями можуть ще більше посилити проблеми зв’язку.
Взагалі, пілоти дуже пишаються своєю професією та зазвичай дуже мотивовані удосконалювати свою
професійну майстерність. З іншої сторони, пілоти часто відчувають почуття особистої невразливості.
Можливо, це природна стратегія подолання труднощів серед професіоналів, які займаються відносно
ризикованою справою. Більшість пілотів, незалежно від належності до національних культур,
відчувають, що вони приймають рішення однаково добре, як в аварійних так й у звичайних ситуаціях, та
характеристики їхньої працездатності не схильні до впливу особистих проблем та те, що вони не
здійснюють помилки в ситуаціях з високою ступеню стресу. Це почуття особистої невразливості може
привести до нездатності користуватися відпрацьованою практикою оптимізації роботи екіпажу, як
контрзахід щодо помилок.
Висновки. Таким чином, можна зазначити, що міжкультурна комунікація в авіаційній галузі є одним
з чинників , що впливає на безпеку польотів. Це явище – повсякденної реальності в авіації, успіх
взаємодії залежить від мотивації та обізнаності. Міжкультурну комунікацію потрібно розглядати як
постійний процес взаємодії групи людей, що існують в певних умовах та готові до адаптації змін цих
умов.
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У нашому дослідженні ми також розглядаємо комунікацію, зумовлену професійно-виробничими
ситуаціями, тому вартісним у контексті дослідження є термін "професійна комунікація", яка є основною
складовою професійної діяльності авіаційних фахівців, оскільки відбувається велика кількість
непередбачуваних ситуацій під час польоту. Саме тому комунікація англійською мовою важлива для
досягнення безпеки польотів.
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Демченко И. В. Межкультурное общение как важная составляющая учебно-воспитательного
процесса иностранных студентов авиационной отрасли.
В статье рассмотрено значение межкультурной коммуникации как важного фактора авиационной
отрaсли, который влияет на безопасность полетов. Проанализированы и исследованы причины и
последствия межкультурной коммуникации. Выделены функции этнокультурного компонента, которые
способствуют профессиональному развитию иностранных граждан. Автором было отмечено, что
авиационная отрасль включает в себя кросскультурный характер. Обоснованно ряд факторов, которые
могут способствовать повышению степени соответствия или несоответствия в условиях
кросскультурного взаимодействия в авиации. В статье было определено, что примером культурного
влияния могут быть модели устной речи.
Ключевые слова: коммуникация, межкультурная коммуникация, профессиональная коммуникация,
студенты-иностранцы, авиационная отрасль, пилот, диспетчер, межкультурные различия.
Demchenko I. V. Crosscultural Communication as an Important Component of the Foreign Students'
Educational Process in the Aviation Industry.
The article examines the importance of intercultural communication as an important factor in the aviation
industry which can affect safety. The causes and effects of intercultural communication are analyzed and
investigated. The ethno-cultural component features that contribute to the professional development of foreign
citizens are underlined . The author notes that the aviation industry includes character of cross-culture. Several
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factors that may increase the degree of compliance or non-compliance in terms of cross-culture cooperation in
aviation are grounded. In the article it is determined that an example of cultural influence can be a model of
oral language. It is noted by the author that intercultural communication is one of the factors influencing flight
safety in the aviation industry. It is mentioned this phenomenon is the everyday reality in aviation, the success of
interaction depends on motivation and awareness. Intercultural communication should be considered as a
permanent process of interaction of a group of people that exists under certain conditions and is ready to adapt
changes in these conditions. Communication is caused by professional and industrial situations, therefore the
term "professional communication", which is the main component of the professional activity of aviation
specialists, is valuable in the context of the research, as there is a large number of unforeseen situations during
the flight. In the article the author emphasizes that English communication is important for achieving flight
safety.
Key words: communication, intercultural communication, professional communication, foreign students, the
aviation industry, pilot, dispatcher, cross-cultural differences.
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ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ І ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ У ЗМІСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕРШИХ НА АМЕРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У статті розкриваються особливості становлення і розвитку перших українських жіночих організацій
як важливого чинника професійної підготовки й виховання дівчат у державах масового осідку українцівемігрантів (США, Канада) наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Акцентується на ролі релігійних і
світських жіночих об’єднань у збереженні національної ідентичності, моральній опіці й матеріальній
підтримці дівчат-українок, їхній професійній орієнтації та "входженні" у чужокультурний простір.
Ключові слова: українці-емігранти, Канада, США, жіночий рух, громадська діяльність, професійна
підготовка, фахові курси, школи домашнього господарства, бурси-інститути, виховання дівчат.
Вступ. Важливе місце в національному культурно-освітньому поступі української діаспори у США й
Канаді посідає організована діяльність жінок, які вже на початку вимушеного переселення українців
становили третину від усієї української еміграції. Винісши із рідного краю "…гарт, здібність і охоту до
праці", вони серед чужих обставин і умов на рівні з чоловіками причинилися до утвердження
матеріальної самоспроможності своїх родин, збереження і примноження національних культурних
цінностей, були тим чинником, який протиставився винародовленню покоління українців, народжених за
межами материкової України [1: 6–7].
Історіографію українського жіночого руху на американському континенті започатковують публікації
в рідномовних періодичних виданнях початку ХХ ст. та в ювілейних збірниках українських громадських
організацій у діаспорі міжвоєнного періоду. У другій половині ХХ ст. виходять друком окремі наукові
розвідки, в яких окреслюються обсяги праці організованого українського жіноцтва Канади і США
(Л. Бурачинська, О. Кисілевська, Н. Когуська, І. Книш, І. Павликовська). Проте ні в них, ні в сучасних
наукових працях дослідників жіночого руху, історії освіти й національної культури в українському
зарубіжжі (М. Богачевська-Хом'як, Г. Карась, І. Руснак) окремо не аналізуються проблеми фахового
вишколу українок-емігранток, що зумовлює мету цієї статті: розкрити особливості й організаційні
форми професійного становлення жіночої молоді у контексті розвитку українського жіночого руху в
Сполучених Штатах Америки й Канаді.
Дані наукового пошуку засвідчують, що перші прояви організованої діяльності "заокеанських"
українок припадають на кінець ХІХ – початок ХХ ст. Зокрема у США вони пов’язані з намаганням
представниць першої хвилі української заробітчанської еміграції організувати в 1897 р. "допомогове"
Товариство ("сестринство" імені св. Ольги у Джерсі-Сіті (штат Нова Джорджія), яке мало на меті
матеріально й морально підтримувати своїх членів у разі нещасть, хвороб, смерті їхніх близьких тощо.
Показово, що про цю подію в розділі "Хроніка" того ж року повідомила своїх читачів редакція
львівського ілюстрованого літературно-наукового письма для родин "Зоря" (річник 18, с. 200).
Ініціатором створення цього товариства був виходець із Галичини греко-католицький священик і
громадський діяч І. Ардан. Уже в 1899 р. воно згуртувало 230 членкинь, мало свої філії у Брукліні,
Блумфінді, Нью-Йорку. У перші десятиліття ХХ ст. подібні сестринства поставали за почином
українських парохів і при інших церквах: спочатку зі "скромними завданнями" прикрашування церкви, а
згодом – з харитативною й освітньою працею, зокрема щодо опіки над парафіяльними школами [2: 97].
Оскільки українських жінок з освітою у першій хвилі еміграції було дуже мало, то їхній рух на полі
громадської діяльності "був несмілий, боязкий, без ясно витиченого шляху, але з глибоким відчуттям
відповідальності за долю українського народу" [3: 21]. У цій роботі жінки-українки у США опиралися
насамперед на підтримку Руського (із 1914 р. – Українського) Народного Союзу (УНСоюзу) –
найстарішої та наймасовішої "братсько-забезпеченєвої" організації, заснованої наприкінці ХІХ ст. у
Нью-Йорку. Зокрема на річному засіданні його Головного уряду в 1899 р. значилася доповідь про жіночі
організації та їхнє значення в суспільному житті, наголошувалося на потребі участі жінок у діяльності
УНСоюзу [4: 200].
"Світанок" українського жіночого руху в Канаді сягає 1909 – 1910 рр., коли в Монреалі постав т.
зв. "Дівоцький союз" "клубного" характеру. Його члени "…сходилися… шукаючи рідного українського
середовища в широкому морі великоміського життя" [2: 131]. Початкові спроби "кинути промінь світла"
в життя українок у Канаді пов’язані із заснуванням першої самостійної організації – Українського
жіночого просвітнього товариства, створеного в грудні 1916 р. у тодішній столиці канадійського
українства місті Вінніпегу. Першу його управу очолила Марія Боянівська. Програма новоствореного
© Джус О. В., 2017
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товариства базувалася на загальній, а не партикулярній платформі, спрямовувалася на об'єднання всіх
українських жінок і поширення жіночого руху на всі місця осідку українців [2: 129–130].
Визначальний вплив на активізацію корпоративної громадської діяльності жінок-українок у
найбільших державах американського континенту мав розвиток жіночого руху на рідних теренах,
зокрема в Галичині. Про це регулярно інформувала одна з найстаріших українських газет у США
"Свобода", заснована 15 вересня 1893 р. в Джерсі-Сіті греко-католицькими священиками – уродженцями
Галичини Г. Грушкою (перший її редактор) і Н. Дмитрівим та Лемківщини – І. Констанкевичем
(редактори у 1895–1897 рр.). До появи української преси в Канаді й Бразилії ця газета обслуговувала
інтереси іммігрантів-українців і в цих державах, була й залишається одним із важливих чинників
утвердження їхньої національної свідомості. У різний час дописувачами "Свободи" були І. Франко,
М. Павлик, В. Гнатюк, Б. Лепкий, М. Лозинський, І. Кедрин-Рудницький, Б. Кравців та ін. [5: 18].
Саме на сторінках "Свободи" 26 травня 1904 р. з'явилося повідомлення про будителів українського
жіночого руху Ганну Барвінок й Олену Пчілку, його організаторів Наталію Кобринську і Євгенію
Ярошинську та були вміщені їхні світлини. Водночас газета опублікувала звернення двох останніх до
українських жінок в Америці. Так, звертаючись до "посестер", які покинули батьківщину задля "кусника
хліба", Н. Кобринська розкрила в ньому мету й завдання першої української громадської жіночої
організації – заснованого нею в 1884 р. у м. Станиславові (теперішньому Івано-Франківську) Товариства
руських женщин (згодом – Товариство українських жінок). Їхня суть зводилася до обстоювання потреби
освіти жінок-українок, допуску їх до вищої освіти, до участі в розбудові українських інституцій
дошкільного виховання, щоб "…дати полекшу зарібним жінкам і не допускати до винародовлення
Русинів у самім корени", – проблем, близьких українським "зарібницям" і на американському
континенті. Заразом вона окреслила початкові завдання їхньої діяльності за межами України: не забувати
про свій рідний край та "полишені там сестри"; розвивати традиційний жіночий промисел; засновувати
жіночі товариства "промислової допомоги" для створення ринку збуту ручних виробів українських
жінок [6: 4].
Соратниця Н. Кобринської по перших кроках українського жіночого руху на материкових
українських землях буковинська письменниця й народна вчителька Є. Ярошинська у зверненні "До
руських жінок в Америці" наголосила на великій місії матері-українки як першої вчительки й
виховательки своїх дітей на "…славу свому народови". Серед основних умов реалізації цього завдання
вона, як і Н. Кобринська, визначила освіту жінки й турботу про виховання дітей. Водночас
Є. Ярошинська вказала на потребу працювати над найдорожчим скарбом кожної людини – "народністю"
наймолодшого українського покоління – шляхом прищеплення шанобливого ставлення і збереження
рідної мови, історії, "…сильної віри в невичерпні можливості рідного народу…" [6: 5].
Таким чином, найвідоміші жіночі діячки українських етнічних теренів уже на початку ХХ ст.
прагнули зорієнтувати українок американського континенту на вирішення просвітницько-педагогічних
завдань, важливих для всього тогочасного українського суспільства.
Реальний і практичний "зазив" Н. Кобринської та "патріотичні апелі" Є. Ярошинської виявилися
підставою для звернення до американських українок члена Українського Народного Союзу Анни Курило
про заснування окремої жіночої організації, вміщене 2 лютого 1905 р. в газеті "Свобода" [2: 103].
Результатом дискусії на її сторінках з приводу порушених А. Курило проблем стало проведення 4 червня
1905 р. першого за межами України українського жіночого віча в Нью-Йорку, число "приявних" на
якому становило 150 осіб, із них половина – чоловіки [7: 3]. (Для порівняння: перше віче жінок-українок
на українських землях відбулося 1 вересня 1891 р. з ініціативи Н. Кобринської у галицькому повітовому
місті Стрию за участю 34 осіб).
Нью-Йоркське віче 1905 р. обговорило питання про створення окремої організації жінок-українок у
США (доповідь А. Курило), актуалізувало проблему виховання дівочої молоді ("реферат" Б. Стеткевич).
Проект статуту жіночої організації окреслила Г. Констанкевич. Головуюча на вічі Е. Струтинська
закликала його учасниць перейняти від вільних народів Америки насамперед їхню освіченість, яку вона
розглядала як підґрунтя для виховання дітей українців-емігрантів на свідомих членів нової спільноти.
Віче також закликало все українське жіноцтво в Америці до більшої єдності і згоди без огляду на
релігійні й партійні переконання, тобто засвідчило про соборницький характер діяльності [8: 2].
Ухвали першого українського жіночого віча на американському континенті підтверджують
просвітницько-педагогічні й опікунсько-виховні орієнтири емігранток з України. Освітня акція його
учасниць передбачала заснування курсів "для науки читання й писання", турботу про моральне і духовне
виховання дівчат і жінок, оскільки вже тоді частими були випадки "запродання їх до публічних
домів" [9: 2].
У контексті нашого дослідження важливою проблемою, порушеною на вічі 1905 р., виявилося
ініціювання заснування "Дому для українських дівчат" – своєрідної бурси-інтернату, аналогічного до
тих, які з кінця ХІХ – початку ХХ ст. вже діяли на материкових українських землях, зокрема в
Перемишлі і Станиславові (відкрита Товариством українських жінок) та у Львові (постала завдяки
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діяльності місцевого Товариства (сестринства) ім. св. Ольги). Не випадково жіноче віче в Нью-Йорку
визнало за необхідне для керівництва "Домом для українських дівчат" "спровадити фахову учительку зъ
краю'', тобто з Галичини [9: 2]. Метою Дому мало бути спільне проживання, харчування і навчання
дівчат, допомога і порада у їхніх особистих і фахових потребах. Зазначимо, що першою українською
інституцією цього типу у США вважається бурса-інтернат для хлопців віком від 10 років, відкрита у
Нью-Йорку восени 1904 р. як науково-виховний інститут під покровом св. Миколая. Вона мала на меті
виховати підлітків "…на людей науки і праці… щирих патріотів українських, котрі опісля мають
служити і працювати для свого народу та для слави Божої". На початку функціонування тут під опікою
настоятеля о. П. Тимкевича перебувало 14 хлопців, які "побирали науку" в публічних американських
школах, а в бурсі вивчали релігію, українські читання, письмо, історію, географію, літературу, церковний
спів і музику [4: 33].
Організована праця жінок у галузі фахової підготовки й виховання дівчат-українок у США (як і перші
організаційні спроби загалом) була пов'язана із загальним станом національного життя українців і
здійснювалася в руслі просвітницько-педагогічної діяльності УНСоюзу. Одне з важливих місць у ній з
початку ХХ ст. посіла курсова підготовка. Серед курсів, призначених для хлопців і дівчат,
пропонувалися етнографічні, книго- і діловодства, "краснописи" й написання листів, історії США,
риторики тощо [10: 1].
За аналогією до фахової підготовки дівчат-селянок у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст.
українським жіночим організаціям американського континенту рекомендувалося засновувати окремі
курси для дівчат від 16-річного віку з ведення найпростіших і найпотрібніших рахунків, годування й
плекання немовлят, гігієни жінки й дитини, "науки" куховарства, прання, шиття, догляду худоби,
організації молочного господарства, консервування, "печіння" тощо [11: 4].
Помітний поступ у цій роботі пов'язаний із діяльністю "Просвітної комісії", заснованої при УНСоюзі,
секретарем якої стала Емілія Струтинська. Представницею цієї комісії "на Західну Україну" була обрана
Олена Кисілевська – наймолодший член першого складу вже згадуваного українського жіночого
товариства у Станиславові, організатор і редактор популярних жіночих періодичних видань у Галичині,
зокрема "Наше діло" (додаток до газети "Діло", Львів, 1912), "Жіноча доля" та її альманахи (Коломия,
1925–1939).
Під впливом просвітницької діяльності УНСоюзу в осередку уваги незначної частини освіченого
українського жіноцтва у США й Канаді уже в перші десятиліття ХХ ст. опиняється питання про
забезпечення більш високого вияву жіночої ініціативи у громадській праці, зокрема в розбудові
елементарного й "високого" рідномовного шкільництва та розвитку мережі жіночих організацій. Ця
праця уможливила вихід дівчат за межі турботи лише про власне матеріальне забезпечення, домашнє
господарство і догляд за дітьми.
Важливим центром високої фахової освіти української еміграційної молоді з 1916 р. стає православна
виховна установа в місті Саскатуні (Канада) – Інститут (спочатку бурса) ім. П. Могили. На початковому
етапі його діяльності дівчата зосереджувалися в основному на опануванні учительського фаху. Водночас
їхнє виховання в Іституті "…вело до того, щоби вертати між свій нарід, в свої околиці і дати провід
загальний, а з окрема жінкам". Як результат, із початку 1920-х рр. випускниці Інституту стали
організаторами українських жіночих товариств із чітко окресленою національно-виховною
спрямованістю мети й змісту роботи [12: 48].
Велику роль у культурно-освітньому поступі "американсько-українського" жіноцтва періоду другої,
здебільшого політичної, хвилі еміграції відіграли його опосередковані й безпосередні контакти із
"Союзом українок" Галичини (реформований із львівської "Жіночої громади" у 1917 р. – році
відродження української незалежної держави), Українською Національною Жіночою Радою в Празі під
управою С. Русової та з редакцією часопису "Жіноча Доля" в Коломиї, редагованою О. Кисілевською. Ці
контакти стали важливим підґрунтям для формування "Союзів українок" у США й Канаді, які
започаткували новий етап у розвитку жіночого руху на американському континенті.
Так, витоки "Союзу українок" Америки (СУА) сягають травня 1925 р. і пов’язані з ініціативою
делегатки Конгресу Міжнародної Ради Жінок у Вашингтоні, учасницею скликаного після нього віча
жінок-українок у Нью-Йорку Г. Чикаленко-Келлер, яка "піддала" на ньому думку про заснування такого
жіночого товариства. Першою головою СУА була обрана Юлія Шустакевич, секретарем – Олена
Лотоцька, одна з провідних діячок українського жіночого руху у США в 1920-х – 1950-х рр. Розпочавши
діяльність із 5 відділів, СУА впродовж першого чверть століття праці зріс до 63 відділів із 5000 членок,
реформувався в "поважну" організацію, яка й сьогодні відіграє суттєву роль у загальноукраїнському
житті США. Діяльність новоствореного товариства розгорталася у напрямах, започаткованих жінками на
початку ХХ ст.: розбудження і плекання національної свідомості українок, їхнього "прив'язання" до
рідної церкви, мови, любові до рідного краю, водночас – привчання "…бути добрими, чесними й
морально вартісними громадянами" США [3: 181].
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"Союз Українок" Канади став вислідом першого жіночого з'їзду в Саскатуні у 1926 р., скликаного
студентками і випускницями Інституту ім. П. Могили. Його провідною діячкою в цей час була Савелія
Стечишин, під керівництвом якої канадійське організоване жіноцтво поступово набувало "ідейного
напряму" [12: 49]. Цей напрям особливо чітко простежується в діяльності заснованої в 1930 р.
Організації Українок Канади (ОУК), патроном якої її члени обрали героїчну галичанку, члена "Союзу
українок" у Львові Ольгу Басараб, замордовану в польській в'язниці у лютому 1924 р. ОУК ім. Ольги
Басараб сформувалася з чинних гуртків при Українській Стрілецькій Громаді у Вінніпегу, членами якої
були політичні емігранти – колишні вояки армії Української Народної Республіки й Української
Галицької Армії, а з 1934 р. стала автономною організацією в системі Українського Національного
Об'єднання в Канаді. Серед перших активних діячок цього жіночого товариства були А. ҐрещукПавличенко, С. Савчук, Є. Ситник [13: 139].
Серед головних завдань новостворених жіночих товариств (як і галицьких "союзянок") було
збереження "душі" української дитини, формування національних "почувань" української молоді. Через
те у програмах їхньої праці одне з центральних місць посідали підтримка всіх організацій і установ,
причетних до виховання дітей і молоді, опіка над українськими школами, увага до навчання української
мови й українознавства. Зокрема план роботи відділів "Союзу українок" Канади на 1929 р. серед заходів,
спрямованих на формування національної свідомості жінок, визначив читання українських книжок,
статей часописів, насамперед з "Українського голосу", у якому канадійські "союзянки" мали свій відділ;
передплату коломийської "Жіночої долі"; організацію історичних викладів; щопіврічних диспутів з
актуальних суспільно-політичних проблем; збереження чистоти рідної мови у кожному українському
домі; пошанування пам'яті Т. Шевченка, І. Франка, героїв національно-визвольних змагань, організацію
свят Матері, українських книжки та пісні [13: 50].
Подібно до ріднокраєвого "Союзу українок" у Львові, жіночі організації США й Канади приділяли
увагу фаховій підготовці дівчат, передовсім їхньому ознайомленню з "домашньою культурою" та
спонуканню до її підтримки; привчанню до рукоділля, зокрема вишивання; влаштуванню щорічних
локальних виставок жіночих ручних робіт; зацікавленню "чужинців" культурним багатством
українського народу тощо.
Новий напрям цієї діяльності жіночим організаціям американського континенту надали Український
жіночий конгрес (УЖК) 1934 року в Станиславові, присвячений 50-літтю жіночого руху на рідних
землях, і входження "Союзів українок" США й Канади до Всесвітнього Союзу Українок, остаточно
організаційно оформленого у Львові в 1937 р. за почесного головування Софії Русової та "робочого" –
Мілени Рудницької.
Зокрема резолюції УЖК містили окремий розділ під назвою "Фахова жіноча освіта". Надаючи
великого значення та ролі жінки в господарському житті, Конгрес визнав за необхідне, щоб українська
жіноча молодь набувала фахову освіту і спрямовувала свою професійну підготовку на здобуття технічногосподарських знань у технічно-господарських школах і то "…в першу чергу в …своїх, національних, які
єдино можуть пристосувати навчання до українських потреб і умов…". Особливу увагу УЖК звернув на
розширення мережі шкіл т. зв. родинних і домашнього господарства та закладів із підготовки вчительок
для роботи в них. Для доповнення фахової освіти дівчат резолюції УЖК передбачали "…уладження
коротко-речинцевих спеціяльних курсів та видання популярної лєктури в українській мові" [14: 15].
В основу вибору майбутнього фаху УЖК поставив індивідуальні здібності й нахили дівчат, а також
зв'язок із можливостями його застосування на практиці. Для цього слід розширювати мережу "фахових
порадень", тобто профорієнтаційних центрів; підтримувати можливості "заробітково чинної жіночої
молоді" шляхом розбудови нових українських верстатів праці (майстерень); у добу економічної кризи
розвивати жіночі кооперативи, створювати коперативні секції при жіночих організаціях і готувати дівчат
до участі в їх діяльності [14: 16].
Висновки. Формуючись у єдиному руслі релігійно-громадського культурно-освітнього поступу
української еміграції, у тісній взаємодії з жіночим рухом на рідних, передовсім західноукраїнських
землях, організована діяльність жінок-українок на американському континенті кінця ХІХ – перших
десятиліть ХХ ст. позначена висхідним характером розвитку, превалюванням у ній національноосвідомляючого компонента, прагненням протидіяти денаціоналізуючим впливам на дітей і молодь.
Водночас змінені умови життєдіяльності змушували жіночі товариства зосереджуватися на праці для
нової батьківщини та проблемах пристосування молодого покоління до суспільних норм, способів
господарювання і традицій "вільного світу". Як наслідок, у меті, завданнях, змісті їхньої роботи помітне
місце посідала підготовка дівчат як до тих форм професійної діяльності, які українська жінка винесла з
материкової України (ведення домашнього господарства, народні ремесла, жіночі ручні роботи,
виховання дітей, учителювання, опіка над обездоленими), так і до продиктованих економічною та
соціально-культурною ситуацією на теренах нового місця осідку українців-емігрантів (курси іноземних
мов і найбільш затребуваних у промисловості й сільському господарстві США і Канади робітничих
професій; бурси й інститути з опанування "чужих" знань як підґрунтя для здобуття вищої фахової освіти
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і засвоєння навичок громадсько-політичної діяльності та правил співжиття в полікультурному оточенні
тощо). Накопичений досвід виявився підставою для поглиблення й урізноманітнення змісту цієї роботи у
другій половині ХХ ст., залишається вартим уваги представниць новітньої української еміграції кінця
ХХ – початку ХХІ ст.
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Джус О. В. Проблемы профессиональной подготовки и воспитания девушек в содержании
деятельности первых на американском континенте украинских женских организаций.
В статье раскрываются особенности становления и развития первых украинских женских организаций
как важного фактора профессиональной подготовки и воспитания девушек в странах массового
поселения украинцев-эмигрантов (США, Канада) в конце ХIХ – начале ХХ в. Акцентируется на роли
религиозных и светских женских объединений в сохранении национальной идентичности, моральной
опеке и материальной поддержке девушек-украинок, их профессиональной ориентации и "вхождении" в
инокультурное пространство.
Ключевые слова: украинцы-эмигранты, Канада, США, женское движение, общественная
деятельность, профессиональная подготовка, профессиональные курсы, школы домашнего хозяйства,
бурсы-институты, воспитание девушек.
Dzhus O. V. Problems of Professional Education and Training of Girls in the Content of Performance of the
First Ukrainian Women's Organizations on the American Continent.
The article illustrates the important place of women’s organizations in the cultural and educational progress of
the Ukrainian diaspora on the American continent. The research literature and publications in the press of the
early twentieth century were analyzed; the festive publications of Ukrainian public organizations of the interwar
period and science-based literature were studied and showed the results of women's activities within
associations in Canada and the United States. Chronological, theoretical analysis of detected materials,
comparison and generalization of data were used as methods of the research to the article. The peculiarities of
formation and development of the first Ukrainian women's organizations in the USA and Canada are revealed.
The article highlights the role in preserving national identity, moral welfare, finance support of Ukrainian girls,
their professional orientation and "entry" into foreign-cultural space. It was found that the activities of women
in the United States on the American continent were marked by the ascending nature of development, the desire
to counteract the denationalizing effects on children and young people, as a result of the formation of a religious
and public cultural and educational life of Ukrainian emigration in close co-operation with the women's
movement in their native lands. At the same time, new conditions of life forced women's societies to focus on the
problems of adapting the younger generation to social norms, ways of managing and traditions of the "free
world". As a result, women’s work occupied a prominent place to prepare girls for new forms of professional
activities that a Ukrainian woman carried out from mainland Ukraine (household maintenance, folk crafts,
handicraft, childcare, education), and dictated by the economic and social -cultural situation in the places of
new residence of Ukrainian-immigrants (foreign language courses are the most demanded in the USA and
Canada for educational establishments and institutes for mastering "foreign" knowledge as a basis of obtaining
higher education, second higher education and learning skills of socio-political activities, rules of coexistence in
a multicultural environment, etc.).
Key words: Ukrainian emigrants, Canada, the USA, women's movement, public activity, vocational training,
professional courses, household schools, bourses-institutes, girls' upbringing.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОРОСЛИХ
У статті розглядається розвиток моделі вивчення іноземної мови дорослими в рамках неформальної
освіти в Україні, роль іноземної мови в неперервній освіті. Розроблена модель освіти ХХІ століття та
вимоги до неї з точки зору ринку праці сьогодення. Також в статті наведені приклади впровадження
сучасних ідей щодо викладання іноземної мови серед дорослих на прикладі Центру іноземних мов
ЛІНГВО ЦЕНТР, м. Житомир. Новий погляд на освіту – це об'єктивно обумовлена необхідність. Нові
завдання припускають зміни у вимогах до рівня володіння іноземною мовою, визначення нових підходів до
відбору змісту і організації матеріалу, використання адекватних форм і видів контролю при різних
варіантах його вивчення. В епоху глобалізації істотно змінився соціокультурний контекст вивчення
іноземних мов в Україні. Значно зросла освітня і самоосвітня функції іноземних мов, їх підвищена
значимість в школі, у вузі, на ринку праці в цілому, що спричинило за собою посилення мотивації у
вивченні мов міжнародного спілкування.
Ключові слова: неперервна освіта, неформальна освіта, курси іноземних мов, освіта дорослих.
Постановка проблеми. Вивчення іноземної мови в сучасному світі – це один з найважливіших
складових моментів в житті сучасної успішної людини. Знання іноземної мови не просто бажане, воно
необхідне. Сьогодні з'являється все більше людей, які бажають володіти іноземною мовою, тому що це
знання дає їм нові можливості і робить багатшими їх духовний світ.
В ідеалі впевнена, амбітна людина має володіти кількома іноземними мовами, постійно їх шліфувати
і покращувати, тому що вивчення іноземних мов – зовсім не нудний процес. Це творче, захоплююче
заняття, яке розвиває світогляд, дозволяє удосконалює логічне мислення, вміння висловлювати свої
думки коротко і чітко.
Внаслідок глобальних змін у суспільному житті як в України, так і в усьому світі, змінилася роль
іноземної мови в системі освіти. З простого навчального предмета вона перетворилася в базовий елемент
сучасної системи освіти, в засіб досягнення професійної реалізації особистості.
Нова соціально-економічна і політична ситуація вимагає реалізації в суспільстві мовної політики в
області іншомовної освіти, націленої на задоволення як громадських, так і особистих потреб по
відношенню до іноземних мов. З реалізацією нової мовної політики пов'язано створення гнучкої системи
вибору мов і умов їх вивчення, а також варіативної системи форм і засобів навчання, що відображають
сучасний стан теорії та практики навчання іноземної мови. У зв'язку з цим вивчення іноземної мови в
системі додаткової освіти набуло широких масштабів. Фахівці зі знанням іноземних мов потрібні в
дедалі більшій кількості компаній і установ, і наявний попит на мови підштовхує викладачів і ділових
людей до відкриття курсів іноземних мов, лінгвістичних центрів та інших навчальних закладів, що
пропонують послуги з навчання іноземним мовам.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Аналіз останніх вітчизняних та зарубіжних публікацій
дозволяє дійти висновку, що в сучасній науці приділяється велика увага зазначеним проблемам.
Саме тому багато досліджень присвячено саме розробці концептуальної моделі неформальної
іншомовної освіти дорослих (Гусейнова Е. І., Петренко В. Л., Сігаєва Л. Є., Сулаєва Н. В.,
Шапочкіна О. В.).
Метою статті є аналіз концептуальної моделі іншомовної освіти, яка допомогла дорослим освоювати
та використовувати іноземну мову в рамках власного досвіду та вимог глобалізації.
Виклад основного матеріалу. Кожен бажаючий вивчити іноземну мову може вибрати доступний і
найоптимальніший варіант для того, щоб вивчити ту мову, яка йому більше подобається. Сьогодні існує
величезна кількість засобів вивчення іноземних мов. Пропонується індивідуальний підхід і унікальні
розробки уроків іноземної мови. Звичайно, самостійно буває складно зорієнтуватися в потоці
безкрайньої інформації і зробити правильний вибір в пропонованих сучасних методиках. Однак є і більш
стандартні методи вивчення мови – відвідування курсів, спеціалізованих навчальних закладів, нарешті,
заняття з репетитором.
Основна перешкода на шляху тих, хто вирішив зайнятися вивченням мови, виникає ще до того, як
вони приступили до самого вивчення – це психологічний бар'єр. Вивчення іноземної мови – це дуже
складний, довгий і важкий процес. Дійсно, важко виділити багато часу, щоб вивчити мову швидко, та й
зусиль доведеться докласти чимало. Але якщо знання мови для дорослої людини не необхідність, а лише
© Закірова Н. Ш., 2017
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приємне доповнення, то і вивчати її потрібно по-іншому. Потроху, але кожен день, не поспішаючи і не
ставлячи перед собою жорсткі терміни.
У наші дні роль освіти доволі висока, як ніколи в історії людства. Після того як ми залишили позаду
століття промисловості та вступили в століття інформації, цінність освіти стала рости безперервно. Все
питання в тому, чи відповідає рівень знань, який дає нам система освіти, вимогам нового світу?
У столітті промисловості людина могла отримати гарну освіту і на її основі будувати свою кар'єру.
Зазвичай для досягнення успіху в житті не було необхідності в додатковому навчанні просто тому, що
ситуація змінювалася не так швидко. Іншими словами, отриманих знань вистачало до кінця життя.
Однак сьогодні, коли мільйони людей готуються вийти на пенсію, багато хто з них виявляють, що їх
освіти явно недостатньо для життя в умовах зміненого світу. Вперше в історії багато блискуче освічених
людей відчувають ті ж економічні труднощі, що і люди майже неписьменні. Вони постійно стикаються з
необхідністю придбання нових знань і навичок, без яких важко відповідати вимогам сучасного світу.
Будь-які зміни зазвичай зустрічаються в паніці. Однак за останні кілька років було багато випадків,
коли люди скористалися можливостями, що виникають в період змін:
1. Вже сьогодні люди не завжди подають заяви про прийом на роботу, а виходять в Інтернет і беруть
участь в конкурсах. В недалекому майбутньому бажаючим знайти гарантовану постійну роботу терміном
більше ніж на рік доведеться погоджуватися на меншу зарплату.
2. Замість того, щоб сподіватися знайти хорошу роботу у великій компанії, все більше і більше
студентів відкривають власний бізнес, не виходячи з кімнати в гуртожитку. У деяких університетах є
навіть спеціальна служба, яка допомагає студентам у створенні таких кімнатних підприємств –
нав'язуючи допомогу в організації бізнесу, вона явно прагне утримати молодих людей в стінах закладу.
3. У той же час половина працюючих України заробляють такі гроші, що їм вчасно звертатися за
продовольчими талонами. Що ж буде з ними, коли вони будуть занадто старі для роботи? Чи можна
вважати їх освіту достатньою?
4. Домашня форма навчання нікого більше не лякає. Сьогодні кількість дітей, які навчаються на дому,
збільшується на 15 відсотків на рік.
5. Все більше батьків звертаються до альтернативних систем навчання і віддають дітей в приватні
школи – наприклад Монтессорі – лише заради того, щоб позбавити їх від застарілої державної освітньої
системи, яка не в силах задовольнити потреби нового покоління. Все більше батьків розуміють, що
початкова освіта має таке ж значення для розвитку дитини, як і освіта в вищих навчальних закладах.
Прискорена інтенсивна програма навчання "Super Camp", що використовує методику занурення в
середу і найсучасніші технічні засоби, допомагає поліпшити результати тестів і розвиває у підлітків
упевненість в своїх силах. Вона спонсорується організацією "Learning Forum" і її можна знайти на сайті
www.supercamp.com.
6. Простіше кажучи, вік інформації спричинить за собою економічні зміни, які зроблять прірву між
бідними і багатими ще більше. Навколишній світ буде змінюватися швидше, ніж будь-коли. Вперше в
історії ті, хто добре встигає в школі, можуть зіткнутися з тими ж економічними труднощами, що і ті, хто
встигає погано.
Виникають питання, наскільки добре сьогодні освіта готує слухачів до майбутнього? Чи відповідає
формальна освіта конкретним потребам сучасності? Що роблять батьки, якщо їхня дитина не любить
школу або погано встигає? Чи є хороші оцінки гарантією майбутнього професійного та фінансового
успіху? Чи потрібно взагалі дитині ходити в традиційну школу, щоб отримати ту освіту, яка їй потрібна?
Під впливом глобалізаційних процесів збільшується кількість моделей соціальної поведінки, і однією
з нових умов соціальної мобільності і успішної адаптації в соціальному просторі стає володіння
іноземними мовами. З розвитком міжнародних ділових контактів, освоєнням нових зарубіжних
технологій і інтенсифікацією професійної діяльності в тісному контакті з іноземними фахівцями, а також
у зв'язку з перспективою вступу України до Євросоюзу особливо зросла потреба України в фахівцях, які
володіють іноземними мовами. Соціально активне населення все більше прагне використовувати
відкритий для них міжнародний ринок праці, де в великій мірі на успіх впливає рівень володіння
іноземними мовами [1: 3]. Все це – стрімке входження України в світову спільноту, значні зміни в
політиці, економіці, культурі, змішання і переміщення народів і мов, зміна відносин між українцями і
іноземцями, абсолютно нові цілі спілкування – призводить до закономірних результатів: в Україні
помітний небувалий попит на вивчення іноземних мов.
Мовна глобалізація виходить з того, що мова є засобом людського спілкування і спонукає розвиток
багатомовності [1: 5]. Політичні, соціально-економічні та культурні зміни в Україні в 90-х рр. істотно
розширили функції іноземної мови. Включення України в світовий ринок, розширення співпраці із
закордонними країнами значно збільшили можливість контактів для представників різних соціальних і
вікових груп. З'явилися реальні умови для отримання освіти і роботи за кордоном, для просування
українських товарів і послуг на світовий ринок, для обміну інформації студентами, школярами,
фахівцями. Внаслідок цього змінилася роль іноземної мови в суспільстві, і з навчального предмета він
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перетворився в базовий елемент сучасної системи освіти, в засіб досягнення професійної реалізації
особистості.
Новий підхід до освіти передбачає, що вона більш не повинна замикатися виключно на школі або
вузі. Навпаки, вона повинна включати дозвілля, сім'ю, роботу, суспільство, міжнародні відносини,
навколишнє середовища і т. д. Вона вимагає, щоб люди стали самі собі вчителями і усвідомили свій
інтелектуальний, емоційний і творчий потенціал [2: 39].
Для того щоб такий тип освіти став можливий і не здавався утопією, потрібні нові освітні структури і
змінений образ думок. В даному випадку система безперервної мовної освіти повинна бути побудована
таким чином, щоб своєчасно і гнучко задовольняти освітні та професійні потреби особистості.
Найважливішим компонентом даної системи є, як уже було відзначено, її непереривність, тобто
відкритість для входження будь-якого індивіда, який бажає придбати відповідний рівень мовної освіти
або придбати іншу спеціалізіцію, на будь-якому етапі її життєдіяльності [3].
Освіту ХХІ ст. повинні відрізняти такі риси [3]:
• загальнодоступність, забезпечення передумов і гарантій якісної освіти для всіх;
• різноманіття, створення умов якісної освіти для кожного;
• безперервність, розвиток системи швидко оновлюваної освіти протягом усього життя;
• фундаментальність і глибина основ початкової, основної, загальної середньої та професійної освіти;
• практична спрямованість освіти;
• адекватність освіти, її відповідність потребам і задачам розвитку економіки, культури, науки і
технологій;
• міжнародний характер освіти.
Щоб реалізувати ці ідеї, необхідно істотно посилити підготовку педагогічного персоналу, значно
підвищити оплату його праці, настільки ж важливо створити умови для підвищення здорової
підприємницької активності навчальних закладів усіх форм власності, розширити ринок освітніх,
інформаційних та науково-технічних послуг, що вони надають.
Посилення конкуренції за різними напрямками є невід'ємним фактором глобалізації та характеризує
сучасний розвиток світового ринку освіти. Зростає конкуренція між класичними університетами, що
належать державі, та альтернативними вищими навчальними закладами типу віртуальними,
корпоративними освітніми асоціаціями, які знаходяться в руках приватного капіталу. Збільшується
боротьба за студентів між вузами всередині країни і на міждержавному рівні. Глобалізація ринку стала
можлива завдяки лібералізації ринків освітніх послуг [4: 26].
"Конкурентоспроможність системи освіти може бути досягнута на основі реалізації ефективної
стратегії експорту освітніх послуг, які для багатьох країн є прибутковою галуззю економіки, важливим
напрямком політики і показником соціального і культурного розвитку, в умовах інтернаціоналізації
освіти, що забезпечує підвищення його рівня і якості" [5: 11].
"Ринок міжнародної освіти розвивається дуже динамічно. Його сумарні фінансові показники,
включаючи мовні курси для іноземних громадян, середню та вищу освіту, додаткову професійну освіту і
т.д., вже перевищують 100 млрд. доларів США, а загальна кількість іноземців, щорічно виїжджають з
різними освітніми цілями за рубіж, досягає 5 млн. Тому в США експорт вищої освіти (за програмами
третинного рівня) вважається п'ятою за значимістю галуззю експортних послуг, в Австралії – четвертою
експортною галуззю і т.д." [6: 23].
"Великим сегментом ринку освітніх послуг є і курси іноземних мов для громадян різних країн. Так, в
2005 р. для вивчення англійської мови в ряд англомовних країн світу (Великобританія, Канада, США,
Ірландія, Австралія, Мальта, Нова Зеландія, ПАР) приїжджали 1,3 млн. осіб. Сукупні доходи тільки від
оплати за їх навчання у приймаючих країнах склали близько 10 млрд. доларів США (без обліку витрат
іноземців на проживання в середньому протягом 2-3-х місяців, їх харчування і т.д.). Збільшується також
кількість іноземних громадян, які вивчають іспанську, французьку, німецьку мови. Надзвичайно зріс в
світі попит до китайської мови і культури, породжений економічними успіхами цієї країни. За даними з
китайських джерел, кількість тих, хто вивчає китайську мову в усьому світі досягає 40 млн. осіб, в тому
числі в США чисельність вивчаючих китайську становить 700 тис. осіб, в Канаді – понад півмільйона і
т.д. У 2009 р. в 88 країнах світу діяли 282 Інститутів Конфуція, а також 262 школи / класів Конфуція,
створених урядом КНР для поширення китайської мови і культури за кордоном, а в сам Китай з метою
вивчення (в тому числі поглибленого) мови щорічно приїжджає понад 140 тисяч іноземців" [6: 21].
Одночасно з кількісним зростанням повинне початися якісне зростання ринку. Це відноситься і до
структури попиту на освітні послуги, яка стає все більш кваліфікованою, і до структури пропозиції. Або
освітні установи повинні почати розглядати свої послуги як "звичайний продукт", із застосуванням всіх
інструментів комплексу маркетингу, або – поступово покинути ринок [7: 10].
Для успішного функціонування системи безперервної мовної освіти важливим моментом є збір даних
з торгівлі освітніми послугами, в даному випадку – іноземними мовами. Доцільно постійно проводити
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вивчення наявних пропозицій, так як володіння інформацією допомагає виробляти правильну стратегію
розвитку і стимулює до підвищення якості пропонованих послуг.
Звичайно, хотілося б прагнути до більш детального і скоєного збору статистичної інформації. Проте
існує проблема обмеженого охоплення вузів, лінгвістичних центрів та інших організацій, що займаються
наданням освітніх послуг з іноземних мов, статистикою. У своїй роботі ми спираємося на досвід окремих
вузів України і регулярно вивчаємо ринок України, що дозволяє нам відстежувати ціни і тип
пропонованих освітніх послуг і сприяє виявленню нових тенденцій розвитку освіти. Основним джерелом
інформації служать Інтерні-сайти установ та реклама освітніх послуг будь-якого виду (газета, журнал,
ЗМІ, радіо, телебачення та т.д.). Різноманітність типів і моделей іншомовної освіти ускладнює завдання
збору подібних даних і їх аналізу, вивчення динаміки розвитку освіти і зіставлення систем навчання
різних вузів або організацій в сфері додаткової освіти.
Багато маркетингових методів – реклама, просування товарів і послуг, аналіз наявних покупців і
конкурентів – використовуються вже кілька тисяч років.
Основне призначення послуг – задовольняти потреби населення, що постійно змінюються. Саме в
силу швидкого збільшення кількості нових потреб сфера послуг в останні десятиліття зазнає значного
розвитку. За прогнозами вчених, у майбутньому саме послуги, а не матеріальні товари будуть
користуватися підвищеним попитом [8]. Тому вони вимагають великого контролю якості, довіри до
постачальника і здатності пристосовуватися до запитів споживачів.
В даний час ринок освітніх послуг тісно підійшов до ситуації, коли [8]:
• оформився диференційований попит на освітні послуги;
• склалася розвинена структура ринку освітніх послуг;
• обсяг пропозиції став перевершувати платоспроможній попит;
• установам освіти доводиться розширювати перелік пропонованих на ринку освітніх послуг з метою
"виживання".
Ключовим фактором успіху будь-якої організації є знання того, як споживач приймає рішення про
покупку тих чи інших товарів і послуг, що їм керує або що обмежує вибір рішення і, нарешті, як
організація може вплинути на поведінку своїх споживачів з найбільшою ефективністю. На поведінку
споживача освітньої послуги впливають психологічні, соціологічні, економічні фактори, потреба щодо
освіти, макросередовище освіти, мікросередовище освітнього закладу, якість освіти, методи просування
освітніх послуг [8].
Світовий ринок освітніх послуг умовно об'єднує в собі кілька сегментів, основними з яких є мовні
курси, шкільне навчання, вища освіта, додаткова професійна освіта і ін. Слід зазначити, що всі сегменти
світового ринку освітніх послуг пов'язані між собою [4: 12]. Проте на ринку освітніх послуг вони
представлені по-різному.
Найбільш популярним сегментом є мовні курси. Це так би мовити основний елемент освітніх послуг з
іноземних мов, на базі якого шикуються інші сегменти і створюються цілі освітні системи. Аналіз сайтів
із іноземних мов показав, що курси пропонуються як державними, так і недержавними установами. Але
далеко не завжди пропоновані курси складаються в продуману, науково обґрунтовану систему освітніх
послуг з іноземних мов, що враховує останні досягнення і вимоги часу. В даному випадку мова не йде
про застосування популярних у викладанні іноземних мов зарубіжних методик або навчальних
посібників. Йдеться про такі значущі концепції, як, наприклад, концепція безперервної освіти, яка
послужила поштовхом до створення багаточисельних проектів і проведення в області освіти
експериментів у всіх частинах світу, і тим самим зіграла важливу роль у розвитку сучасного погляду на
освіту [3].
Інтернет буквально рясніє оголошеннями про курси іноземних мов. Більшість з них не викликають
особливого інтересу з наукової точки зору, так як є лише комерційною пропозицією. Те ж можна сказати
і про лінгвістичні центри. Далеко не всім з них вдалося пройти шлях від маленької компанії, створеної з
нуля, до великої організації, яку знають і гідно оцінюють багато тисяч вдячних клієнтів в різних регіонах
країни. І лише деякі з них пропонують добре продумані моделі безперервного навчання іноземним
мовам. Наприклад, хотілось би особливо зупинитися на діяльності лінгвістичного центру ЛІНГВО
ЦЕНТР (Житомирська область), який існує на ринку освітніх послуг з іноземних мов вже більше 6 років.
У центрі викладають основні європейські мови (англійська, французька, німецька, іспанська, польська,
італійська), а також українську та російську мови для іноземців. Введено навчання східних мов:
китайська, японська, арабська.
Головне завдання центру – навчання іноземним мовам дітей і дорослих, проведення науководослідницької роботи, пов'язаної з особливостями навчання дітей і дорослих не тільки в Україні, але і
закордоном. Центр має договори з провідними зарубіжними університетами Європи і Америки. У зв'язку
з цим центр приділяє пильну увагу професійній підготовці вчителя.
Підвищення кваліфікації носить системний характер і передбачає з боку викладачів участь в курсах,
семінарах, лінгвометодичних форумах, відвідування уроків своїх колег в ЛІНГВО ЦЕНТРІ і в
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навчальних центрах в Україні і закордоном, складання спільних програм, проектів та ін. Крім цього,
практикується запрошення відомих українських і зарубіжних вчених і фахівців для проведення курсів та
семінарів на базі лінгвістичного центру.
На особливу увагу заслуговує той факт, що ЛІНГВО ЦЕНТР активно готує кваліфікованих
спеціалістів для себе сам. Більш того, тут практикуються стимулюючі надбавки, премії всім, хто успішно
підвищує кваліфікацію. Центр виходить з того, що викладач іноземних мов повинен бути
конкурентноздібним і сприйнятливим до сучасних технологій, Інтернету, комп'ютерів і т.д. Модернізація
системи освіти передбачає модель фахівця, готового до інноваційної, творчої самореалізації у
професійній діяльності. Сучасному спеціалісту для того, щоб справлятися з покладеними на нього
функціями, для його професійного розвитку та кар’єрного зростання також необхідне креативне
мислення.
Науковий напрямок діяльності лінгвістичного центру ЛІНГВО ЦЕНТР пов'язаний з методологічними
проблемами
навчання
іноземним
мовам,
проблемами
білінгвізму,
лінгводидактичними,
лінгвокраїнознавчими і психологічними аспектами в навчанні іноземним мовам дошкільнят, школярів і
дорослих.
У центрі впроваджуються найостанніші досягнення української і зарубіжної науки, спрямовані на
підвищення якості навчання іноземним мовам, розвиток особистості дітей засобами іноземної мови,
формування нового покоління молоді, яка активно володіє двома-трьома іноземними мовами.
Відмінною особливістю ЛІНГВО ЦЕНТРУ є те, що щорічно учні і дорослі проходять міжнародну
сертифікацію, складають іспити і отримують міжнародні сертифікати.
Аналіз діяльності лінгвістичного центру ЛІНГВО ЦЕНТР ще раз показує, що головне в діяльності
будь-якої установи – якісна, ініціативна, креативна і захоплююча робота всього колективу, високий
професіоналізм всіх членів команди, впровадження інновацій і нових технологій в навчальний процес і,
звичайно, віра в спільну справу.
Нові інформаційні технології знаходять широке застосування в навчанні і самостійному вивченні
іноземних мов. В Інтернеті є чимало проектів, які пропонують інтерактивні програми вивчення
іноземних мов. Це, наприклад, програма LinguaLeo, успішний російський проект, в якому закладена
ігрова форма вивчення іноземної мови; програма Kimir.org, пропонує вивчення через невеликі ролики з
популярних фільмів і призначена для тих, хто ще не може дивитися фільми цілком; програми сайту
freelanguage.org або сайту englishpod.com А також такі сайти, як puzzle-english.com, на якому мова
вивчається у вигляді пазлів до відео роликів, та english-e-books.net, де можна знайти цікаві адаптовані та
неадаптовані книги в аудіо та пдф форматі, MyEnglishPlatform від Pearson – електронний ресурс,
збагачений вправами та заняттями для тих, хто бажає цікаво та швидко підвищити рівень англійської
мови.
Висновки та перспективи дослідження. Аналізувати діяльність лінгвістичних центрів не тільки
цікаво, а й корисно. Такий підхід пропонує широкий спектр освітніх послуг, починаючи від дітей до
просунутих в роках дорослих, а з іншого боку, зробити для себе багато важливих відкриттів, які
допоможуть вдосконалювати роботу викладача іноземних мов і зробити її більш ефективною.
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Закирова Н. Ш. Концептуальная модель иноязычной подготовки взрослых.
В статье рассматривается развитие модели изучения иностранного языка взрослыми в рамках
неформального образования в Украине, роль иностранного языка в непрерывном образовании.
Разработана модель образования ХХІ века и требования к ней с точки зрения рынка труда
сегодняшнего дня. Также в статье приведены примеры внедрения современных идей относительно
преподавания иностранного языка среди взрослых на примере Центра иностранных языков ЛИНГВО
ЦЕНТР, г. Житомир. Новый взгляд на образование – это объективно обусловленная необходимость.
Новые задачи предполагают изменения в требованиях к уровню владения иностранным языком,
определение новых подходов к отбору содержания и организации материала, использованию
адекватных форм и видов контроля при разных вариантах его изучения. В эпоху глобализации
существенно изменился социокультурный контекст изучения иностранных языков в Украине.
Значительно возросла образовательная и самообразовательная функции иностранных языков, их
повышенная значимость в школе, в вузе, на рынке труда в целом, что повлекло за собой усиление
мотивации в изучении языков международного общения.
Ключевые слова: непрерывное образование, неформальное образование, курсы иностранных языков,
образование взрослых.
Zakirova N. Sh. Conceptual Model of Foreign Language Training for Adults.
The article discusses the development of the model of foreign language learning by adults in non-formal
education in Ukraine, the role of foreign language in the long-life education. The model of education in the XXI
century and the requirements based on the employment market today were also considered hereof. The article
also provides examples for modern ideas implementation on the foreign language teaching among adults in the
Center of Foreign Languages LINGVO CENTRE, Zhytomyr. A new view of education is objective due to the
need. New challenges involve changes in the level of foreign language proficiency, identification of new
approaches to content and material selection, use of suitable forms and types of control in different study
alternatives. In the era of globalization socio-cultural context of foreign language learning in Ukraine has
significantly changed. Moreover educational and self-educational function of foreign languages, their
importance in school, in high school, within the employment market as a whole increased. This resulted in high
motivation to the learning of foreign languages in international communication. Due to global changes in public
life in Ukraine and worldwide, has changed the role of foreign language in the education system. From a simple
school subject it has become a basic element of modern education system into a means of achieving professional
development of the individual.
New socio-economic and political situation requires implementing a new language policy for the society in the
field of foreign language education, aimed at meeting both social and personal needs in relation to foreign
languages. Implementing the new language policy related to the establishment of flexible languages choice and
the conditions of their study, as well as a flexible system of forms and means for education reflect the current
state of the theory and practice of foreign language teaching. In this regard, learning a foreign language in the
system of extra education acquired a wide scale. Specialists with knowledge of foreign languages required in an
increasing number of companies and institutions, and the existing demand for languages encourages teachers
and business people to open foreign language courses, language centres and other educational institutions that
offer services for learning foreign languages. This article considers new approaches and general attitude
towards teaching foreign languages to adults, how to motivate them and improve their results.
Key words: long-life education, non-formal education, foreign language course, adult education.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
На основі психолого-педагогічного аналізу наукових джерел у статті розкрито значущість проблеми
впровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищої школи. Здійснено теоретичний
аналіз процесу інформатизації у вищих аграрних навчальних закладах, зокрема розкрито основні
напрями використання комп’ютерних технологій в освіті та виділено структурні взаємозв’язки її
компонентів; визначено найважливіші задачі комп’ютеризації та інформатизації освіти;
сформульовано фактори, що впливають на впровадження та застосування комп’ютерних технологій у
навчальному процесі аграрних ВНЗ.
Ключові слова: інформаційні технології, навчально-виховний процес, майбутній фахівець, вищий
аграрний навчальний заклад.
Постановка проблеми. В сучасних умовах одним з основних факторів ефективного функціонування
системи вищої освіти є її якість та затребуваність майбутніх фахівців народногосподарським комплексом
України. При цьому, модернізація вищої освіти можлива за умови врахування освітніх потреб, які, у
свою чергу, є основою для детермінації стратегічних напрямків реформування системи вищої освіти
України.
У зв’язку з цим, розробка оновленої стратегії розвитку системи вищої професійної освіти передбачає
врахування освітніх досягнень та недоліків попередніх періодів. Це, перш за все, вимагає чіткого вибору
розвитку освітньої моделі, на основі якої буде розроблена та впроваджена в освітню практику стратегія
розвитку освіти.
У такому контексті зміни у системі освіти, які відбуваються останнім часом, активізують процес
переосмислення багатьох питань щодо підготовки майбутніх фахівців. Серед них досить актуальною є
проблема впровадження у навчальний процес вищої школи комп’ютерних технологій.
Сьогодні інформаційні технології знаходять значне застосування у навчальній практиці педагогічного
процесу на всіх освітніх рівнях. У вищій школі – це такі види діяльності, як дистанційне навчання,
управління освітою, створення програм, електронних підручників та посібників з різних предметів,
комп'ютерне тестування знань, створення електронних депозитаріїв науково-методичних матеріалів,
проведення телеконференцій, розширення міжнародного співробітництва у сфері Internet-освіти тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про наявність значної кількості наукових
досліджень з питань інформаційної підготовки фахівців-аграріїв: І. Є. Булах, А. Ф. Верлань,
А. М. Гуржій, В. В. Дерлеменко, Р. С. Корнєв, Л. І. Корнєва, М. Ф. Кропивко, Д. О. Мельничук,
М. З. Швиденко та інші.
Метою статті є теоретичний аналіз інформатизації навчально-виховного процесу у вищих
навчальних закладах аграрного профілю.
Виклад основного матеріалу. Існує широкий спектр підходів, поглядів та інтерпретацій щодо
проблеми підготовки кадрів для аграрної галузі. Вперше проблема аграрної освіти як самостійна тема
почала розроблятися у 70-80-х роках. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. з’являється низка історикопедагогічних праць, які містять значний фактичний матеріал щодо проблем діяльності закладів
сільськогосподарської освіти. Сьогодні вивчення вищої аграрної освіти як педагогічного феномену є
найбільш ефективним на основі системного підходу, оскільки дозволяє уникнути однобічності,
фрагментарності, а отже, неповноти аналізу [1: 12].
Варто відмітити, що якість підготовки майбутніх фахівців значною мірою визначається переліком
навчальних дисциплін ВНЗ. Особливості підготовки фахівців для аграрного сектору чітко визначаються
державними освітніми стандартами із зазначенням термінів навчання, нормативного обсягу годин для
підготовки та переліку дисциплін. У свою чергу, набір певних дисциплін визначає сам ВНЗ з
урахуванням регіональних та внутрішньовузівських особливостей.
В умовах зміни змісту освіти важлива роль у навчально-виховному процесі вищої школи належить
інформаційним технологіям, використання яких відкриває перспективи його якісного вдосконалення:
інтенсифікації, оптимізації, диференціації, індивідуалізації та самореалізації [2].
Сучасний процес розвитку та реформування вищої освіти передбачає впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій як необхідної складової вдосконалення навчально-виховного
процесу та створення необхідних умов підготовки молодого покоління до життєдіяльності в
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інформаційному суспільстві.
Сьогодні розвиток процесу інформатизації освіти дозволяє виявити наступні тенденції: формування
системи безперервної освіти як універсальної форми діяльності, спрямованої на розвиток особистості
протягом усього життя; створення єдиного інформаційного освітнього простору; активне впровадження
нових засобів і методів навчання, орієнтованих на використання інформаційних технологій; синтез
засобів і методів традиційної і комп’ютерної освіти [3: 74].
На думку Веселовської Н. Р., інформаційні педагогічні технології – це, у першу чергу, комп’ютерні
технології, що засновані на використанні сучасних технічних засобів навчання. На інформаційному рівні
можуть розв’язуватися цільові, змістовно-процесуальні та контрольно-результативні педагогічні
проблеми, зокрема:
структуризація і конкретизація цілей педагогічного процесу;
перетворення системи наукових знань у зміст освіти, що фіксується у навчально-програмній
документації та навчальний матеріал, який відображений у навчальних текстах різного виду та рівня;
аналіз наступності в утворенні між предметних та внутрішньопредметних зв’язків;
вибір методів, засобів, організаційних форм освітньої діяльності, що відповідають цілям і
змісту освіти, що у свою чергу сприяє диференціації та активізації освіти [4: 52].
Функціональні можливості інформаційних технологій, як зазначає О. В. Клочко, дозволяють
забезпечити основні принципи сучасної освіти – відкрите планування навчання, індивідуальна освітня
модель, вільний доступ до отримання якісної освіти, можливість індивідуального вибору тематики, місця
та часу навчання, мобільність, реалізація освітніх послуг.
Варто відзначити, що основні напрями використання комп’ютерних технологій в освіті охоплюють
чотири найістотніші галузі:
комп’ютерна техніка та інформатика – як об’єкти вивчення. Цей напрям передбачає, що
вивчення комп’ютерної техніки та інформатики має пряме відношення до змісту освіти в цілому;
комп’ютер як засіб підвищення ефективності педагогічної діяльності. У цій якості комп’ютер
розглядається як такий компонент освітньої системи, що здатний істотно вплинути на решту
компонентів освітньої системи: цілі, зміст, методи, форми навчання;
комп’ютер як засіб підвищення ефективності науково-дослідницької діяльності в освіті.
Інформаційне забезпечення забезпечує пошук джерел найновішої науково-освітньої інформації та її
відбір, оцінювання та зберігання, що забезпечує належний рівень класифікації інформації та доступ до
неї;
комп’ютер та інформатика як компоненти системи освітньо-педагогічного управління. Цей
напрям пов'язаний з процесом прийняття управлінських рішень на всіх рівнях освітньої діяльності.
Основними напрямами, що визначають становлення і розвиток процесу трансформації педагогічної
системи, є:
- зміна структури навчальної інформаційної взаємодії між її учасниками;
- вплив інформаційних технологій на подання навчального матеріалу та навчально-методичне
забезпечення;
- формування нового інформаційного середовища [5: 42].
За традиційного навчання основними мотивами використання інформаційно-комп’ютерних
технологій у навчальному процесі є орієнтація на формування репродуктивних навичок:
запам’ятовування, відтворення, розвиток умінь вищого рівня: співставлення, синтез, аналіз, виявлення
зв’язків, планування, групова взаємодія. Завдяки цьому відбуватимуться якісні зміни в освітньому
процесі підготовки спеціалістів, а саме: 1) викладач перестає бути єдиним джерелом інформації;
2) збільшення частки самостійної роботи студентів; 3) індивідуалізація навчання [6: 30].
Серед дидактичних принципів, що відносяться до комп’ютерних технологій, С. А. Москаленко
виділяє наступні:
принцип активності;
принцип самостійності;
принцип поєднання колективних та індивідуальних форм навчальної діяльності;
принцип зв’язку теорії та практики;
принцип ефективності [7: 56].
Як зазначають Н. Р. Веселовська та В. О. Денисюк, організація інформаційних освітніх технологій
передбачає виділення таких процесів, як передавання, обробка, організація зберігання і накопичення
даних, автоматизація знань.
Удосконалення методів організації інформаційних процесів дозволяє виділити наступні технології:
1. Комп’ютерні навчальні програми, що включають електронні підручники, лабораторні практикуми,
тестові системи.
2. Навчальні системи на базі мультимедійних технологій з використанням ПК, відеотехніки,
накопичувачів тощо.
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3. Інтелектуальні та експертні системи.
4. Бази даних, розподілені за галузями знань.
5. Засоби телекомунікації: електронна пошта, телеконференції, мережі обміну даними тощо.
6. Електронні бібліотеки, розподілені і централізовані видавничі системи [8: 40].
Аналіз змісту курсу інформатики в аграрних ВНЗ дозволив Л. І. Корнєвій, С. С. Штогрин, Л. Х. Роман
виявити закономірності, пов’язані з його змінами, зокрема:
- зростання ролі наукових основ інформатики в умовах динамічності розвитку предметної галузі
інформаційних процесів;
- посилення взаємодії між навчальними предметами аграрної галузі та курсом інформатики,
розширення його внутрішніх та зовнішніх взаємозв’язків;
- органічне поєднання в межах курсу фундаментальної методологічної та професійної підготовки;
- зростання ролі фундаментальних та методичних знань з інформатики у системі професійноорієнтованої підготовки;
- стабільність змісту фундаментальних та методологічних ліній і висока динамічність галузі
інформаційних технологій, що визначає їх раціональне співвідношення;
- неперервність інформаційної освіти упродовж усього навчання в аграрному ВНЗ;
- укрупнення одиниці засвоєння інформаційних технологій шляхом вироблення системи їх
опанування як необхідної умови результативності навчання [9: 38].
Сьогодні у навчальному процесі аграрних ВНЗ використовують такі види комп’ютерних програм:
- навчальні програми, призначені для самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу;
- довідкові програми, що надають вимоги освітніх стандартів та інформацію щодо предметів
навчання;
- розрахункові програми, призначені для виконання розрахунків та обробки результатів
лабораторних і практичних занять, курсового та дипломного проектування;
- контрольні програми, призначені для перевірки та оцінювання рівня знань студентів;
- електронні посібники, призначені для самостійного засвоєння студентами навчальних
дисциплін [10: 77].
Висновки. Отже, аналізуючи питання застосування комп’ютерних технологій у підготовці майбутніх
фахівців аграрного профілю, можемо відмітити доцільність застосування на всіх етапах педагогічного
процесу. Як стверджують автори праць, результативність використання комп’ютерів у навчальному
процесі можна спостерігати під час пред’явлення навчальної інформації, засвоєння навчального
матеріалу в процесі інтерактивної взаємодії з комп’ютером, повторення і закріплення засвоєних знань,
проміжного і підсумкового контролю та самоконтролю результатів навчання, корекції результатів
навчання шляхом дозування навчального матеріалу, його класифікації, систематизації тощо [5].
Таким чином, на основі аналізу наукової літератури можемо стверджувати, що сучасні інформаційні
технології виступають як такий навчальний засіб, що дозволяє значною мірою інтенсифікувати
навчально-виховний процес. На нашу думку, використання інформаційно-комп’ютерних технологій у
вищій школі дозволяє виділити ряд суттєвих переваг, до яких можна віднести наступні:
інтенсифікація навчально-виховного процесу;
поєднання систематичного й образного способів закріплення навчального матеріалу;
практична та приваблива інтерактивна форма занять;
наочність візуальної інформації та зручність її сприйняття.
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Каричковский В. Д. Информационные технологии как необходимое условие подготовки будущего
специалиста в высшей школе.
На основе психолого-педагогического анализа научных источников в статье раскрыта значимость
проблемы внедрения информационных технологий в учебный процесс высшей школы. Осуществлен
теоретический анализ процесса информатизации в высших аграрных учебных заведениях, в частности
раскрыты основные направления использования компьютерных технологий в образовании и выделены
структурные взаимосвязи компонентов; определены важнейшие задачи компьютеризации и
информатизации образования; сформулированы факторы, влияющие на внедрение и применение
компьютерных технологий в учебном процессе аграрных вузов.
Ключевые слова: информационные технологии, учебно-воспитательный процесс, будущий специалист,
выше аграрное учебное заведение.
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Karychkovskyi V. D. Information Technologies as a Required Condition for Future Specialists' Training at
High School.
Information technology in higher education has enriched an access to different education resources. New
technologies are varying the way we study and they have also changed the process of training. Both teachers
and students use these new educational technologies to archive specific educational aims.
The article is devoted to the scientific and pedagogical analysis of recent publications on the information
technologies in the educational process of the high school on the modern stage. The importance of the problem
of information technologies introduction is publicized. Theoretical analysis of the educational process
informatization in higher educational institutions of the agricultural profile has been carried out, in particular,
the main directions of the use of computer technologies in education have been revealed, and the structural
interrelations of its components have been singled out; important tasks of computerization and informatization
of education have been verified; the factors influencing introduction and application of computer technologies in
educational process of agrarian high schools have been formulated. The productive training of future specialists
to professional activity in innovation educational environment required of specific pedagogical conditions,
methods and means that enable effectiveness of training process were indicated. The theoretical analysis of the
concept ''professional training'' was made. As a result it’s possible to make a conclusion that those information
technologies in higher education are the midpoint from which all changes and progresses arise.
Key words: information technologies, educational process, future specialist, higher agrarian educational
institution.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЇ ПОДКАСТИНГУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто особливості підготовки майбутніх учителів до застосування технології
подкастингу у професійній діяльності вчителів іноземних мов. Наведено приклади та різновиди
подкастів, онлайн ресурсів та сучасних технологій вивчення іноземних мов, шляхи їх використання, а
також розглянуто алгоритм роботи з подкастами та скриптами. Проаналізовано практичний аспект
використання подкастів у процесі вивчення іноземних мов, зокрема створення власних записів з метою
удосконалення навичок іншомовного мовлення та розвитку в студентів креативності.
Ключові слова: професійна діяльність, технологія, подкастинг, підготовка майбутніх вчителів,
діяльнісно-орієнтований підхід.
Вступ. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов передбачає готовність застосовувати новітні
технології у професійній діяльності, що в умовах сучасної глобалізації є невід'ємною частиною процесу
формування комунікативної іншомовної компетентності. Сьогодення диктує педагогам обирати
найефективніші технології викладання іноземних мов: використання аудіо-візуальних матеріалів, інтернетресурсів, освітніх платформ, мультимедійних засобів навчання та особистих гаджетів студентів. Однією з
провідних технологій навчання є технологія подкастингу – публікування аудіо або відео матеріалів у
мережі Інтернет та завантаження їх на пристрої для прослуховування у будь-який зручний час [1].
Aналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Темі подкастингу у професійній
діяльності майбутніх учителів іноземних мов присвячено роботи таких українських педагогів та вчених, як
С. С. Данилюк, Н. В. Грицик, І. М. Дробіт, О. С. Бецько, Т. В. Шиян, Н. В. Кардашова. Незважаючи на
кількість написаних наукових праць щодо ефективності подкастів та широке застосування автентичних
матеріалів за кордоном, до технології подкастингу звертаються порівняно не часто, що пояснюється
недостатньою підготовкою висококваліфікованих фахівців з мови та неготовністю вчителів застосовувати
сучасні поширені в європейських країнах методики та технології.
Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є розглянути практичний аспект застосування
технології подкастингу у професійній діяльності майбутніх вчителів іноземних мов та створення власних
подкастів з метою удосконалення у студентів навичок іншомовної комунікативної компетентності.
Відповідно до поставленої мети нами сформовано такі завдання:
 визначити сутність та проаналізувати переваги технології подкастингу у професійній діяльності
вчителя іноземних мов;
 розробити алгоритм та модель роботи з автентичними матеріалами, іншомовними подкастами та їх
скриптами;
 обґрунтувати ефективність створення власних подкастів на заняттях з іноземної мови.
Важливим аспектом у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов є імплементація у навчальний
процес сучасних педагогічних та інформаційних технологій, обізнаність педагога в різних галузях та
провідних тенденціях розвитку міжнародної системи освіти, адже як зазначає Ю. А. Рибінська, ''динамізм
сучасної освіти, швидкі зміни в галузях людської діяльності спричинили зростання ролі фахівця з високим
творчим потенціалом, готового до постійного вдосконалення своєї професійної підготовки'' [2: 87].
Використання подкастів з навчальною метою – поширена практика в багатьох країнах світу, подкаст –
це цифровий медіа-файл, що розповсюджується в мережі і за змістом нагадує радіошоу, звукову виставу,
містить інтерв'ю, лекції чи випуск новин, що належить до усного жанру мовлення [1]. Аналіз попередніх
досліджень дозволяє визначити такі переваги застосування технології подкастингу, як автентичність,
актуальність,
компетентність,
автономність,
багатоканальне
сприйняття,
мобільність,
багатофункціональність, продуктивність, інтерактивність (Кардашова Н. В.); стимулювання самостійної
роботи студентів у позааудиторний час, сприяння міжкультурної взаємодії у мережі Інтернет, занурення у
реальне спілкування носіїв мови, знайомство з їх індивідуальними особливостями від тембру голосу до
акценту, підвищення мотивації до оволодіння іноземною мовою (Грицик Н. В.); поява вибору у відборі
цікавого фонетичного матеріалу, формування навичок аудіювання та здатності сприймати різні стилі
мовлення з різними акцентами й інтонаціями, вдосконаленню навичок говоріння, котре стимулює
обговорення тем, розширюючи тим самим кругозір сучасних фахівців (Данилюк С. С.).
На основі класифікації, розробленої Дж. Стенлі, який виділяє автентичні та методичні подкасти, а також
подкасти, створені вчителями або студентами, розглянемо кожний їх вид та специфіку використання [3].
© Климчук А. М., 2017
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Практичний аспект підготовки майбутніх вчителів до застосування даної технології у професійній
діяльності полягає у використанні автентичних подкастів з метою удосконалення професійних навичок
іншомовного мовлення, а також методичних подкастів, що слугуватимуть додатковим методичним
джерелом знань для майбутніх вчителів іноземних мов. Для роботи з подкастами американський вчений
Ентоні Шмідт пропонує свою методику використання Listening Journals, ведення журналів певних записів з
метою навчання студентів навичок аудіювання. Е. Шмідт акцентує увагу на формуванні у студентів
навичок ''слухання'' та стверджує, що ''більшість аудіювань проводяться з метою ознайомлення з новою
граматикою чи темою заняття, для тестування розуміння (але не навчання як зрозуміти) або ж для
розпізнання різних акцентів'', тому виникає потреба навчити студентів як слухати, надавши їм більш
інтенсивні та екстенсивні інструкції з аудіювання [4]. Вирішенням даної проблеми, на думку вченого, є
використання наступних журналів прослуховувань аудіо-матеріалів.
General Listening Journal Template
Website
Audio Name
Level / Other Information
Summary: What was the listening about?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vocabulary: What words did you learn?
Activities: What did you do? What scores did you get?

Self-Assessment
Question
Yes
No
Maybe
The speed was OK.
The Vocabulary was OK.
The Pronunciation was OK.
This helped my listening skills.
I think my listening skills are improving.
I need to improve (please circle all that apply): listening to main ideas / listening to details / listening to
numbers / listening to fast speech / listening to connected speech/ listening for a long time / listening to other
accents / my vocabulary / my pronunciation
Робота з автентичними подкастами відкриває для вчителя іноземних мов величезний спектр
можливостей використання різноманітних ресурсів та технологій. З метою подолання фонетичних,
лексичних та граматичних труднощів при прослуховуванні автентичних подкастів (складна побудова
речень, рідкісні граматичні конструкції, часом нечітка вимова спікера) вважаємо доцільним використання
скриптів, тобто тексту подкасту. Працюючи зі скриптами, майбутні вчителі іноземних мов мають
оперувати знаннями про допоміжні інтернет-ресурси, застосування яких має на меті оптимізувати процес
вивчення іноземних мов та залучити студентів до самостійної позааудиторної роботи. Одним з таких
ресурсів є cloze test creator на сайті http://l.georges.online.fr/tools/cloze.html, за допомогою якого студент має
можливість самостійно створити інтерактивне завдання з заповнення пропусків відповідно до тих
лексичних одиниць, які він обиратиме. Таким чином, прослуховуючи подкаст, студент зосереджуватиме
увагу на тих лексичних одиницях та граматичних структурах, які є найважчими для сприйняття і
диференціюватиме їх із загального мовного потоку.
Ефективним інструментом для перевірки засвоєних студентами знань є он-лайн ресурс
http://create.kahoot.it. Це інтерактивна освітня платформа, що дозволяє вчителям створювати опитування,
вікторини, ігри, тести, дискусії тощо і застосовувати їх на заняттях, використовуючи свій гаджет та
ангажуючи інших студентів працювати на власних мобільних телефонах або інших пристроях, що мають
доступ до Інтернету. Перевагами даної платформи є можливість здійснювати миттєвий контроль знань
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студентів, які вчитель отримує в електронному вигляді на свій пристрій; мотивація студентів за рахунок
використання альтернативних методів оцінювання на противагу традиційному написанню тесту, що часто
демотивує студентів для подальшої роботи; можливість створювати власні завдання, вікторини, опитування
іноземною мовою для перевірки знань інших студентів та водночас тренування власних іншомовних
комунікативних вмінь та навичок; створення позитивної атмосфери завдяки інтерактивному характеру та
ігровому компоненту даного ресурсу.
На сучасному етапі розвитку науки та освіти підготовка майбутніх вчителів іноземних мов означає
формування висококваліфікованих фахівців, які здатні екстраполювати власні навички та знання у
професійній діяльності. У контексті даного дослідження вважаємо за потрібне впроваджувати технологію
подкастингу в процесі вивчення іноземної мови, а саме залучати студентів до практики створення власних
подкастів.
Як зазначає С. С. Данилюк, ''технологія роботи з подкастом збігається з технологією роботи над
аудіотекстом і має чітку послідовність у діях викладача та майбутніх фахівців'', в той час як питання
створення власних подкастів у процесі вивчення іноземної мови залишається нерозв’язаним [5: 26].
Зарубіжна практика показує, що створення подкастів в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземної
мови має сильне теоретичне та практичне підґрунтя, адже реалізація таких завдань, як створення власних
подкастів стимулює розвиток креативності у студентів, прагнення до нових пошуків та знань. М. Свейн та
C. Лепкін, відомі американські педагоги, запропонували свій підхід, що полягає у записі студентами
власного висловлювання з його подальшим прослуховуванням та редагуванням. Таким чином, повторно
прослуховуючи та редагуючи власний запис, студенти мають зворотній зв'язок (feedback) з вчителем та
іншими студентами, який, на думку американських вчених, виступає конструктивним чинником у
формуванні іншомовної комунікативної компетентності [6]. З технічної точки зору, реалізація даного
підходу можлива за наявності у студентів засобів запису: диктофону чи особистих гаджетів і не потребує
особливих технічних навичок.
У педагогічному дослідженні ''Podcasting en anglais, partage et création'' французький педагог МаріЕленФаскель звертається до діяльнісно-орієнтованого підходу. Відповідно до положень
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти суть даного підходу полягає у тому, що ''користувачі
мови й ті, що її вивчають, є насамперед "соціальними агентами", або ж членами суспільства. Вони мають
виконувати певні завдання (що необов'язково пов'язані з мовленням) у певних умовах, специфічному
оточенні та в окремій сфері діяльності'' [7]. М. Е. Фаскель стверджує, що реалізація таких діяльнісноорієнтованих завдань, як створення подкастів, дозволяє студенту самостійно усвідомити свої можливості та
оцінити власний потенціал. Крім того, створюючи та публікуючи подкасти в мережі Інтернет, студенти
долучаються до корпоративної роботи, адже мають змогу працювати в команді, самостійно обираючи собі
напарника. Дослідниця наголошує на проблемах відсутності мотивації у студентів, подолання мовного
бар’єру, невпевненості у собі, страху висловлюватись іноземною мовою письмово чи усно, які безумовно
виступають деструктивними чинниками у вивченні іноземної мови, проте можуть бути усунені шляхом
впровадження технології подкастингу, що корелює з основними засадами дільнісно-орієнтованого підходу
до навчання [8].
Зважаючи на ряд переваг даної технології, потрібно зазначити, що створення подкастів на заняттях
вимагає від учителів іноземних мов високого рівня володіння іноземною мовою та професіоналізму,
зокрема при підготовці майбутніх вчителів іноземних мов слід врахувати відсутність наявних методичних
рекомендацій щодо створення подкастів в класі у загальноосвітній програмі навчання в Україні.
До прикладу програма вивчення англійської мови у міжнародних школах багатьох європейських країн
включає цілий розділ навчання, що присвячений використанню подкастингу на заняттях з іноземної мови.
Алгоритм організації навчання у роботі з подкастами надається вчителям іноземних мов у методичних
рекомендаціях, що базується на національній навчальній програмі Великобританії із зазначеною кількістю
годин, встановленими завданнями та цілями, описом аудиторної та позааудиторної роботи.
Рекомендований шлях навчання учнів подкастингу може варіюватись відповідно до освітніх цілей та
завдань, які ставить перед собою вчитель, проте схема та плани уроків, відображені нижче у таблиці,
демонструють загальний алгоритм роботи з подкастами.
Алгоритм роботи зі створення власного подкасту
Lesson
Main focus and objectives
Teaching summary
Activity description
Present the topic of the podcast
After listening retell the
Comprehension Listen and respond to an
audio story
and introduce the concept of
events in sequence and
1
Develop positive attitude to
audio stories. Have you ever
discuss the story's effect.
reading and understanding of listened to a podcast, radio story What images does it
what the students read: Listen or audio book?
bring to your mind?
and discuss wide range of
Listen and indicate
text types;
where the sounds
appear.
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Comprehension
2

Comprehension
3

Listen and respond to an
audio story
Explore characters in detail.
Participate actively in
conversations; speculate,
hypothesise, imagine and
explore ideas.
Listen and respond to an
audio story
Read a story aloud
Articulate and justify
answers;
Gain the interest of the
listener;
Select and use appropriate
registers.

Depth focus 1:
Descriptive
language

Explore synonyms, powerful
vocabulary, settings and
mood.
Identify how language,
structure and presentation
contribute to the meaning.

Long
composition 1

Shared learning and teacher
modelling of a class story
podcast.
Plan their writing: discuss
writing similar to that which
they are planning to write;
discuss and record ideas;
draft and write: Oral
rehearsal, use of rich
vocabulary, and increasing
range of sentence structures;
organize paragraphs around a
theme in narratives.

Long
Composition 2

Write first draft of a story
podcast.
Draft and write: Oral
rehearsal, use of rich
vocabulary, and increasing
range of sentence structures;
Organise paragraphs around a
theme. Create settings,
character and plot.
Review and edit to produce a
final draft of a story podcast.
Evaluate and edit: Assess
own and other’s writing.

Long
Composition 3

Presentation 1

Practice reading stories aloud

Listen to the second part of the
podcast, discuss and analyze the
characters of the story.
What are they like?

The students complete
the chart about the
characters and get ready
to describe them.

Listen to the last part of the
podcast. Discuss the ending.
Listen to the first few minutes of
the episode. When does the
narrator speak loudly, quietly,
quickly or slowly? What kind of
voices are used in different
characters?
Ask the students to find powerful
words and phrases in the story.
The students discuss unfamiliar
words, suggests synonyms and
find the ways the author has
described emotions(fear, joy,
surprise) and sound(circle in
different colours).
Can you think of other words and
phrases we could use?
Explain that the students are
going to write a three episode
podcast. Discuss what they
learned about podcasts.
Suggest a starting point,
brainstorm what might happen,
record ideas.
Ask the students where powerful
words might be used.

Practice reading the
story aloud in groups.
Each student in a group
reads a different part of
the story. The other
students use ''Two Stars
and a Wish'' to suggest
improvements (reading
louder, softer, in
different voices etc).
The students complete
'mood tracker' to explore
how mood and thoughts
of the characters change
at different points in the
story.

The students share their plans
from previous session and use
Two Stars and a Wish to make
suggestions for improvements.

The students rehearse
sentences orally, write
the first draft of their
story

Explain that in this session the
students will review the writing
done in the previous session,
making suggestions for changes
and writing a final draft.
Play the podcast, ask the students
to listen to the sound effects and
the narrator's voice.
Discuss adding sound effects to
the stories. What could you bring
to the next session to make
sounds with?
Explain that in this session the

The students write a
final draft of their
podcast.
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Suggest where sound
effects might be used
during the modelled first
episode.

In their groups, the

Педагогічні науки. Випуск 4 (90).

students will decide where to add children decide where to
sound effects to their stories and
add sound effects and
practice performing their
how to make the noises.
podcasts.
After that, they practice
Remind the students that that
performing their stories.
when they read aloud they should
think about speed, volume and
tone of voice.
How might each character
speak?
Perform and record story
Record the student’s podcasts,
N/A
Presentation 2
podcast.
including their sound effects.
Post the files on-line, on your
school/university site, blog or
social network.
Alternatively, provide time
during assembly or invite other
people to perform the podcasts in
front of a real audience.
Характерною рисою даної роботи виступає повна свобода дій вчителя, який в процесі навчання
впроваджує рекомендовані британською програмою заняття з граматики, які можуть бути необхідними
учням у процесі написання власних текстів, а пізніше запису індивідуальних або групових подкастів [9].
Висновки. Таким чином, залишаються актуальними питання подальшої праці та розробки нових шляхів
роботи з сучасними інноваційними технологіями та їх реалізації у професійній діяльності вчителів
іноземних мов.
У процесі дослідження особливостей та пошуку шляхів використання технології подкастингу
приходимо до висновку, що найефективнішим засобом вивчення іноземної мови є не лише
прослуховування записів та подальша робота з його змістом, а написання власних текстів та запис
особистих або групових подкастів. Вважаємо, що такий вид освітньої діяльності повинен бути інтегрований
майбутніми вчителями іноземних мов у загальну систему освіти України, адже окрім усіх вище зазначених
переваг використання подкастів, продукування власних висловлювань іноземною мовою обумовлює
креативний розвиток мислення студентів, удосконалює навички іншомовної комунікативної
компетентності та сприяє створенню позитивного клімату на заняттях з іноземної мови. Перспективи
подальших досліджень вбачаємо у подальшому вивченні шляхів впровадження інноваційних методів
вивчення іноземних мов та популяризації технології подкастингу в професійній діяльності майбутніх
вчителів іноземних мов.
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Климчук А. М. Подготовка будущих учителей к применению технологии подкастинга в
профессиональной деятельности.
В статье рассмотрены особенности подготовки будущих учителей к применению технологии
подкастинга в профессиональной деятельности учителей иностранных языков. Приведены примеры и
разновидности подкастов, пути их использования, а также рассмотрен алгоритм работы с подкастами
и скриптами. Проанализированы практический аспект использования подкастов в процессе изучения
иностранного языка, в частности создание собственных записей с целью усовершенствования навыков
иноязычной речи и креативного развития студентов.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, технология, подкастинг, подготовка будущих
учителей, деятельностно-ориентированный подход.
Klymchuk A. M. Podcast Technology in Preparation of the Future Foreign Language Teacher’s Professional
Activity.
The article deals with the peculiarities of podcast technology and its usage in preparation of the future foreign
language teacher’s professional activity. The practical aspects and the usage of podcasts in foreign language
teaching have been analyzed and the efficiency of creating personal or group podcast has been proved. Apart from
that, the numbers of online resources and variety of podcast activities have been illustrated with examples and
methodological instructions of its practical usage. The following article proceeds us with the topic of podcasts
creation by students as the current research is aimed to prove the efficacy of using podcasts in the classroom, to
highlight the catholicity of communicative competence formation and envisage the assets of establishing podcasts
as an integrated part of the national curriculum. The content of podcast technology, its advantages and correlation
with activity-oriented approach were investigated and analyzed. In the course of this article contemporary teaching
techniques and methods were suggested to put into practice of foreign language teaching in order to optimize and
differentiate the educational process and to achieve high results.
Key words: professional activity, technology, podcasting, preparation of future foreign language teachers, activityoriented approach.
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
У статті представлено вітчизняний та зарубіжний досвід професійної підготовки керівників
навчальних закладів, розглянуто її форми та методи, розглянуто підготовку керівників у сфері освіти у
країнах Північної Америки, Європи, Японії та України, проведено аналіз досліджень і публікацій з даного
питання, висвітлено основні характеристики змісту підготовки управлінців сфери освіти.
Ключові слова: керівник, керівник навчального закладу, магістратура, магістерська підготовка, освітні
установи, навчальний процес.
Постановка проблеми. Освіта в наш час є основою добробуту як суспільства загалом, так і кожної
людини зокрема. Процес підготовки кваліфікованого фахівця є однією з головних проблем професійної
педагогіки. У становленні професіонала актуальним завданням сьогодення є така підготовка,
результатом якої виступає здатність легко адаптуватися до змін у житті, удосконалювати власну
професійну компетентність, що можна забезпечити за умов використання не лише вітчизняного, а також
і зарубіжного досвіду. Набули модернізації функції керівника навчального закладу. До сучасних функцій
керівника належать не лише аналіз, планування, організація, мотивація та контроль, а й бачення стратегії
та розвитку навчального закладу з урахуванням найкращого світового досвіду, здійснення моніторингу
освітнього процесу, управління розвитком та фінансами закладу освіти, управління маркетинговою
діяльністю, внутрішня та зовнішня комунікація, здійснення стратегічного управління навчальним
закладом, забезпечення саморозвитку науково-педагогічних кадрів та учнів (студентів). Підготовлений
до професійної діяльності майбутній фахівець зі сформованим високим рівнем управлінської культури
матиме можливість більш гнучко аналізувати різні ситуації, прогнозувати найбільш ефективні шляхи
функціонування навчального закладу, керувати закладом, мобільно реагувати на зміни в соціальному,
культурному й економічному житті суспільства, здійснювати ефективне ділове спілкування у процесі
професійної діяльності, самовдосконалюватися протягом усього життя.
Аналіз основних джерел та наукових публікацій. Питанням підготовки керівників навчальних
закладів у самих закладах освіти та у післядипломній освіті займалися такі науковці, як В. Бондар,
С. Вершловський, С. Змєєв, Ю. Кулюткін, В. Олійник, Н. Протасова, М. Романенко, Л. Спірін,
О. Тонконога та ін.
С. Редько стверджує, що у сучасних суспільних умовах, готуючи керівників навчальних закладів,
необхідно використовувати природний потенціал кожної окремої особистості. Автор вважає, що з метою
підвищення ефективності підготовки фахівців, майбутніх управлінців, необхідно досліджувати
властивості студентів на всіх рівнях структури особистості (психофізіологічному, психічному та
соціально-психологічному) та враховувати їх у процесі навчання; спрямовувати професійне навчання
студентів на підготовку їх до управлінської діяльності; передбачити використання новітніх педагогічних
технологій у навчально-виховному процесі з метою розвитку управлінських здібностей студентів;
забезпечити закріплення набутих знань та постійний тренінг первинних управлінських навичок [1].
С. Байбородова, вивчаючи досвід підготовки керівних кадрів освіти у Великій Британії, виявила, що
керівників навчальних закладів готують у спеціально створених навчальних центрах при університетах,
які працюють за єдиним уніфікованим планом. У кожному центрі викладання здійснюється одним
консультантом, відповідальним за підготовку директорів у даному регіоні. Навчальна програма
побудована на основі Національних стандартів для директорів (National Standards for Headteachers). З
урахуванням основних сфер керівництва побудована вся програма навчання майбутніх директорів.
Викладання ведеться в п’ятьох модулях. Два обов’язкові модулі – стратегічне планування та посадова
відповідальність; і від одного до трьох модулів за вибором – освіта та навчання; розвиток і
використовування штату й ресурсів; люди та взаємостосунки [2].
Обов’язкові модулі зі стратегічного планування та посадової відповідальності мають на меті навчити
директорів розробляти стратегічне бачення розвитку школи, аналізувати і планувати майбутнє, а також
вивчення правових основ управління, опанування способами раціональної й ефективної звітності школи
перед керівниками освітніх структур, учнями, батьками, колективами місцевих працедавців і місцевим
співтовариством.
На думку дослідниці, дана програма з погляду реформування системи освіти на сучасному етапі
важлива для нашої країни. Багато ідей і інновацій щодо підготовки керівних кадрів у Великій Британії
© Кравчук О. С., 2017
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було б корисно використовувати при навчанні цих фахівців у педагогічних навчальних закладах [2].
Окреслення невирішених питань. Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми дає підстави
стверджувати, що на сучасному етапі існує визначена наукова база підготовки менеджерів освіти у
вищих педагогічних навчальних закладах. Однак, проблема формування управлінської культури
керівників навчальних закладів потребує детального наукового вивчення, тому що на сьогоднішній день
закладами здебільшого керують люди, які не мають спеціальної фахової підготовки як управлінці і
формування їхньої управлінської культури є і залишається актуальним. Також в умовах реформування
вітчизняної системи освіти важливим є запозичення іноземного досвіду підготовки менеджерів освіти.
Однак, дане питання розглянуто науковцями не у повній мірі, що і зумовило вивчення зарубіжного та
вітчизняного досвіду формування управлінської культури керівників навчальних закладів у професійній
підготовці.
Мета та завдання статті – дослідити процес професійної підготовки майбутніх керівників
навчальних закладів в Україні та за кордоном.
Виклад основного матеріалу. Необхідність використання у вітчизняній системі вищої освіти
найкращого зарубіжного досвіду такої підготовки потребує його детального аналізу. Існують різні моделі
підготовки майбутніх керівників навчальних закладів, яка є складовою моделі підготовки керівного
складу персоналу в цілому. Американська модель передбачає превентивну підготовку керівника у
вищому навчальному закладі до початку кар’єри. Теоретичні знання є основою для майбутньої
практичної діяльності. Магістерська підготовка майбутніх керівників навчальних закладів у США
враховує низку соціальних, економічних, демографічних та структурних чинників, які змінюють світ, а
разом із тим – й очікування від освітніх закладів. Розглянемо цілі підготовки за магістерською
програмою "Управління освітою" в США. В американських університетах, таких як Wake Forest
University School of Business, Maryville University, Alliant International University та інших підготовка
фахівців у сфері управління навчальним закладом здійснюється не лише на теоретичному рівні, а й на
практичному. Так, наприклад у Wake Forest University School of Business тривалість навчання в
магістратурі складає 10 місяців та базується на знаннях, які отримані на бакалавраті. Програма
починається у червні з інтенсивного 6-тижневого модуля, який готує студентів до магістерського бізнескурсу. Осінній та весняний семестри складаються з чотирьох модулів по вивченню основ фінансів,
маркетингу, управління, бізнес-аналітики, бухгалтерського обліку, економіки, інформаційних
технологій, етики, організаційної поведінки та лідерства. В університеті існує програма практичного
навчання (ALP), командні консалтингові проекти, у межах яких студенти працюють з бізнес-спонсорами
та клієнтами, допомагають студентам отримати професійні навички.
В університеті Maryville University навчання зорієнтоване на високий рівень освіти та націлене на
підготовку ефективних лідерів, виконавців, керівників навчальних закладів, менеджерів та підприємців.
Студентів навчають вирішувати реальні робочі завдання у класі та за його межами. Під час навчання
студенти вивчають курси у галузі бухгалтерської справи, бізнес-адміністрування, фінансових послуг,
інформаційних систем та інших дисциплін.
Alliant International University дає можливість студентам отримати реальний досвід роботи управлінця
на регіональному та міжнародному рівнях за рахунок консультування, стажування, професійного
розвитку та суспільної роботи. Навчання в магістратурі триває два роки, під час яких вивчається 8
основних курсів та 4 спеціальних. Основні курси розвивають управлінські знання, аналітичний потенціал
та культурний вплив. Студенти вивчають дисципліни у галузі підприємництва, інформатики,
менеджменту та адміністрування людськими ресурсами, маркетингу, технологій управління, лідерства,
психології управління.
Метою навчання за магістерською програмою "Управління освітою" в Північно-західному
університеті є навчити студентів: концептуалізувати (осмислювати) вищу освіту на основі збагачених
теоретичних знань та активної професійної практики, включаючи розуміння системи вищої освіти,
цінностей, політики та практики її функціонування; розвивати розуміння контексту викладання в
професійній практиці, а також складні відносини між різними аспектами цього контексту; розвивати
навички дослідження для аналізу проблем, загроз та можливостей, які співіснують у закладах вищої
освіти та поза ними, а також навчитися використовувати результати аналізу на користь цілеспрямованої
діяльності; розвивати навички залучення до продуктивного діалогу та переговорів із різними
зацікавленими сторонами; цінувати важливість продовження навчання відносно професійного життя та
оволодіти концептуальною структурою й навичками, які є необхідними для такого навчання.
У результаті навчання за магістерською програмою "Управління освітою" в Північно-західному
університеті студент-магістрант буде глибше розуміти систему вищої освіти, педагогічного процесу,
використовувати дослідницькі знання на практиці, мати розвинені комунікативні навички. Однак,
організатори магістерської підготовки даного університету не приділяють великої уваги технологічним
аспектам управління.
Метою навчання магістерської підготовки майбутніх керівників навчальних закладів університету
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штату Вашингтон є: підготовка працівників сфери освіти до лідерства в школі; проведення
систематичного дослідження проблем, політики освіти; експериментування, інновації та розробка
моделей удосконалення підготовки співробітників школи; генерація нових ідей з удосконалення освіти;
залучення до спільних досліджень та службової діяльності освітньої організації; розвиток систематичних
заходів із забезпечення відповідної уваги до освіти студентів різних етнічних груп.
Отже, провідною стратегією магістерської підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в
університеті штату Вашингтон є підготовка лідерів освіти – дослідників, новаторів, генераторів ідей
тощо.
Магістерська підготовка Гарвардського університету забезпечує у магістрантів ''більш глибоке
усвідомлення того, що таке навчання та викладання; підвищення власного розуміння шкільної культури;
оцінювання факторів, які заважають змінам у школах та розробку стратегій подолання цих перешкод;
спроможність використання зв’язків та коаліцій; аналіз нових моделей лідерства та колегіальності;
спроможність співпраці з батьками та керівниками шкіл; переосмислення ролі, яку можуть відігравати
викладачі у реформуванні школи за умов спільної праці''.
Таким чином, навчання за магістерською підготовкою майбутніх керівників навчальних закладів в
Гарвардському університеті спрямоване на розвиток емоційно-ціннісного та комунікаційного
компонентів професійної підготовки при акценті на вивченні системи, якою керують, а саме –
педагогічному процесі та його особливостях.
В університеті імені Джорджа Мейсона (штат Вірджинія) виділено п’ять загальних цілей
магістерської підготовки: служба суспільству; практика мислення; покращення навичок комунікації;
розвиток навичок привнесення змін; самооцінювання та планування особистого розвитку. Тобто, за
навчальною програмою управління освітою університету імені Джорджа Мейсона головна увага
приділяється особистісному розвитку магістранта.
Головною метою навчання за магістерською програмою "Управління освітою" університету штату
Джорджія зі спеціалізацією в студентських питаннях (справах) є допомога магістрантам в оволодінні
навичками та компетенціями, які необхідні в роботі зі студентами вищих навчальних закладів у таких
напрямках, як: розвиток, сприяння міжособистісній співпраці, лідерство в групі, адміністративні
принципи роботи. Особлива увага за цією магістерською програмою приділяється розвитку студентів, а
саме навчанню та особистому розвитку під час навчання у вищому навчальному закладі. Тобто,
університет штату Джорджія пропонує спеціалізовану магістерську програму з управління освітою, яка
готує не до викладацької роботи зі студентами вищих навчальних закладів, а працює в секторі надання
послуг студентам університету.
Навчання за магістерською програмою "Управління освітою" університету штату Південна Кароліна
також передбачає спеціалізацію в управлінні студентськими справами в дворічних, чотирирічних та
професійних вищих навчальних закладах. Програма є збалансованою сучасними теоретичними
знаннями, можливостями розвинути критичне усвідомлення студентських справ та застосування
результатів досліджень задля поліпшення практики обслуговування студентів. Ті, хто успішно пройдуть
програму навчання, зможуть продемонструвати вдосконалені навички комунікації, чітку стратегію
визначення та реагування на запити студентів, поглиблене розуміння розмаїття студентських потреб, які
потрібно враховувати в процесі розробки програм надання послуг студентам.
На відміну від університету штату Джорджія, університет штату Південна Кароліна спрямовує свою
магістерську підготовку на розвиток магістрантами власної стратегії професійного вирішування
студентських питань.
Підсумовуючи наведений аналіз цільового компонента навчальних програм, підкреслимо, що
загальною метою вивчення дисциплін магістерської підготовки майбутніх керівників навчальних
закладів є підготовка освічених, висококваліфікованих спеціалістів у сфері освіти для задоволення
регіональних та державних потреб. Крім того, цей аналіз показав, що загальні підходи до формулювання
цілей магістерської підготовки не є характерними для університетів США. Тобто, кожний університет
самостійно визначає цілі магістерської підготовки за спеціальністю, завдяки чому існує можливість
упроваджувати власні оригінальні підходи до навчання.
За дослідженнями С. Бурдіної, відповідно до цілей магістерської програми університет розробляє
навчальний план за програмою, де структура та спрямованість блоків навчальних дисциплін
віддзеркалюють цілі магістерської підготовки. Оскільки система вищої освіти США є досить
різноманітною й вищі навчальні заклади суттєво відрізняються за "місією", структурою, напрямком
тощо, це відображається в цілях та змісті магістерських програм [3].
Таким чином, практично в кожному вищому навчальному закладі США є свої особливості в підходах
до формулювання цілей і завдань магістерської програми "Управління освітою". Незважаючи на ці
особливості формулювання цілей, магістерські програми різних університетів мають багато спільних рис
у цільовому компоненті, а саме: розвинуті комунікаційні та лідерські навички, новаторське мислення,
уміння застосовувати досягнення дослідників у власній практичній діяльності.
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Американська управлінська культура розглядає управління як спеціалізований вид діяльності, а
менеджера – як професіонала, який володіє спеціальними знаннями. В основі американської
управлінської культури (як і в європейської) лежить раціоналізм. У ньому чітко виділяється
індивідуалізм, опора на власні сили, розрахунковий конкурентний прагматизм. Однак, у 80-ті роки у
американців виникли сумніви щодо правильності свого бачення управлінської культури та почали
уважно вивчати японську управлінську культуру.
Японська управлінська культура є результатом певного способу життя населення. Аналіз досвіду
підготовки керівників навчальних закладів в Японії свідчить, що в цій країні так і не прийшли до ідеї
спеціалізованої підготовки управлінських кадрів. Вона формує своїх керівників безпосередньо в закладах
освіти, послідовно проводячи їх через ланцюжок посад, починаючи з найнижчих. Тобто, підготовка
керівника навчального закладу відбувається на робочому місці. Цьому сприяє висока педагогічна
культура японців і майже відсутня плинність кадрів.
Європейська модель професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів має за мету
отримання знань на основі практичного досвіду та подальшу самореалізацію людини у закладах
підвищення кваліфікації або спеціальної управлінської підготовки. Однак, усі вони містять відповідну
управлінську освіту.
Підготовка фахівців у сфері управління здійснюється багатьма європейськими вищими навчальними
закладами. Так, наприклад, у Lancaster University існує широкий вибір програм з менеджменту: МВА
програми у режимі full-time, part-time та Global Executive, підприємництво та інновації, людські ресурси,
філософія та менеджмент та інші – усього близько 20 програм.
У Голландії поширеним явищем є підготовка керівників освітніх установ на курсах. Існує чимало
організацій, що пропонують курси для роботи в сфері освіти. Такі організації можуть входити до
університету, педагогічного коледжу, педагогічного інституту чи приватного підприємства. Директор
може відвідувати курси чи програми з підготовки менеджерів, які його зацікавили.
Асоціація державного управління освітою в Нідерландах (VVO) пропонує різноманітні
короткотривалі, переважно практично спрямовані курси, які охоплюють загальну сферу підготовки
керівників школи. Проте, організації, що пропонують курси, не співпрацюють між собою, що спричиняє
відсутність єдиних стандартів і якості підготовки.
Підготовка керівників навчальних закладів згідно документів Міністерства освіти Франції передбачає
три напрями:
– створення умов для розвитку загальної культури керівника – представника державної влади;
– розвиток компетенцій, специфічних для функцій керівників навчальних закладів відповідно до
глобальних суспільних змін;
– сприяння професійній мобільності керівників навчальних закладів.
У Франції підготовка спеціалістів з управління навчальним закладом здійснюється відповідно до
кваліфікаційної характеристики, навчальних планів та робочих програм дисциплін. Обсяг навчального
часу з дисциплін визначено навчальними планами.
Як зазначає В. Хоменко, програми підготовки магістрів з управління навчальними закладами у
Франції включають дисципліни, спрямовані на оволодіння техніками менеджменту, керівництва
людськими ресурсами, юридичними аспектами керівництва навчальними закладами, економічно
орієнтованими дисциплінами. Так, загальна спрямованість навчальних програм ВНЗ Франції привертає
особливу увагу у зв’язку з такими навчальними блоками, як: економічне, фінансове та адміністративне
управління освітньою системою; менеджмент послуг, управління якістю у навчальному закладі, аудит,
контроль, керівництво проектом, упровадження змін у навчальному закладі, стратегічні підходи до
управління, маркетинг та зв’язки з громадськістю, статистика, логістика, інформаційна система на
підприємстві, облік і контроль, фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік та управління
бюджетними коштами освітньої установи [4].
Отже, велика увага у французьких ВНЗ приділяється опануванню майбутніми керівниками
навчальних закладів практично-орієнтованими дисциплінами. Крім того, ці дисципліни мають
економічний та юридичний напрямок. Важливим аспектом процесу підготовки є виділення великої
кількості кредитів на індивідуальну роботу та підготовку дипломної роботи.
На думку Т. Каткової, німецька модель зорієнтована на розвиток у випускника: пізнавальних і
загальних інтелектуальних здібностей, загальної ерудиції, соціальних та особистісних якостей,
пунктуальності, працездатності, ощадливості, акуратності, гнучкості, самостійності, лояльності, почуття
обов’язку, врахування інтересів підприємства, а також здібностей до уміння вести переговори,
встановлювати контакти, розподіляти завдання, приймати рішення, риторичні навички спілкування
тощо [5].
Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів у Німеччині відбувається як за вимогами
Болонського процесу, так і за допомогою змішаної форми навчання, так званої Blended Learning
(інтеграція навчання в групі, самостійне навчання, яке здійснюється як в аудиторіях, так і в режимі он80
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лайн). Навчання передбачає використання електронних засобів, роботу в аудиторіях, різноманітні
інтерактивні форми. Це дає змогу широко використовувати електронну пошту, Інтернет-конференції,
диспути, обмін досвідом тощо. Таке навчання пропонує ряд функцій для підтримки індивідуального
навчання, можливості цифрового надання інформації, матеріалів і он-лайн-ресурсів. Так, в університеті
Ольденбург середній термін навчання без відриву від виробництва становить 6 семестрів, з відривом від
виробництва – 4 семестри. Навчальна програма має в цілому 120 кредитних пунктів, 16 навчальних
модулів і завершальний магістерський модуль. Усі модулі незалежні один від одного. Порядок навчання
й навчальний матеріал передбачають до 30 годин на тиждень.
Навчальний процес складається з восьми обов’язкових базових модулів науково-теоретичної
підготовки студентів у сфері менеджменту в освіті. При їх вивченні магістри з управління навчальними
закладами здобувають знання зі стратегічного менеджменту, економіки та політики в галузі освіти,
проектного менеджменту, контролю, права в освіті, фінансового менеджменту й інвестування,
організації та керівництва, освітнього маркетингу, менеджменту вищої школи й наукового менеджменту,
менеджменту перепідготовки, навчання на основі новітніх технологій, організації та менеджменту змін,
обробки даних, інформації та знань, керівництва та кооперації.
Кожний навчальний модуль в університеті Ольденбург складається з п’яти фаз. Першою фазою є фаза
підготовки, яка триває чотири тижні та має гнучкий розподіл часу, що відводиться для одержання
навчальної літератури для самостійного вивчення. Для контролю успішності розроблені он-лайн
завдання, які необхідно завершити до початку першої фази. Друга фаза − це фаза присутності, що триває
два дні та передбачає роботу в рамках майстер-класу, на якому формулюється план роботи,
обговорюються завдання й робота над проектом. Найтривалішою є проектна фаза, що складається з
восьми тижнів і має також гнучкий розподіл часу та передбачає обробку проектного завдання у групі з
трьох або чотирьох осіб згідно робочого плану. Наприкінці строку виконання проектного завдання
результати групи узагальнюються у формі презентації. Четвертою фазою є фаза зустрічі, яка триває два
дні. При проходженні модуля група надає проектні результати. Також у цей період встановлюється
зворотній зв’язок учасників групи з викладачами і однокурсниками. Студенти подають презентацію, яка
являє собою частину іспиту. П’ята фаза складається з чотирьох тижнів та передбачає написання
письмової роботи за власним проектом та подання результатів його виконання. Вона складається з
частини, що описує індивідуальний внесок студента, і наукової частини, що описує теоретичний базис
проекту [6].
Отже, відмінність навчальної програми полягає в тому, що студенти працюють у групах над
конкретними проектами, які виникають у їхній виробничій практиці, застосовують теоретичні знання та
перевіряють їх важливість для конкретних дій в освітніх організаціях. Окрім цього, у процесі кооперації
з носіями інших знань і досвіду формуються нові знання, що ведуть до цікавих підходів у вирішенні
завдань і синергії. Виконання цих проектів разом із професійними знаннями є важливою складовою, яка
дозволяє використовувати досвід і практичні навички студента.
В інституті Людвігсбург під час підготовки майбутніх керівників навчальних закладів, крім
перерахованих дисциплін, які викладаються в університеті Ольденбург, велика увага приділяється
наступним предметам: персональний менеджмент, розвиток особистості та компетенція керівництва,
комунікація та кооперація, організаційний менеджмент, освітній менеджмент, високорівневий
менеджмент.
Особливе місце у навчанні майбутніх керівників закладів освіти займає коучинг. Коучинг (англ.
coaching – навчання, тренування) – це метод сучасного консультування, який сприяє ефективному
досягненню клієнтом поставлених цілей, вираженому в конкретних результатах. В університетах
Німеччини він давно існує як специфічна форма індивідуального навчання [7].
Радянську управлінську культуру відрізняли висока ефективність і результативність в екстремальних
умовах та відносно низька – у спокійних. Це перетворилося на постійний поспіх (особливо в кінці
місяця, кварталу, року). Важливим для радянської управлінської культури був пріоритет державних
проблем над проблемами кожної окремої особистості, що й призвело до ігнорування інтересів окремої
особи. Керівники освітніх установ не здобували спеціальної освіти, а набували базового управлінського
досвіду. При цьому радянська управлінська культура була гнучкою, могла швидко пристосуватися до
змінених обставин, характеризувалась непередбачуваністю поведінки та діяльності, готовністю піти на
нестандартні рішення.
Створення ринкових відносин в Україні зумовило потребу підготовки професіоналів-менеджерів
освіти. Сьогодні дана спеціальність належить до найбільш перспективних. В Україні все більше
університетів забезпечують магістерську підготовку керівників навчальних закладів. Одним з них є
Житомирський державний університет імені Івана Франка. Навчання відбувається впродовж двох років
на заочній формі.
Під час навчання студенти оволодівають базовими поняттями з галузі менеджменту, педагогіки,
філософії, психології тощо. Провідними дисциплінами під час навчання є: керівник навчального закладу,
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менеджмент організацій, управління розвитком персоналу, інноваційний менеджмент, соціальна та
екологічна безпека, техніка управлінської діяльності, освітні технології, управління навчально-виховною
діяльністю, управління інформаційним зв’язком, правові аспекти управління навчальним закладом, аудит
і оцінювання управлінської діяльності, управління трудовими ресурсами, лідерство в організаціях. Зміст
даних дисциплін адаптований до специфіки функціонування навчальних закладів різних типів та форм
власності. Також під час навчання студенти проходять управлінську практику у загальноосвітніх
навчальних закладах та навчальну і наукову практику на кафедрах університету. Певна кількість
навчального навантаження відводиться на написання курсових робіт з вивчених предметів.
Завершальним етапом навчання є написання та захист магістерського дипломного дослідження.
Також керівників навчальних закладів готує університет менеджменту освіти НАПН України, який є
вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність з підвищення
кваліфікації керівних і педагогічних працівників системи освіти та підготовки й перепідготовки фахівців
з вищою освітою (з управління персоналом та економіки праці, менеджменту організацій, психології,
менеджерів-економістів, керівників підприємства, установи та організації, викладачів вищих навчальних
закладів).
Магістерська підготовка здійснюється і в університеті імені М. П. Драгоманова. Метою навчання є
формування знань, необхідних для управління різними типами навчальних закладів у сучасних умовах. В
університеті здійснюється практичний підхід до навчання: студент виконує завдання в Інтернеті і
отримує за це бали, по сумі яких виставляється залік або екзамен; підсумковий контроль по модулям
дисциплін проходить у комп’ютерному класі Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова; захист магістерської роботи на базі Інституту управління та економіки освіти НПУ
імені М. П. Драгоманова. Термін навчання складає 2 роки дистанційної заочної форми навчання. В
університеті для спеціальності ''Управління навчальним закладом'' викладаються наступні дисципліни:
освітня політика, техніка управлінської діяльності, управління трудовими ресурсами, управління
навчальною та трудовою діяльністю, менеджмент знань, правові аспекти управління навчальним
закладом, методологія наукового дослідження, теорія прийняття рішень.
Міжрегіональна академія управління персоналом здійснює підготовку керівників навчальних закладів
у магістратурі, яка поєднує в собі специфіку навчання адміністративного менеджменту і психологопедагогічних дисциплін дає право випускникам працювати як у галузі загального менеджменту, так і у
галузі освіти – викладання, виховання, соціальної роботи тощо. Навчання триває 2 роки на денній формі
навчання і 3 роки – на заочній. Дисципліни, що викладаються в МАУП: керівник навчального закладу,
менеджмент організацій, управління розвитком персоналу, інноваційний менеджмент, соціальна та
екологічна безпека, техніка управлінської діяльності, освітні технології, управління навчально-виховною
діяльністю, управління інформаційним зв’язком, правові аспекти управління навчальним закладом,
управління персоналом та інші.
Таблиця 1.1
Зарубіжний та вітчизняний досвід професійної підготовки керівників навчальних закладів
Країна
США
Франція
Німеччина
Великобританія
Україна
Термін
Від 10 міс.
До 2 р.
6 міс.
До 2 р.
В середньому 2 р.
навчання
до 2 р.
Розвиток
Підготовка
пізнавальних
висококваліфікован
та загальних
Розвиток
ого керівника
інтелектуальн
Високий
загальної
навчального
их
рівень
культури
закладу,
здібностей,
випускника,
освіти,
формування
загальної
підготовка
розвиток
Підготовка
комунікативних
ерудиції,
ефективних
компетенції,
навичок,
соціальних та висококваліфікован
сприяння
лідерів,
Орієнтація
ого фахівця у
здібностей до
особистісних
виконавців,
професійної
навчання
галузі управління
прийняття
якостей,
керівників,
мобільності
навчальним
управлінських
пунктуальнос
КНЗ,
новаторів,
закладом
рішень, почуття
ті,
науковців у
індивідуальн
обов’язку,
працездатнос
сфері освіти, е навчання та
індивідуальне
ті,
розвиток
особистісний
навчання та
ощадливості,
розвиток.
творчої
розвиток творчої
акуратності,
активності
активності
гнучкості,
самостійності,
особистості.
лояльності,
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почуття
обов’язку;
формування
здібностей до
уміння вести
переговори,
встановлення
контактів,
розподілення
завдань,
прийняття
рішення,
навичок
спілкування
тощо.

Дисципліни,

що
викладають
ся

Навчальна

Основи
фінансів,
маркетинг,
менеджмент,
бізнесаналітика,
бухгалтерськ
ий облік,
економіка,
інформаційні
технології,
етика,
організаційн
а поведінка
та лідерство,
психологія
управління

Більша

Економіка,
фінансове та
адміністратив
не
управління
освітньою
системою;
менеджмент
послуг,
управління
якістю у
навчальному
закладі,
аудит,
контроль,
керівництво
проектом,
упровадженн
я змін у
навчальному
закладі,
стратегічні
підходи до
управління,
маркетинг та
зв’язки з
громадськіст
ю,
статистика,
логістика,
інформаційна
система на
підприємстві,
облік і
контроль,
фінансовий
менеджмент,
бухгалтерськ
ий облік та
управління
бюджетними
коштами
освітньої
установи
2-3 міс.

Організація
виробництва,
педагогіка,
інформатика,
менеджмент,
економіка та
політика у
сфері освіти,
контроль,
право в
освіті,
інвестування,
організація та
керівництво,
освітній
маркетинг,
менеджмент
вищої школи,
науковий
менеджмент,
розвиток
особистості,
персональний
менеджмент,
комунікація
та
кооперація,
організаційни
й
менеджмент,
високо
керівний
менеджмент.

Управління
людськими
ресурсами, бізнесадміністрування,
бухгалтерський
облік, маркетинг,
управління
персоналом.

Керівник
навчального
закладу,
менеджмент
організацій,
управління
розвитком
персоналу,
інноваційний
менеджмент,
соціальна та
екологічна безпека,
техніка
управлінської
діяльності, освітні
технології,
управління
навчальною та
виховною
діяльністю,
управління
інформаційним
зв’язком, правові
аспекти управління
навчальними
закладами, аудит і
оцінювання
управлінської
діяльності,
управління
трудовими
ресурсами,
лідерство в
організаціях,
педагогіка вищої
школи.

Вирішуються

Отримуються

2 тижні в рік.
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практика

Форми
навчання

частина
навчання
займає
практика.
Отримання
реального
професійног
о навику
роботи.

Вирішуються
реальні
практичні
завдання під
час навчання.

Денна,
заочна,
дистанційна

Денна,
заочна,
дистанційна

практичні
завдання під
час навчання.

Денна,
заочна,
дистанційна,
коучинг

практичні навики
управління під час
проходження
практики

Денна, заочна,
дистанційна

Переважає
теоретичне
навчання.

Денна, заочна.

Підготовку керівників навчальних закладів здійснює і українська інженерно-педагогічна академія за
рішенням ДАК від 2 березня 2006 року, протокол № 59 про видачу сертифіката на право надання освітніх
послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти за фахом 8.18010020 ''Управління навчальним закладом''.
Термін навчання складає 1,5 року. Під час навчання вивчаються наступні дисципліни: правові аспекти
управління навчальним закладом, теорія організації, менеджмент організації, керівник навчального
закладу, управління навчальною та виховною діяльністю, управління фінансово-економічною
діяльністю, управління трудовими ресурсами, управління змістом робіт, управління інформаційним
зв’язком, техніка управлінської діяльності, освітні технології, психологія управління, аудит та оцінка
управлінської діяльності, соціальна та екологічна безпека діяльності. Після завершення навчання,
студент отримує кваліфікацію керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та
виробничого навчання) та матиме право управляти навчальними закладами та підрозділами.
Таким чином, в Україні підготовка керівників навчальних закладів в усіх університетах здійснюється
в магістратурі з середнім терміном навчання 2 роки за навчальними планами, затвердженими
Міністерством освіти і науки України. Лише невеликий відсоток дисциплін у варіативній частині
навчального плану можуть обирати університети. Під час підготовки керівників навчальних закладів
переважає теоретичне навчання, а практиці відводиться лише 2 тижні на рік. Узагальнений зарубіжний та
вітчизняний досвід професійної підготовки керівників навчальних закладів представлено у табл. 1.1.
Як видно з табл. 1.1, у зарубіжних ВНЗ майбутнім керівникам навчальних закладів викладаються такі
дисципліни, як менеджмент, теорія і практика управління, педагогіка, психологія, а також цикл
дисциплін економічного спрямування. З'ясовано, що у зарубіжних ВНЗ надається перевага практичному
навчанню, що сприяє набуттю практичного досвіду та навичок роботи. Можливість змінювати навчальні
плани кожного університету сприяє залученню студентів у відповідності з їхніми запитами та новітніми
соціальними вимогами.
Зміст педагогічної підготовки менеджера також має будуватися адекватно його професійній
діяльності. Основними чинниками, що визначають професійну спрямованість педагогічної підготовки
менеджерів є: зміст фахової діяльності і конкретних дій менеджера; повнота предметної галузі фахової
підготовки спеціаліста; предметна структура педагогічних наукових знань; інваріантно-особистісний
чинник; диференціація змісту педагогічної підготовки фахівця.
Майбутнім менеджерам необхідно не оглядове ознайомлення з азами педагогіки і психології, а
поглиблене вивчення соціальної психології і педагогіки в тісному взаємозв’язку з проблематикою
людського капіталу. Система педагогічних понять і знань включає підсистему наукових знань про
педагогічні основи мотивації (професійний інтерес); підсистему наукових знань про педагогічні основи
управління і взаємодії в колективі; підсистему наукових знань про педагогічний аналіз інформації, її
оцінку і прийняття рішень; підсистему наукових знань про комунікаційний процес; підсистему наукових
знань про розвиток і контроль колективу організації.
Зміст педагогічної підготовки повинен бути спрямований на формування системи узагальнених
професійно-педагогічних знань, вироблення професійно-педагогічних умінь та навичок, розвиток
логічного і творчого мислення.
Висновки. Проведений аналіз основних напрямів професійної підготовки керівників навчальних
закладів у країнах Європи свідчить про її широкий і різноплановий характер, що визначається наявністю
різноманітних програм навчання та підвищення кваліфікації.
До основних сучасних тенденцій професійної підготовки керівників навчальних закладів в країнах
Європейського Союзу та США віднесено: активне запровадження накопичувальної кредитно-модульної
системи; посилення децентралізації фінансування післядипломної освіти; вдосконалення законодавчоправової бази; активне використання дистанційного навчання; орієнтацію на підготовку студентів до
науково-дослідної роботи, гнучке і варіативне навчання; фундаменталізацію навчання; професійну
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спрямованість змісту навчальних програм; можливість послідовного та паралельного оволодіння
декількома спеціальностями; активне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Для поліпшення ситуації, на нашу думку, необхідно, перш за все, робити розподіл підготовки
керівників навчальних закладів у залежності вид виду закладу освіти, в якому він працює або збирається
працювати. Адже, існує певна специфіка функціонування навчального закладу в залежності від його
типу. Вагомого значення набуло б перенесення орієнтації навчання майбутніх керівників навчальних
закладів на отримання практичного досвіду, а не лише теоретичних знань. Також необхідно запозичити
із зарубіжного досвіду тривалість практичної підготовки керівників, адже існуючий термін, який
відведений на проведення практики занадто малий аби отримати достатні навики управління.
Урахування сучасних світових тенденцій у сфері освіти, зарубіжного досвіду щодо впровадження
концепції неперервного навчання є важливим для розбудови національної системи освіти, зокрема і для
професійної підготовки керівників навчальних закладів, відповідно до стратегічних напрямів освітньої
політики України. Зазначене потребує раціонального поєднання форм, методів і засобів формальної,
неформальної й інформальної освіти, реалізації принципів академічної мобільності та можливості
безкоштовного отримання певних видів освітніх послуг, а також розробки новітніх методичних засад
професійної підготовки керівників навчальних закладів.
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Кравчук О. С. Отечественный и зарубежный опыт профессиональной подготовки руководителей
учебных заведений.
В статье представлено отечественный и зарубежный опыт профессиональной подготовки
руководителей учебных заведений, рассмотрено её формы и методы, рассмотрено подготовку
руководителей в университетах Америки, Европы, Японии и Украины, проведен анализ исследований и
публикаций данного вопроса, выделено основные характеристики содержания подготовки
руководителей сферы образования.
Ключевые слова: руководитель, руководитель учебного заведения, магистратура, магистерская
подготовки, образовательные учреждения, учебный процесс.
Kravchuk O. S. Domestic and Foreign Experience of Professional Training of Heads of Educational
Institutions.
Nowadays the urgent task of the professional formation is the kind of training the result of which means the
ability to adapt to changes in life easily; to improve one’s professional competence, which can be provided using
both foreign and domestic experience. Comparing foreign and domestic experience of managerial culture
formation it is evident that they have some differences. The American model is focused on social, demographic
and structural factors that are changing the world, service to society and personal development of a student. The
preparation of future school principals are more focused on practical experience than theoretical knowledge.
The main difference between the American model and the Ukrainian one is that each university defines the
graduate education goals and develops curricula independently. The Japanese model of school principals
preparation is completely different from all the others. Thus, to obtain the position of the head of the educational
institution one must serve in all positions, starting with the lowest one and have a diploma with the highest
number of credits (points). School principals preparation should take place while getting the profession of a
teacher. The European model, as well as the Americam one is, aimed at students obtaining practical experience.
School principals preparation is provided in accordance with the qualification characteristics, curricula and
working programs of disciplines, like in Ukraine. There are also training courses at universities, colleges,
institutes, enterprises. To gain the appropriate level of business relations and business communication,
executives, managers and principals in Ukraine must learn all the time, both theoretically and in practically.
Key words: manager, manager of an educational institution, master's degree, master's training, educational
institutions, educational process.
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РОЗВИТОК НАВИЧОК СКЛАДАННЯ ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЯК
СКЛАДОВА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
''ЕКОЛОГІЯ''
У статті представлено зміст навчального модуля з дисципліни ''Іноземна мова'' для студентів
спеціальності ''Екологія'', метою якого є набуття знань, умінь та навичок оформлення пропозицій на
отримання фінансування для реалізації проектів із охорони довкілля від провідних міжнародних
благодійних організацій. Навчальний модуль розроблено на базі діяльнісного та компетентнісного
підходу з урахуванням професійної спеціалізації студентів магістратури. Детально визначено
загальнопедагогічні, оперативні цілі та навчальні цілі модуля.
Ключові слова: навчальний модуль, компетентнісний підхід, проектна діяльність, складання грантових
заявок.
З огляду на глобальну значущість проблем охорони довкілля та дедалі інтенсивнішу співпрацю
спеціалістів із різних країн у проектах, спрямованих на їх вирішення, актуальним є питання
міждисциплінарного підходу до підготовки магістрів спеціальності ''Екологія''. Зокрема, нагальним
завданням є підготовка студентів до професійної діяльності на міжнародному рівні, що передбачає
здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній площині.
Питанням підготовки студентів-екологів до іншомовного професійного спілкування присвячені
роботи Бібікової Е. В., Захарчук Н., Розмариці І. О., Рибалко Ю. В., Рубель Н. В., Черкашиної Н. І.,
Чуєнко В. Л. тощо.
Актуальність. Боголюбов В. М. зазначає про необхідність перегляду навчально-методичного
забезпечення підготовки магістрів-екологів з огляду на формування їх професійної компетентності з
метою забезпечення освіти для сталого розвитку, реалізації підходів до навчання, орієнтованих на
набуття майбутніми екологами відповідних компетенцій [1: 139]. Однiєю з найбільш актуальних
компетенцій для сучасного еколога є складання грантової заявки на отримання фінансування для
різноманітних проектів, які підтримуються міжнародною спільнотою. Такі заявки оформлюються
іноземною (найчастіше – англійською) мовою, а тому курс іноземної мови для студентів магістратури
спеціальності ''Екологія'' має передбачати розвиток відповідних знань та умінь.
Метою цієї статті є розробка навчального модуля з англійської мови для студентів магістратури
спеціальності ''Екологія'' на засадах компетентнісного підходу.
Згідно із Стандартом вищої освіти України для магістерського рівня, спеціальність ''Екологія'',
затвердженим Міністерством освіти і науки України, компетенції випускника рівня ''Магістр''
поділяються на три рівні: інтегральна компетентність, загальні компетенції та спеціальні (фахові)
компетенції [2: 5]. Оскільки викладач іноземної мови ВНЗ не є фахівцем у галузі екології, доцільним для
курсу англійської мови в магістратурі є орієнтація на загальні компетенції з урахуванням професійної
спеціалізації, до яких належать:
‐ Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
‐ Здатність приймати обґрунтовані рішення;
‐ Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
‐ Здатність розробляти та управляти проектами;
‐ Здатність спілкуватися іноземною мовою;
‐ Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
‐ Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети;
‐ Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни [2: 5].
Розвиток вищезазначених компетенцій на заняттях іноземної мови потребує професійного контексту,
планування комунікативних ситуацій, які поступово занурюють студентів у сферу професійного
спілкування. Це так само висуває вимоги до методів та засобів організації мовленнєвої діяльності. Для
забезпечення професійної спрямованості навчального процесу Рубель Н. В. пропонує застосовувати
метод проектів, портфоліо, презентації, ''діалог-журнал'', гіпертекстові технології [3: 2].
© Лихошвед Н. В., Свисюк О. В., 2017
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Подібної думки дотримується Солошич І. О., яка вважає інтерактивні методи навчання ефективними
для формування професійних екологічних компетенцій, оскільки забезпечують перехід від пізнавальної
до операційно-діяльнісної сфери [4: 76]. Отже, вищезазначені інтерактивні методи мають узгоджуватися
та якомога ефективніше відображати професійну діяльність майбутніх екологів.
При виборі тематики навчального модуля ми проаналізували різні аспекти діяльності еколога.
Найбільш перспективною з точки зору розвитку загальних компетенцій на заняттях з іноземної мови ми
вважаємо написання грантів на фінансування екологічних проектів. Актуальність та досяжність,
приклади успішно реалізованих проектів та кількість пропозицій, доступних для людей, які володіють
іноземною мовою, забезпечать особистісну значущість такого модуля для студентів, що, на думку
О. М. Леонтьєва, є основою успішної діяльності [3: 124].
Для розробки навчального пакету ми скористалися методологічними засадами системи модульного
формування змісту освітніх програм, запропонованими колективом МДУ ім. М. В. Ломоносова [5].
Модуль – це автономна організаційно-методична структура навчальної дисципліни, до складу якої
входять:
‐
дидактичні цілі;
‐
логічно завершена одиниця навчального матеріалу, яка передбачає внутрішньопредметні та
міждисциплінарні зв'язки;
‐
методичні настанови, зокрема, дидактичні матеріали;
‐
система контролю.
На підставі результатів наукових досліджень, виконаних в рамках проекту ФПРО 2005 року, було
виділено такі етапи конструювання навчальних модулів:
1)
формулювання проблеми;
2)
формулювання цілей навчання;
3)
визначення вихідних умов та вимог;
4)
відбір та структуризація змісту навчання;
5)
вибір стратегій навчання, методів та засобів навчання;
6)
вибір стратегій та інструментів для оцінювання результатів навчання.
Отже, проблемою модуля з англійської мови для студентів магістратури спеціальності ''Екологія'' на
засадах компетентнісного підходу є написання проектних заявок на отримання фінансування для
реалізації проектів на екологічну тематику. Досвід, знання та вміння складання заявок на отримання
грантів є запорукою успішної професійної діяльності майбутнього еколога в Україні та за кордоном.
Гранти надаються як іноземними, так і державними організаціями, як індивідуальним особам, так і
громадським організаціям. Складання грантової заявки передбачає проектування довгострокової
(групової) роботи із вимірюваними результатами, які мають позитивний вплив на життя суспільства;
складання бюджету; офіційне листування та переговори із грантодавцем тощо.
Найбільшими організаціями, які надають фінансування громадянам України в сфері охорони та
захисту довкілля, є, зокрема, такі:
‐
Глобальний екологічний фонд [7];
‐
Міжнародний Фонд Руффорда [8].
Отже, навчальні матеріали для модуля ''Гранти на екологічні проекти'' будуть розроблятися на базі
інформаційних матеріалів, історій успіху, форм подання заявок та іншої інформації англійською мовою,
оприлюдненої на сайтах вищезазначених організацій.
Цілі навчання відповідно до методологічних засад системи модульного формування змісту освітніх
програм поділяються на рівні: 1 – оперативні навчальні цілі конкретних видів занять; 2 – навчальні цілі
предмету; 3 – загальнопедагогічні цілі навчання.
Зміст загальнопедагогічних цілей визначається кваліфікаційною характеристикою та становить
комплекс предметних та професійних знань, умінь та характеристик особистості. Оскільки ми поклали
компетентнісний підхід в основу розробки цього модулю, до загальнопедагогічних цілей належить
формування та розвиток умінь та навичок, передбачених Державним стандартом для магістрів, в
результаті чого студенти отримують здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; приймати
обґрунтовані рішення; генерувати нові ідеї (креативність); розробляти та управляти проектами; здатність
спілкуватися іноземною мовою; здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;
здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети та здатність до виконання дослідницької
роботи з елементами наукової новизни.
До навчальних цілей модуля належать цілі, які відображають зміст та специфіку навчальної
дисципліни ''Англійська мова''. Отже, магістри спеціальності ''Екологія'' в результаті модуля ''Гранти на
екологічні проекти'' мають знати іноземну мову в обсязі, необхідному для пошуку пропозицій в
англомовних джерелах інформації, оформлення заявок на отримання фінансування, усної та письмової
комунікації в рамках обговорення заявки; студенти мають знати професійну лексику в обсязі,
необхідному для спілкування, читання та професійної письмової комунікації, а також знати граматичні
88

Педагогічні науки. Випуск 4 (90).

особливості ділового спілкування англійською мовою. Студенти мають вміти спілкуватися англійською
мовою в професійній площині, усно та письмово; складати ділову документацію (заявка, обґрунтування,
електронне листування, звітність).
Оперативні цілі формулюються для кожного заняття та визначають його зміст.
Зміст модуля визначається низкою структурних одиниць, кожна з яких передбачає вирішення
завдання або виконання операції, спрямованої на досягнення професійно значущого результату –
написання грантової заявки. Оскільки такі структурні одиниці (розділи) мають подвійну мету – вивчення
іноземної мови та опанування навичок написання грантових заявок, операційні цілі для кожного розділу
формулюються в двох вимірах – ''мова'' та ''професія''.
Розглянемо приблизну структуру модуля ''Гранти на екологічні проекти''.
Розділ 1: Вебсайт грантодавця.
Цілі:
а) Мова: розвивати вміння читати та розуміти текст, ігноруючи незнайомі слова; поглиблювати
навички швидкого вибіркового читання (scanning reading).
б) Професійний розвиток: розвивати здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел.
Завдання:
‐ Перегляньте вебсайт грантодавця та дайте відповідь на питання…
‐ Перегляньте вебсайти двох грантодавців та дайте відповідь, хто з них відповідає переліку
критеріїв…
Розділ 2: Історії успіху.
Цілі:
а) Мова: розвивати навички ''читання по діагоналі'' (skimming reading); розповідати про діяльність із
захисту тварин в Україні (монологічне мовлення).
б) Професійний розвиток: розвивати здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел; набути знання про сучасні проблеми та розробки в галузі охорони довкілля в Україні.
Завдання:
‐ Ознайомтеся з історіями успіху та дайте відповідь на питання…
‐ Представте один із проектів як власний. Решта групи має визначити, чию історію успіху ви
презентуєте.
‐ Перегляньте твердження. Які з них правдиві / неправдиві? Обґрунтуйте.
‐ Аргументуйте, який із поточних проектів, на вашу думку, є найбільш важливим ?
Розділ 3: Вимоги до кандидата та загальні умови надання грантів.
а) Мова: поглиблювати навички інтенсивного читання; коротко відповідати на питання про умови
надання фінансування з опорою на автентичний текст.
б) Професійний розвиток: розвивати вміння та навички презентації власного наукового, навчального
та професійного досвіду; вміння знаходити благодійні організації, проекти та гранти на фінансування
проектів на екологічну тематику; вміння аналізувати власну діяльність, досвід та компетентність з метою
вибору організацій для подальшого співробітництва.
Завдання:
‐ Перегляньте вимоги до кандидата. Яких якостей / досвіду вам бракує?
‐ Складіть план роботи над набуттям навичок, знань та досвіду, яких вам бракує для подання заявки;
‐ Ознайомтеся з розділом про загальні умови надання грантів. Складіть перелік питань для
кандидатів. Програйте інтерв'ю з членами групи.
Розділ 4. Форма заявки.
а) Мова: опанувати ділову лексику, пов'язану із заявкою на фінансування; вміння ставити питання
про майбутню діяльність та розповідати про запланований проект (діалог) на базі історій успіху.
б) Професійний розвиток: розвивати навички самоаналізу; здатність приймати обґрунтовані рішення;
здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність розробляти та управляти проектами.
Завдання:
‐ Надайте письмову відповідь на питання анкети;
‐ Програйте інтерв'ю між грантодавцем та грантоотримувачем (на базі текстів про історії успіху).
Розділ 5: Формулювання мети та завдань проекту.
а) Мова: вміння розповідати про наявні екологічні проблеми в регіоні, зокрема, про тварин, які
перебувають під загрозою винищення; вміння проводити ''мозковий штурм'' для розробки плану дій,
вживаючи лексику, засвоєну з історій успіху.
б) Професійний розвиток: здатність розробляти та управляти проектами; здатність спілкуватися
іноземною мовою; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність
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мотивувати людей та рухатись до спільної мети; здатність до виконання дослідницької роботи з
елементами наукової новизни.
Завдання:
‐ Сформулюйте мету Вашого проекту за схемою: Хто? Де? Коли? Як? Чому?
‐ У групах розробіть план дій для досягнення мети. Розробіть графік дій, розподіліть обов'язки.
‐ Дебати: група презентує проект, інша група ставить питання, висловлює критику.
Розділ 6: Складання бюджету.
а) Мова: засвоїти лексику, пов'язану із складанням бюджету грантової заявки.
б) Професійний розвиток: навички фінансового планування діяльності з реалізації проекту; навички
роботи в Microsoft Excel.
Завдання:
‐ Складіть бюджет проекту.
Розділ 7: Оформлення заявки.
а) Мова: складати короткі повідомлення про заплановану діяльність із охорони довкілля в рамках
проекту.
б) Професійний розвиток: вміння заповнювати форму заявки на отримання гранту.
Завдання:
‐ Заповніть форму заявки.
Розділ 8: Презентація проекту.
а) Мова: розвивати навички аудіювання; слухати з метою цілеспрямованого вибору інформації;
‐ Ставити уточнюючі питання.
б) Професійний розвиток: здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети; навички
презентації та аргументації.
Завдання:
‐ Програйте інтерв'ю з грантодавцем, дві групи студентів опонують одна одній.
В результаті модуля студенти мають вміти заповнювати анкети на отримання фінансування для
проведення наукових та польових досліджень на екологічну тематику. Проаналізувавши вебсайти
найбільших грантодавців, ми виділили основні розділи та питання, які становлять зміст модуля.
Project Title / Назва проекту (до 160-100 друкованих знаків):
Project Country / Країна:
Executive Summary / Опис проекту (до 100-150 слів, короткий опис мети, завдань та результатів
проекту):
Categorization / Категорія проекту (залежить від змісту проекту. Міжнародний Фонд Руффорда
пропонує такі категорії: Amphibians, Bats, Biodiversity, Birds, Carnivores, Caves тощо):
Project Amount / Вартість проекту (передбачає вміння роботи в Microsoft Excel, конвертації валюти):
1. Background Information / Загальна інформація
1.1. The Origin of Your Work / Досвід діяльності: коли та чому ви вирішили реалізувати проект:
1.2. The Contribution of Your Work / Цінність проекту: яких результатів ви бажаєте досягти та в чому
полягає їхня цінність:
2. Project Activity / Проектна діяльність
2.1. Project Site / Місце проведення (географічний регіон, зона):
2.2. Fieldwork / Польові роботи (як довго ви плануєте працювати ''в полі''?:
2.3. Activities and Timescale / Дії та графік:
3. Methods / Методи
3.1. Methods to be Used / Методи роботи (методи дослідження, охорони довкілля, інформування тощо
ви будете застосовувати:
3.2. Reasoning / Обґрунтування (чому ви обрали методи, зазначені вище)
4. Conservation Benefits / Переваги проекту
4.1. Conservation Outputs / Результати проекту (Опишіть практичні результати роботи):
4.2. Conservation Importance / Важливість проекту (роль видів рослин або тварин, яких ви захищаєте,
на національному / глобальному рівні, їхній статус (Червона книга тощо):
5. Monitoring / Моніторинг (Як ви будете вимірювати успіх та прогрес):
6. Your Team / Ваша команда
6.1. Team Description / Опис команди (хто працюватиме, який досвід членів групи):
6.2. Your Skills / Навички (Обґрунтуйте, чому ви можете очолювати цю команду):
6.3. Links / Зв'язки (які зв'язки ви підтримуєте з третіми особами, НУО, групами підтримки, ЗМІ тощо,
які висвітлюватимуть вашу діяльність).
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Запропонований модуль ''Гранти на екологічні
проекти'', розроблений на базі автентичних матеріалів визнаних організацій, які фінансують проекти з
охорони довкілля, забезпечує міждисциплінарний підхід до навчання іноземних мов у ВНЗ, сприяє
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мотивації студентів до професійної та навчальної діяльності та сприяє розвитку знань, умінь та навичок,
необхідних майбутньому спеціалісту для реалізації проектів екологічної тематики на міжнародному
рівні. Подальша робота передбачає розробку дидактичних матеріалів для студентів, а також системи
контролю.
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Лихошвед Н. В., Свисюк Е. В. Развитие навыков составления грантовых заявок на иностранном
языке как элемент содержания подготовки студентов магистратуры специальности ''Экология''.
В статье представлено содержание учебного модуля дисциплины ''Иностранный язык'' для студентов
специальности ''Экология'', целью которого является приобретение и развитие знаний, умений и
навыков оформления предложений для получения финансирования с целью реализации проектов по
охране окружающей среды от ведущих международных благотворительных организаций. Учебный
модуль разработан на основании деятельностного и компетентностного подхода с учетом
профессиональной специализации студентов магистратуры. Подробно определены общепедагогические,
оперативные цели и учебные цели модуля.
Ключевые слова: учебный модуль, компетентностный подход, проектная деятельность, составление
грантовых заявок.
Lykhoshved N. V., Svysiuk O. V. Developing Skills of Completing Grant Applications as a Component of
Training Postgraduate Students Specializing in Ecology.
Within the context of global environmental issues and the necessity of international cooperation of
environmentalists, postgraduate students need to master the skills of developing and realizing projects in the
field of sustainability and environment protection, especially those concerning endangered flora and fauna.
However, the said projects stipulate funding that may be unavailable to Ukrainian citizens for various reasons.
Numerous renowned organizations provide funding for environmental projects, therefore there is a need to
prepare postgraduate students to choose grantmakers, complete the application and carry out the research or
the activity contemplated by the project.
The article presents a learning module aimed at teaching postgraduate students to find, analyze and complete
grant applications. The module consists of eight units, each targeting a specific task in terms of content:
analyzing the grantor's website; studying the success stories; reviewing requirements and general terms of grant
provision to analyze eligibility; reviewing the application form; developing the project goal and tasks; drafting
the budget; completing the application form; presenting the project. Each unit is oriented at achieving goals in
terms of language and professional development. The content is developed based on the materials published by
distinguished international organizations providing financial support to environmental activists in Ukraine.
Key words: learning module, competence-based approach to teaching a foreign language, project activity,
drafting grant applications.
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "КІБЕРБЕЗПЕКА" З
ПРЕДМЕТУ "КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА" ЗГІДНО ІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Дана стаття охоплює основні чинники формування компетентностей бакалаврів спеціальності
''Kібербезпека''. Визначено особливості основного підходу формування професійних або фахових
компетентностей з дисципліни ''Комп'ютерна графіка'' для бакалаврів спеціальності "Кібербезпека" за
індустріальною моделлю США.
Ключові слова: індустріальна модель, професійні компетентності фахівців кібербезпеки, комп'ютерна
графіка.
Постановка проблеми. В сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі нашої держави
постійно з’являються нові сфери по використанню та наданню послуг з комп’ютерної графіки (КГ).
Велике значення набула дана проблема в зв’язку з глобальною інформатизацією та великим
розповсюдженням інформаційних технологій (ІТ) в житті суспільства. Висвітлення інформації в
інформаційно-комунікаційних системах неможливо уявити без КГ. Таким чином, постає питання
необхідності педагогічного, методичного підходу до формування компетентностей фахівців
спеціальності кібербезпеки (КБ).
Освітній стандарт навчального закладу в Україні, як і у всьому світі, відповідає за надання знань, що
формує у студентів компетентності за майбутнім фахом. Зокрема, світовий досвід по взаємодії освітніх
закладів з підприємствами галузі ІТ формує так звану ступеневу форму атестації фахівців з КБ і поділяє
освітній стандарт на освітній та професійний. Міжнародна система професійної атестації базується на
створених громадських об’єднаннях, які розробляють і впроваджують професійні стандарти освіти та
визначають професійні компетентності фахівців галузі.
Метою статті є розробка переліку основних фахових або професійних компетентностей фахівців зі
спеціальності "кібербезпека" з дисципліни "Комп'ютерна графіка" з урахуванням міжнародних
стандартів та вимог сектору індустрії послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми компетентностного підходу щодо підготовки та
підвищення рівня якості освітньої підготовки майбутніх фахівців ІТ не є новою у професійній
педагогічній діяльності, про що свідчить велика кількість публікацій з даної теми, серед яких можна
виділити публікації наступних науковців: В. Ю. Бикова, А. М. Гуржія, М. І. Жалдака, Ю. О. Зубаня,
Д. О. Корчевського, В. М. Кухаренка, А. Ф. Манако, В. В. Олійника, Є. С. Полати, С. А. Ракова,
О. В. Співаковського, О. М. Спіріна, С. О. Семерікова, Ю. В. Триуса та інших.
Однак, аналізуючи науково-педагогічну літературу, постає актуальне питання якими
компетентностями, вміннями, знаннями повинен володіти фахівець з галузі знань Інформаційні
технології спеціальності ''Кібербезпека'' при вивченні дисципліни КГ, у відповідності сучасним світовим
вимогам і стандартам. Аналіз проведений автором вказує на відсутність сучасних досліджень з цього
напряму, а також базовою проблемою, що виникає на шляху реалізації даного питання, є відсутність
належного затвердженого Міністерством освіти і науки України освітнього стандарту підготовки
фахівців зі спеціальності 125 "Кібербезпека".
1. Сучасні вимоги та перелік компетентностей фахівців спеціальності "Кібербезпека" з
предмету "Комп’ютерна графіка".
Продовжуючи тему досліджень, автор хотів би висвітити результати порівняльного аналізу та
складові власних досліджень, що стосуються переліку компетентностей згідно світової системи
стандартизації серії ISO9001:2015 [1] та освітньо-професійного стандарту – Індустріальної Моделі
Кібербезпеки США (Cybersecurity Industry Model USA) [2]. Було визначено, що тільки стандарт
Індустріальної Моделі Кібербезпеки США, як наголошувалось вище, має свій перелік компетентностей
для фахівців сектору індустрії КБ.
Розглянемо більш детальніше складові фахових компетентностей з предмету КГ, що потрібні для
формування загальних вмінь і навичок фахівців з кібербезпеки (КБ) на базі системи стандартів
Індустріальна модель США.
Данi дослідження в Україні до цього часу не проводились, тому нижче автор надає свій варіант
аналізу компетентностей за світовою системою стандартизації. В сучасних вітчизняних рекомендаціях
представлення компетентностей та в основі тлумачення світової системи визначень існують різні форми
© Матвійчук-Юдіна О. В., 2017
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висвітлення компетентностей.
Так, наприклад, вітчизняна система освіти надає рекомендації щодо словосполучень: ''здатність
виконувати'', ''забезпечувати'' тощо. Світова система та її форма перекладу українською мовою
встановлює такі приклади визначення компетентностей, як: ''можливість або вміння продемонструвати'',
''розуміти теорію та термінологію'', ''розуміти та ефективно використовувати'', ''бути здатним'' тощо. Тому
нижче автор пропонує свою форму перекладу та тлумачення компетентностей.
Фундаментальні Компетентності:
Академічні компетентності. Фундаментальні Компетентності та Знання Технології і
Користувальницькі Навички [3]:
 необхідно продемонструвати вільне використання основних принципів інформаційних технологій
та комп’ютерного дизайну, у тому числі мати можливість реалізовувати практичні навички
універсального дизайну для користувачів комп’ютерної техніки і програмного забезпечення з
функціональними обмеженнями (сенсорні й / або функціональні обмеження);
 розуміти загальну термінологію, пов'язану з використанням технології універсального дизайну, у
тому числі мати можливість реалізовувати практичні навички універсального дизайну для користувачів
комп’ютерної техніки і програмного забезпечення з функціональними обмеженнями (сенсорні й / або
функціональні обмеження);
 необхідно продемонструвати вільне використання основних принципів інформаційних технологій
та вміння розробляти образотворчі роботи, репродукування і маніпулювання з існуючим зображенням
або текстом, володіти практикою візуалізації;
 необхідно продемонструвати здатність сконструювати знання нелінійною навігацією через області
академічного знання (наприклад: аналіз контексту або графіки через Інтернет чи через інші медіа
(комунікаційні) середовища;
 необхідно продемонструвати здатність критично оцінити текстові або графічні характеристики
цифрових ЗМІ, їх соціальні контексти і тенденції, спрямованість, а також економічне й культурне
значення;
 необхідно продемонструвати вільне використання методів візуалізації або графічного подання
загальних даних;
 бути здатним оцінити якість, доречність, повноцінність, ефективність, і адекватність інформації і
безпосередньо джерела інформації для певної мети або політики організації (у тому числі повноваження і
своєчасність інформації);
 бути здатним аналізувати (порівняння, контраст, підсумок), інтерпретувати і висвітлювати
інформацію від багатьох джерел, яка зібрана з використанням інструментів якісного менеджменту з умов
подальшого розвитку організації;
 бути здатним створювати дизайн, або інформаційну графіку автора, що сформувалась в результаті
дослідження та описує саме дослідження і його аналіз, полегшує прийняття рішень та надає рекомендації
тощо.
Згідно вимог вітчизняної системи нормативно-правового забезпечення ІБ, наявною відмінністю
фахівців є питання розробки і впровадження комплексних систем захисту інформації (КСЗІ), систем
технічного захисту інформації (СТЗІ), а також питань: стеганографії та стеганоаналізу. Ці три напрямки
ввійшли в структурну та є змістовною відмінністю від світової системи стандартизації ІТ фахівців.
Слід дослідити питання формування фахових компетентностей з КГ та їх внеску в загально
інтегровану систему професійних компетентностей підготовки фахівців.
КГ, як складова фахових компетентностей, в найбільшому сенсі відноситься до двох сучасних
властивостей інформаційної системи з урахуванням світової системи стандартизації за вище
визначеними класами:
 захист інформаційних ресурсів і баз даних;
 висвітлення інформаційних потоків даних.
До захисту даних відносяться такі розділи освітніх програм з підготовки фахівців з кібербезпеки, що
стосуються комп’ютерної графіки, як
 Стеганографія (процес приховування критичної аудіо та відеоінформації);
 Стеганоаналіз (відтворення прихованого відкритого тексту за допомогою відомого алгоритму
(функції), або без знання відомого алгоритму (функції));
 Компресія або стиск інформаційного потоку відео даних;
 Формати компресії з втратами або без втрат інформації;
 Кількісні характеристики спотворень відеоданих;
 Голографічний захист інформаційних ресурсів.
Другий напрям формування професійних компетенцій згідно базових властивостей інформаційної
системи, є висвітлення інформації або даних:
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 інформаційна політика підприємств і організацій (інфографіка),
 WEB- дизайн та графічна політика сайтів,
 соціальний інженерінг,
 соціальні,
 політичні,
 висвітлення та організація економічної або електронної комерції та платежів;
 різні класи та види рекламної діяльності підприємств, організацій різних форм власності,
 інфографіка різних класів.
В результаті проведених досліджень можна зробити наступний висновок, що в існуючих програмах
провідних технічних ВНЗ України підходи у формуванні фахових компетентностей з предмету КГ
однозначно присутні напрями надання знань у відповідності освітній галузі знань "Інформаційні
технології". Однак зазначені в програмах знання і уміння не підкреслюють відмінність спеціальних
компетентностей фахівців з спеціальності "Кібербезпека" та практично не відрізняються від загальних
компетентностей спеціальностей "Комп’ютерні науки" або "Комп’ютерна інженерія".
Досліджуючи систему міжнародних стандартів слід зазначити, що виникає гостра потреба введення
додаткового лекційного, практичного матеріалу, а також лабораторних комплексів щодо формування
знань у фахівців з предмету ''Комп’ютерна графіка'' спеціальності 125 "Кібербeзпека".
Автор вважає необхідним згідно проведених досліджень внести корекції щодо навчальних програм та
запропонувати додатковий перелік фахових компетентностей з підготовки ІТ фахівців спеціальності 125
"Кібербезпека", згідно розробленої методики формування компетентностей з предмету "Комп’ютерна
графіка" (Рис. 1).
Компетентності фахівця з кібербезпеки з
предмету "комп’ютерна графіка"

Компетентності фахівця
за напрямком
захист інформаційних ресурсів і баз даних

Компетентності фахівця
за напрямком
висвітлення інформаційних потоків даних

 здатність
забезпечувати
процес
приховування критичної відеоінформації в
ІКС (стеганографія);
 здатність забезпечувати відтворення
прихованого відкритого тексту за допомогою
відомого алгоритму (функції), або без знання
відомого
алгоритму
або
функції
(стеганоаналіз);
та
 здатність
забезпечувати
впроваджувати методи компресії або стиску
інформаційного потоку відео даних (компресія
даних) в ІКС;
 здатність застосовувати різні види
компресії з втратами або без втрат інформації
(компресія даних);
 здатність
оцінювати
кількісні
характеристики
спотворень
відеоданих
(оцінка спотворень);
 здатність
забезпечувати
процеси
голографічного
захисту
інформаційних
ресурсів ІКС (голографія).

 здатність
забезпечувати
процеси
інфографіки
інформаційної
політики
підприємств і організацій (інфографіка),
 здатність розробляти та забезпечувати
процеси WEB- дизайну та графічної політики
сайтів,
 здатність
забезпечувати
процеси
графічної політики соціального інженерінгу,
 здатність графічного представлення чи
висвітлення економічної або електронної
комерції
та
системи
послуг
платежів
підприємств згідно встановленої політики
організації та її послуг;
 здатність до розробки, забезпечення та
підтримки різних класів та видів дизайну,
рекламної діяльності підприємств і організацій
різних форм власності (графіка або графічний
дизайн 2Д і 3Д):
- соціальна реклама,
- політична реклама,
- економічна тощо,
 здатність до розробки, забезпечення та
підтримки різних класів та видівсистем
інфографіки.

Рис. 1. Деталізація формування підходів та переліку компетентностей фахівців з кібербезпеки з
предмету ''Комп’ютерна графіка''
Як приклад, формування спеціальних компетентностей фахівців кваліфікаційного рівня бакалавр,
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автор пропонує розглянути розроблені лабораторні практикуми та лекційний матеріал для формування
компетентностей за новою моделлю, а саме:
 здатність забезпечувати процес приховування критичної відеоінформації в ІКС (стеганографія);
 здатність забезпечувати процеси голографічного захисту інформаційних ресурсів ІКС
(голографія).
 здатність до розробки, забезпечення та підтримки різних класів та видів систем інфографіки.
Перелік компетентностей фахівців спеціальності "Кібербезпека" з предмету "Комп’ютерна
графіка" в Університетах Польщі.
Для адекватності підходів щодо формування компетентностей фахівців освітнього напряму ІТ
спеціальності ''Кібербезпека'', проведемо порівняльний аналіз навчальних планів та програм з предмету
''Комп’ютерна графіка'' декількох Університетів Польщі (Договори про співпрацю з Університетом
технічно-гуманістичним м. Бельско-Бяла № 336 від 15.05.14. та Інститутом фінансів і права м. БельскоБяла № 08-2016/UA-PL). Наприклад: Західно-Поморська вища школа бізнесу м. Щецин – освітній
напрям ''Інформатика'', кваліфікаційний рівень бакалавр (Навчальний план 1 ступень, Рис. 2).
Зрозуміло, що зацікавленість автора лежить в площині процесів формування компетенцій або
компетентностей фахівців з освітнього напряму ІТ та КБ (Таблиця 1).
Таблиця 1. Загальна компетентність, уміння та знання з предмету комп’ютерна графіка
(Польща, м. Щецин)
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Wiedza

Umiejętności

Kompetencjespołeczne

1. Student
posiada
wiedzę
teoretyczną
dotyczącą grafiki komputerowej.
2. Student
rozumie
specyfikę,
techniki,
zastosowania grafiki komputerowej.
3. Student zna metody, techniki i narzędzia
wykorzystywane w grafice komputerowej.
4. Student nabywa umiejętność samokształcenia
się i rozwoju poprzez realizację kolejnych prac
cząstkowych z zakresu grafiki komputerowej.
5. Student potrafi posługiwać się technikami
informacyjno-komunikacyjnymi z zakresu
grafiki komputerowej, komunikować się
poprzez przekaz, obraz.
6. Student nabywa praktycznych umiejętności
posługiwania
się
oprogramowaniem
wspomagającym
projektowanie
grafiki
komputerowej.
7. Student nabywa praktycznej umiejętności
tworzenia grafiki komputerowej.
8. Student potrafi wykonać praktyczne zadania
z zakresu grafiki komputerowej, a także
wykonać większy projekt.
9. Student potrafi korzystać i posługiwać się
standardami z zakresu grafiki komputerowej.
10. Rozumie
i
akceptuje
konieczność
samodzielnej pracy niezbędnej do podnoszenia
własnych kwalifikacji.

KI1_W01
KI1_W02
KI1_W03
KI1_U04
KI1_U05
KI1_U16
KI1_U16
KI1_U18
KI1_U19

KI1_K01

Польські Університети мають особливості щодо формування компетентностей. Формується, так
зване, поняття – "Ефект навчання" (Efektykształcenia) та в його складі тільки одна або максимально три
загальні Компетенції (Kompetencjespołeczne, К).
Загальна Компетенція з предмету формується на базі отриманих: Знань (Wiedza, W) та практичних
Умінь (Umiejętności, U). Приклад такого підходу наведено нижче. Табл. 3
Ми бачимо в прикладі Фундаментально-академічну складову, що ґрунтується на знаннях та
Фундаментально-практичну, яка відображає і конкретизує відповідність для ринку праці.
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Але не зрозуміло питання надто "узагальнення" компетентності для конкретного предмету, а саме:
"Розуміє необхідність і акцентує свої зусилля на кінцевий результат, а також усвідомлює необхідність
в самостійній роботі для підвищення власного рівня кваліфікації"(перкл. Автора).
Дана загальна компетентність підійшла б, практично, до всіх предметів. Розглянемо, ще один приклад
формування компетенцій в Польських ВНЗ.
Наступний приклад: Вища школа фінансів та права м. Бельско-Бяла, Польща та Академія
Технічно-Гуманітарна м. Бельско-Бяла (Університет Бельско-Бяла, Польща) – освітній напрям
''Інформатика'', кваліфікаційний рівень бакалавр. Ці два заклади були використані, як приклад, тому що
мають такий самий напрям освіти, як ''Інформатика'' та однакові навчальні програми. Різницею від
першого прикладу, є те, що кількість активного навантаження складає 60 годин, а також існує
розбіжність за лекційним і практичним матеріалом (Навчальний план 1 ступень, Табл. 2).
Таблиця 2. Загальна компетентність, уміння та знання з предмету комп’ютерна графіка
(Польща, м. Бельско-Бяла)
Efektykształcenia
Odniesienieefektówkształceni
aprzedmiotudokierunkowyche
fektówkształcenia
Wiedza
1. Оrientuje się w najnowszym stanie i trendach
Efekty kierunkowe EK
rozwojowych informatyki. Ma wystarczajacą
EK1
wiedzę informatyczną odnośnie pojęć stosowanych K_W19
w grafice komputerowej
2. Ma uporządkowaną wiedżę w zakresie EK2
zagadnień grafiki komputerowej. Zna podstawowe K_W26
prawa i zasady obowiązujace w zakresie grafiki
komputerowej, a także zna reguły ich stosowania
Umiejętności
3. Potrafi zaplanować i przeprowadzić testowanie
EK3
Efekty kierunkowe EK
wykonanych aplikacji. Potrafi rozwiązywać proste KI1_U17
problemy (formułowane w postaci zadań)
dotyczace wyszczególnionych zagadnień grafiki
EK4
komputerowej, które stanowią próbę
KI1_U19
uproszczonego odwzorowywania rzeczywistych
problemów inżynierskich.
4. Potrafi projektować i implementować aplikacje
w technologii internetowej. Potrafi przygotowywać
projekty z zakresu grafiki komputerowej
przeznaczone do zaaplikowania w technologii
internetowej
Kompetencjespołeczne
5. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę
EK5
Efekty kierunkowe EK
własną oraz gotowość podporządkowania się
K_K04
zasadom pracy w zespole i ponoszenia
odpowiedzialności za wspólnie realizowane
zadania.
Potrafi pracować w strukturze zespołu, terminowo
wywiązując się z przydzielonego zakresu
obowiązków.
В зазначеному прикладі ми бачимо деякі відмінності, а саме в Знаннях, Уміннях і Компетентності,
з’являється поняття – Efektykierunkowe. Кierunek – це напрям освітньої діяльності, в даному випадку
''Інформатика'', тобто володіти і досягати ''Ефектів'' з професійно-освітнього напряму ''Інформатика'' з
дисципліни ''Комп’ютерна графіка''.
Загальна компетентність для предмету ''комп’ютерна графіка'' в Університетах м. Бельско-Бяла
визначається, як: ''Має свідомість відповідальності за власну роботу також готовність підпорядкування
принципам роботи в колективі, а також готовий нести відповідальність за виконання спільних завдань.
Вміє працювати в структурі колективу та своєчасно виконувати свої професійні обов'язки'' (перкл.
Автора).
Однак, ми практично не бачимо конкретизації компетентностей предмету. Вони носять загальний
характер та їх деталізацією несуть розділи Знань і Вмінь.
Такий підхід, тільки на папері вказує, що повинна бути присутня адаптація компетентностей до
сектору промисловості або робочих місць.
Висновки. В результаті проведених досліджень був проведений аналіз існуючих підходів та
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розроблено методику формування системи фахових або професійних компетентностей фахівців зі
спеціальності ''Кібербезпека'' з урахуванням міжнародних стандартів та вимог сектору індустрії послуг.
Визначено перелік та класифікацію базових фахових та професійних компетентностей фахівця з
урахуванням світової системи стандартизації Індустріальної моделі. Враховано сучасні вимоги до
фахівців індустрії ІТ послуг спеціальності ''Кібербезпека'' з предмету ''Комп’ютерна графіка''.
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Матвийчук-Юдина О. В. Ключевые компетентности специалистов по специальности
"Кибербезопасность" по предмету "Компьютерная графика" по индустриальной модели
промышленности.
Данная статья охватывает основные факторы формирования компетентностей бакалавров
специальности кибербезопасность. Определены особенности основного подхода формирования
профессиональных компетенций по дисциплине ''Компьютерная графика'' для бакалавров специальности
''Кибербезопасность'' по индустриальной модели США.
Ключевые слова: индустриальная модель, профессиональные компетентности специалистов
кибербезопасности, компьютерная графика.
Matviichuk-Yudina O. V. Key Competencies Concerning Specialists of Specialty "Cyber Security" on the
Subject "Computer Graphics" According to the Industrial Model of Industry.
This article covers the main factors of forming competences of bachelors of specialty ''Cyber Security''
according to the world system of standardization. Different forms of illumination competencies in modern
domestic recommendations presentation of competencies and in the basis for the interpretation of the world
system of definitions are considered. As a result of research we can draw the following conclusion that in the
existing programs of the leading technical Higher education institutions of Ukraine approaches in the formation
of professional competencies from the subject "Computer Graphics" unequivocally present directions of
knowledge provision in accordance with the educational field of knowledge "Information Technologies".
However, it is indicated in the knowledge programs and skills do not emphasize the difference of special
competencies of specialists in the specialty "Cyber Security" and practically do not differ from the general
competences of the specialties "Computer Science" or "Computer Engineering". Exploring the system of
international standards should be noted an urgent need to introduce additional lecture, practical material as
well as laboratory complexes for the formation of knowledge from specialists in the subject "Computer
Graphics" specialty 125 "Cyber Security". The list and the classification of the basic professional and specialty
competence of a specialist taking into account the world standardization system of the Industrial Model are
defined. The modern requirements to specialists of the IT industry in the specialty "Cyber Security" on the
subject "Computer Graphics" are included. The features of the basic approach of formation professional or
specialty competences from the discipline "Computer Graphics" for bachelors of specialty "Cyber Security"
according to the industrial model of the USA by properties of the information system and with considering
international standards and requirements are determined.
Key words: industrial model, professional competence of cybersecurity specialists, information system, system of
standardization, computer graphics.

98

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

УДК 373.542:811.161.2
Л. В. Мелешко,
здобувач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
liliya_meleshko@ukr.net
ORCID: 0000-0003-0480-5693
КОНЦЕПЦІЇ МОВНОЇ ГРИ ЯК ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто лінгвофілософські й лінгвістичні концепції мовної гри як підґрунтя організації
навчально-ігрової діяльності в системі українськомовної освіти. На основі наукового осмислення
окреслено зміст понять "гра", "навчально-ігрова діяльність", "мовна гра". Шляхом аналізу наукової
літератури й синтезу теоретичних ідей визначено принципи побудови й реалізації навчальнометодичної системи, спрямованої на формування мовної особистості школяра в навчально-ігровій
діяльності.
Ключові слова: гра, навчально-ігрова діяльність, мовна гра, методика ігрового навчання мови.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку шкільної українськомовної освіти одним із
актуальних завдань постає формування в учнів готовності до ефективної комунікативної діяльності в різних
сферах соціокультурного життя. Значний потенціал для розв’язання цього проблемного завдання мають
варіативні методики, розроблені з використанням інтерактивних методів навчання. Серед інтерактивних
методів особливу цінність має навчальна гра. Ігровий метод є важливим для когнітивно-комунікативної
підготовки зростаючої мовної особистості. У лінгводидактичній проекції проблема використання гри з метою
формування мовнокомунікативної компетентності учнів тісно пов’язана з науковим завданням розкрити
лінгвістичні засади навчально-ігрової діяльності й розробити на їх основі відповідну навчально-методичну
систему.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукових праць, присвячених розв'язанню
проблеми ігрової діяльності в навчанні мови, свідчить, що в роботах учених-лінгводидактиків (А. Богуш,
О. Горошкіної, С. Карамана, П. Копосова, М. Пентилюк та ін.) розкрито деякі питання щодо організації
навчально-ігрової діяльності в процесі опанування шкільного курсу української мови. Зокрема,
О. Кучерук зазначає, що розвиток мовленнєвої креативності потребує певної системи навчальних дій: від
стимулювання вчителем в учня мовної гри (гри слів – добір слів, близьких за звучанням; створення
загадок на основі відсікання, додавання, переставляння букв чи складів у певному слові; складання
каламбурів за поданими моделями, словами тощо) до прояву усвідомленого бажання самостійної
мовленнєвої творчості [1: 83]. Інтерес сучасних дидактиків-філологів до окремих аспектів організації
ігрової діяльності учнів у навчанні мови можна пояснити тим, що гра дає змогу створити розвивальне
навчальне середовище, підвищити мотивацію учнів до навчання мови та поліпшити якісні показники
навчально-предметних досягнень учнів. Аналіз наукових джерел переконує, що створення й
обґрунтування ігрових методик навчання української мови – проблема, яка залишається актуальною й
потребує значної науково-методичної роботи.
Мета статті – розглянути лінгвофілософські й лінгвістичні концепції мовної гри як основу
організації навчально-ігрової діяльності в системі мовної освіти. Серед завдань виділяємо такі:
окреслити взаємозв’язок між поняттями гра, мовна гра, навчально-ігрова діяльність; визначити наукові
положення, які становлять лінгвістичні засади навчально-ігрової діяльності в системі українськомовної
освіти; сформулювати лінгводидактичні умови реалізації такої діяльності.
Виклад основного матеріалу. Теоретичне переосмислення засад сучасної шкільної українськомовної
освіти потребує якісного вдосконалення методики на ідеях інтерактивного навчання мови, зокрема
створення ігрових ситуацій і технологій. Для цього важливо чітко розуміти взаємозв’язок понять гра,
мовна гра, навчально-ігрова діяльність та належно оперувати ними у площині мовно-освітньої практики.
Г.-Ґ. Ґадамер стверджує, що гра – це елементарна функція людського життя, отож людська культура без
елементу гри взагалі немислима. Філософ серед визначальних ознак гри наводить такі: 1) ритмічний рух, який
незмінно повторюється й не пов’язаний з певною метою; 2) гра як саморух, який не має осмисленої мети; 3)
гра – дія без мети, дія як така; 4) особливість людської гри полягає в тому, що гра спроможна залучати в себе
розум, цю здатність людини ставити перед собою мету й свідомо прагнути до неї та водночас спроможна й
приборкати це прагнення ставити перед собою мету; власне людяністю людської гри є те, що в ній ігрові
рухи, так би мовити, самі себе дисциплінують і впорядковують, неначе в цьому справді мета; 5) гра завжди
вимагає співучасті в ній; 6) гра є комунікативною дією, вона не знає дистанції між тим, хто грає, і тим, хто
спостерігає за грою, у грі кожен завжди співучасник (це справедливо й для мистецької гри); 7) у грі проступає
щось на кшталт герменевтичної ідентичності – розуміючи, ми ідентифікуємо щось із тим, що було чи є [2: 69–
75].
© Мелешко Л. В., 2017
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В "Енциклопедії освіти" (за редакцією В. Кременя) Н. Кудикіна зазначає, що гра – це вид креативної
діяльності людини, у процесі якої в уявній формі відтворюються способи дій з предметами, стосунки між
людьми, норми соціального життя та культурні надбання людства, які характеризують історично
досягнутий рівень розвитку суспільства. Ігрова діяльність є складним системним утворенням, структура
якого охоплює мотиваційно-цільовий, змістовий, процесуально-операційний, контрольно-оцінний та
результативний компоненти [3: 139]. Тлумачення поняття "навчально-ігрова діяльність" потребує деякого
уточнення. Навчально-ігрову діяльність пояснюємо як ігрову діяльність, спрямовану на досягнення
навчальних цілей, її результат характеризується особистісними змінами й навчальними досягненнями,
оскільки вона пов’язана із засвоєнням знань, моделей комунікативної поведінки й виконанням різних
навчально-предметних завдань.
Характерною ознакою навчально-ігрової діяльності в шкільному курсі української мови є мовна гра.
Відповідно теоретичними засадами навчально-ігрової діяльності є лінгвофілософські й лінгвістичні
концепції мовної гри.
Вважається, що поняття мовна гра в науковий обіг увів у ХХ столітті Л. Вітгенштейн. Зокрема, у
праці "Коричнева книга" він з погляду лінгвофілософії називає мовними іграми такі системи комунікації,
які відображають моделі наказу, запитання – відповіді, пояснення, опису, використання чисел у мовленні
тощо. На його думку, мовні ігри схожі на те, що ми в повсякденній мові називаємо іграми [4: 235].
Сучасні мовознавці (Б. Норман, В. Санніков, Л. Цонева та ін.) вважають традиційне розуміння мовної
гри лише як каламбуру (гри слів) обмеженим. Зокрема, Т. Космеда розглядає мовну гру як
функціонально-стилістичне явище, що найповніше виявляється на рівні тексту (дискурсу), як
усвідомлене відхилення від літературної норми, коли адресант навмисно порушує чинні норми з
конкретною метою, розрахованою на те, що адресат має дешифрувати це відхилення. Дослідниця
зазначає, що мовну гру не варто плутати із звичайною неграмотністю; щоб привернути увагу читачів
(слухачів), необхідно зробити мову незвичною, позбавити її автоматизму. Для цього можна, наприклад,
трансформувати відомі вислови, вжити оказіоналізми, поєднати різні стилі (наприклад офіційно-діловий
і розмовний), обіграти внутрішню форму слова чи усталеного вислову, зіштовхнути різні граматичні
форми і т. ін. Водночас дослідниця слушно застерігає, що залучати людину до мовної гри можна тільки
після того, як вона оволодіє мовною нормою, нормативними засобами комунікації. Мовна гра – це
усвідомлене порушення стереотипів. Її варто відрізняти від дитячої словотворчості [5: 139].
За Т. Біленко, "мовна гра припускає такі лексичні варіанти, які виявляють відмінності (специфіку)
інтелектуального та культурного рівня суб’єкта, а також рівень соціальної (громадянської) відповідальності. У
цьому полягає принципова відмінність мовної гри від гри загалом" [6: 98].
Отже, ураховуючи вищезазначене, мовну гру розглядаємо як функціонально-стилістичне явище, яке
найповніше виявляється в тексті (дискурсі), це образний прийом, що виконує певну прагматичну
функцію в мовленні. Щоб збагнути смисл мовної гри, особливо в образному тексті, потрібно знати й
розуміти глибинні структури мови (текстів).
У сучасній науці поняття "мовна гра" – багатоаспектне. Мовну гру як спосіб актуалізації ключових ідей
навчального курсу у викладанні лінгвістичних дисциплін досліджувала Т. Сурікова [7]. Цей підхід до мовної гри
дає нам змогу виділити розгляд мовних ігор як способу актуалізації мови й основних ідей змісту відповідного їй
навчального предмета як лінгводидактичну умову ігрової методики навчання.
У контексті лінгводидактичного дискурсу мовна гра виявляється, по-перше, у креативній мовленнєвій
поведінці вчителя, учня; по-друге – у використанні образних дидактичних текстів, які потребують
асоціативного мислення, лінгвокультурологічного знання для їх сприймання. Проблема мовної гри в
лінгводидактичному розрізі стосується двох аспектів мовленнєвої діяльності: продукування мовної гри
та сприймання гри як мовностильового прийому. Навчально-ігрова ситуація задає умови для мовної гри,
а мовна гра становить спосіб комунікативної самореалізації, інтерпретації теми, навчального матеріалу.
Мовні ігри на уроках мови можуть мати місце в актах читання, аудіювання, говоріння, письма. Ігрові
моделі навчання української мови пов’язують, з одного боку, учня, дидактичний дискурс, учителя, а з
іншого – автора, дидактичний текст, учня (учителя). Мовна гра в межах практичних навчальних
ситуацій актуалізує творчі здібності мовця, приносить задоволення від вдало висловленої думки, радість
відкриття оригінальної фрази, нових знань і смислів.
В методиці ігрового навчання мови мовна гра – компонент навчально-ігрової діяльності, специфіка
цього компонента полягає в тому, що мовна гра поєднує в собі поняттєві ознаки ігрового використання
мовних одиниць і спосіб активного навчання предмета. Оволодіти цим способом можна лише в процесі
практичного застосування мовної гри з метою вираження навчально-виховних задумів тощо.
Лінгводидактичною умовою ефективної реалізації ігрового підходу до організації шкільної
українськомовної
освіти
є
дотримання
таких
принципів:
дидактичної
метафоризації,
культуровідповідності, природовідповідності, зв’язку структури моделі світу і поняттєвої структури
мови, опори на креативність учня, опори на різні види мовленнєвої діяльності учня, ситуативності,
методичної варіативності, діалогічності, рольової організації навчання, співпраці у навчанні тощо.
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Урахування виділених принципів у навчанні української мови дасть змогу забезпечити розвивальний
характер навчальної діяльності учнів, спрямувати педагогічний процес на формування й підтримання
високої внутрішньої мотивації до мовно-творчої діяльності, стимулювати мовленнєву креативність в
ігровій діяльності під час розв'язання навчальних проблем.
Увага до мовної гри в методиці ігрового навчання мови дає змогу актуалізувати мовленнєвий досвід
учня, прискорити його до дії – з одного боку, до естетичного сприйняття образного тексту, з іншого – до
продукування власного оригінального мовлення в образно-виражальній формі. Окреслений підхід веде
до засвоєння різних моделей мовомислення (метафоричні моделі, моделі каламбуру, римування, жарту,
поєднання різних стилів мовлення та ін.), до вільного й оригінального самовираження учнів у
дидактичному дискурсі.
Висновки. Отже, підвищення рівня мовної підготовки учнів значною мірою залежить від ігрового
підходу до організації навчання. Поняття гра є загальним, родовим, щодо видів гри, зокрема таких як
мовна гра та навчальна гра. Одна із сучасних технологій навчання мови – ігрова. Характерною ознакою
навчально-ігрової діяльності в шкільному курсі української мови є мовна гра, її розглядаємо як
функціонально-стилістичне явище, яке найповніше виявляється в тексті (дискурсі), це образний прийом,
що виконує певну прагматичну функцію в мовленні.
Розроблення й упровадження ігрової лінгвометодичної системи визначається не лише психологопедагогічними чинниками, а й лінгвофілософськими і лінгвістичними, що забезпечують якість
навчально-ігрової діяльності в процесі мовної освіти. Урахування в організації навчального курсу
української мови лінгвофілософських і лінгвістичних положень щодо мовної гри (зокрема, гра є
комунікативною дією, мовну гру не варто плутати із звичайною неграмотністю, мовна гра – це
усвідомлене порушення стереотипів та ін.) дає змогу реалізувати взаємозв’язок у розвитку загальних і
навчально-предметних умінь, необхідних для сприймання образного дидактичного тексту й вільного та
оригінального вираження особистих потреб, намірів засобами української мови. Успішність навчальноігрової діяльності на уроках мови залежить від дотримання лінгводидактичних умов, серед них –
принципів дидактичної метафоризації, опори на креативність учня, рольової організації навчання та ін.
Перспективними є дослідження методики формування в учнів індивідуальної мовної картини світу в
процесі навчально-ігрової діяльності.
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Мелешко Л. В. Концепции языковой игры как теоретические засады организации учебно-игровой
деятельности.
В статье рассмотрены лингвофилософские и лингвистические концепции языковой игры, которые
являют собой основу организации учебно-игровой деятельности в системе языкового образования. На
базе научного осмысления определено содержание понятий "игра", "учебно-игровая деятельность" и
"языковая игра". Путем анализа научной литературы и синтеза теоретических идей намечены
принципы построения и реализации учебно-методической системы, направленной на формирование
языковой личности школьника в учебно-игровой деятельности на занятиях по украинскому языку.
Ключевые слова: игра, языковая игра, учебно-игровая деятельность, методика игрового обучения языку.
Meleshko L. V. Concept of Language Game Theoretical Principles of Organization of Educational and
Entertaining Activities.
The theoretical reconsideration of the fundamentals of modern school Ukrainian-language education requires a
qualitative improvement of the methodology on the ideas of interactive language learning, in particular, the
creation of gaming situations and technologies. For this purpose, it is important to understand the
interconnection of the concepts of the "game", "language game", "educational and game activities". Based on
the analysis of the scientists' work, it was established that the game is a kind of creative activity of a person in
the process of which, in an imaginary form, the ways of dealing with objects, relations between people, norms of
social life and cultural heritage of mankind are reproduced.
Due to the synthesis of scientific provisions, educational-playing activities we can explain as the playing
activities aimed at achieving educational goals, and its outcome is characterized by personal changes and
academic achievements. It was found out that language play is a characteristic feature of educational-playing
activity in the school course of the Ukrainian language. On the basis of generalization of the corresponding
linguophilosophical and linguistic concepts, we consider the language play as a functional-stylistic
phenomenon, which is most fully reflected in the text (discourse), it is a figurative technique that performs a
certain pragmatic function in speech. It was found that in the method of learning a language by playing, the
language play is a component of educational-playing activity, the specifics of this component consists in the fact
that the language play combines the conceptual features of the game use of the linguistic units and the method of
active teaching of the subject. It is investigated that attention to the language game allows actualizing the
student's speech experience, accelerating it to action – on the one hand, to aesthetic perception of figurative text,
on the other hand – to the production of his own original speech in a figuratively-expressive form.
Taking into account the linguistic-philosophical and linguistic provisions concerning the language game, while
organizing the Ukrainian language course, it is possible to realize the interconnection in the development of
general and teaching-subject skills which are necessary for the perception of figurative didactic text and the free
and original expression of personal needs, intentions by the means of Ukrainian language.
Key words: game, educational-gaming activity, language game, the method of game language training.
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ПОЕТАПНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ
У статті розглядається проблема формування професійних умінь майбутніх учителів природничоматематичних дисциплін у процесі розв’язування професійно-педагогічних задач; представлено та
описано шляхи реалізації поетапної методики формування професійних умінь майбутніх учителів у
процесі розв’язування професійно-педагогічних задач. У статті обґрунтовано, що застосування
поетапної методики формування професійних умінь у процесі розв’язування професійно-педагогічних
задач має ефективний вплив на формування професійної компетентності майбутніх фахівців.
Ключові слова: професійні уміння, формування професійних уміння, професійно-педагогічні задачі,
процес розв’язування професійно-педагогічних задач, етапи розв’язування професійно-педагогічних
задач, методика формування професійних умінь.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Важливою умовою модернізації освіти України у ХХІ столітті є підготовка
педагогічних та науково-педагогічних працівників як висококваліфікованих педагогів, здатних творчо,
креативно мислити та знаходити рішення будь-яких складних завдань. Специфіка діяльності вчителя
природничо-математичних дисциплін в сучасних умовах вимагає від нього компетентного мислення,
спостережливості, уміння планувати, здійснювати та аналізувати педагогічний процес, який являє собою
нескінченний ряд педагогічних задач, спрямованих на досягнення загальної мети – формування
особистості учня, його світогляду, переконань, свідомості, поведінки. У зв’язку з цим важливого
значення набуває підготовка майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін до
конструктивного розв’язання різноманітних професійно-педагогічних задач.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Останніми роками велика увага з
боку науковців приділяється проблемі підготовки майбутніх фахівців. Зокрема, проблемою підготовки
майбутніх педагогів до професійної діяльності займались такі вчені, як О. Є. Антонова, Л. В. Брескіна,
О. А. Дубасенюк, М. В. Золочевська, Н. М. Кириленко, О. М. Пєхота; шляхи формування професійної
педагогічної майстерності та творчої особистості вчителя знаходять своє відображення у роботах
І. А. Зязюна, Н. В. Кічук, С. О. Сисоєвої та ін.; проблемі розв’язування педагогічних задач та ситуацій та
етапам їх розв’язання приділяли увагу О. О. Біляковська, Б. З. Вульфов, Н. В. Кузьміна,
А. І. Кузьмінський, Ю. Н. Кулюткіна, Л. Ф. Спірін, І. К. Унгурян.
Формулювання мети і завдань статті. З огляду на вищезазначене, метою статті є опис поетапної
методики формування професійних умінь (ПУ) майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін
у процесі розв’язування педагогічних задач.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
розробки поетапної методики формування професійних умінь у майбутніх учителів природничоматематичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач ми орієнтувались на концепцію
змісту освіти, розроблену І. Я. Лернером, згідно з якою, зміст освіти визначається знаннями
(інформацію), способами діяльності, досвідом творчої діяльності і досвідом емоційно-ціннісного
ставлення до діяльності [1]. Навчальні завдання спрямовувалися на формування професійних умінь у
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач.
Стрижень розробленої поетапної методики визначали навчально-практичні завдання, що містили
дослідницькі та проблемні елементи, вимагали від студентів виконання ролі експериментаторів,
спонукали до творчого опановування раціональних способів застосування знань на практиці.
Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів спрямовувалася на розвиток уміння
аналізувати та досліджувати як педагогічні задачі-ситуації, так і власної дії у них (такий підхід
реалізовується у ході рефлексивного навчання). Це сприяло розвитку у студентів таких професійно
значущих особистісних якостей, як критичність, аналітичність, здатність до самоаналізу та самооцінки.
Розроблена нами поетапна методика формування ПУ майбутніх учителів природничо-математичних
дисциплін у процесі розв’язання професійно-педагогічних задач передбачала: дослідження основ
конструювання конкретних педагогічних рішень; організацію активної взаємодії між студентами у
процесі пошуку рішення; співвіднесення загальних теоретичних положень зі зразками та варіантами
конкретних педагогічних рішень, в яких вони знайшли своє втілення. Так, поетапна методика
© Новіцька І. В., 2017
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формування ПУ у студентів у процесі розв’язання професійно-педагогічних задач включала в себе
комплекс організаційних форм, методів і прийомів психолого-педагогічної підготовки: лекційні та
семінарські заняття; практичні заняття; індивідуально-консультаційна робота; моделювання та аналіз
типових педагогічних ситуацій; розв’язування психолого-педагогічних задач; групові дискусії; сюжетнорольові ігри; психотехнічні вправи; виконання спеціальних завдань під час проходження педагогічної
практики.
Практикувалося, зокрема, застосування, так званих, мікроситуацій, що подавалися в лаконічній формі
і описували суть педагогічного конфлікту з схематичним окресленням обставин. Такі ситуації, як
правило, застосовувалися на лекційних заняттях, що дозволяло внести в навчальний процес елементи
проблемності, спонукало студентів до формулювання самостійних висновків і узагальнень, загострювало
їх увагу на ключових моментах навчального матеріалу. Мікроситуації використовувались також в якості
прикладів до лекційного матеріалу.
У ході навчального процесу використовувалися задачі-проблеми, що характеризуються значним
мотиваційним потенціалом. Студентам пропонувалося не тільки проаналізувати педагогічні обставини,
що склалися, але й прийняти обґрунтоване рішення. Це ситуаційні задачі, які суттєво відрізняються від
звичайних навчальних задач-вправ. У навчальній задачі-вправі завжди є чітко сформульована умова (що
дано) і вимога (що треба знайти). В описі ситуаційної задачі немає, як правило, ні того, ні іншого. У
реальних педагогічних ситуаціях вчителеві, передусім, треба розібратися в обставинах їх виникнення,
визначити її сутність. Лише після педагог може визначити відоме і те, що треба з'ясувати для прийняття
обґрунтованого рішення.
Уміння формулювати задачу, що вимагає розв’язання в конкретних обставинах, одне з
найважливіших у структурі професійної діяльності педагога будь-якої спеціальності, зокрема, вчителя
природничо-математичних дисциплін. Саме для його розвитку і вдосконалення призначені, насамперед,
ситуаційні задачі. За їх допомогою створювалися умови для самостійного визначення студентами, що
"дано" і що "вимагається знайти". Ситуаційна задача може мати декілька варіантів розв'язання в різній
або однаковій мірі близьких до оптимального і прийнятного в конкретних умовах. Саме ця особливість
ситуаційних задач враховувалася в побудові основної частини заняття-дискусії, в якій порівнювалися і
обговорювалися різноманітні варіанти розв'язання професійно-педагогічної задачі.
З огляду на те, що ситуаційні задачі далеко не завжди вирішуються за відомим алгоритмом, їх
застосування в навчальному процесі забезпечує самостійне розроблення алгоритму розв'язання типових
педагогічних задач майбутніми учителями. Від студента вимагалося не просто знайти розв'язок задачі, а
визначити раціональні методи її аналізу і шляхи розв'язання всіх проблем подібного типу. Таким чином,
розв'язання ситуаційних задач давало змогу студентам переходити від окремого випадку до певних
висновків і узагальнень.
Методика застосування ситуаційних задач вимагала спочатку від студента аналізувати матеріал,
самостійно намагаючись виділити в ньому проблему та всю необхідну для її розв'язання інформацію.
Після цього обговорювали висновки і пропозиції в невеликих групах по 4-6 осіб, студенти виробляли
спільні висновки або рішення. Всі варіанти розв'язку проблеми виносилися на загальну дискусію всієї
групи з обговоренням різних точок зору на проблему і варіанти її розв’язання. Завдання кожного
студента полягало в тому, щоб аргументовано довести обґрунтованість свого рішення і оцінити варіанти,
запропоновані товаришами. У результаті дискусії майбутні фахівці приходили до колективно
виробленого рішення або зупинялися на 2-3 рівноцінних варіантах.
Заняття з використанням конкретних професійно-педагогічних задач суттєвим чином активізували
пізнавальну діяльність студентів. Від них вимагалось не просто знайти розв'язок певної задачі, але й
обґрунтувати і презентувати у ході групової дискусії. На таких заняттях майбутні учителі природничоматематичних дисциплін виконували ряд операцій, у процесі яких вироблялись професійно важливі
вміння і навички, в тому числі, навички роботи з інформацією, уміння обґрунтовувати свої міркування,
організовувати процес колективного розв'язання проблеми, використовуючи знання і досвід,
накопичений іншими фахівцями, тощо.
У процесі впровадження поетапної методики нами широко застосовувалися ділові педагогічні ігри,
що є ефективним методом моделювання педагогічних ситуацій та розв'язанням педагогічних задач.
Ділові педагогічні ігри формують у майбутніх учителів комплекс фахових знань, умінь і навичок,
необхідних для вирішення педагогічних задач. Вони створюють умови для обміну знаннями й досвідом,
спонукають до активності в їх надбанні, розвивають інтерес до творчості.
Під час використання ділових ігор ставилися такі завдання: узагальнити набуті знання, досвід;
пов’язати теорію з практикою; формувати вміння моделювати педагогічні ситуації різних типів;
поглибити інтерес, любов до педагогічної професії.
У процесі моделювання шкільного середовища педагогічна ділова гра дає змогу відтворити відносини
суб’єктів та об’єктів навчання і виховання поза умовами їхньої реальної дійсності. За таких умов на
навчальних заняттях у ВНЗ надається можливість змоделювати окремі елементи навчально-виховного
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процесу, оцінити рівень професійної готовності студентів до виконання визначених педагогічних
завдань.
Основним шляхом включення учасників гри у спільну пізнавальну діяльність і одночасно шляхом
створення та розв’язання ігрових проблемних задач виступало діалогічне і полілогічне спілкування, у
ході якого студенти виробляли індивідуальні та групові рішення, вчилися знаходити оптимальний вихід
із складних педагогічних задач. Студент за таких умов виступає в ролі творчого дослідника, що змушує
його шукати шляхи і способи вирішення проблеми на основі наявних знань.
Зберігаючи загальну ідею структури ділової гри, ми виділили такі її елементи: мета гри; ігрова
ситуація, що має педагогічну спрямованість; комплект ролей; правила гри; етапи гри (підготовчий,
організаційний, ігрова діяльність, заключний) [2].
У результаті роботи ми побудували логічну схему ділової педагогічної гри, яка включає наступні
етапи: підготовка до гри; планування гри; деталізація гри; проведення гри; аналіз гри. Після закінчення
гри одному із студентів пропонувалося узагальнити методику її підготовки і проведення та розкрити
роль педагога в цій підготовці. Отже, ділова гра дає змогу студенту виявити себе не лише у виконанні
ролі, а й в її аналізі.
Варто зазначити, що ділова педагогічна гра та її ситуація мають відповідати рівню можливостей її
учасників, що забезпечить досягнення очікуваного результату. Ігрова роль – це, насамперед, соціальна
роль учителя, що виконує пародоксальну функцію бути одночасно організатором і рівноправним
учасником навчально-виховного процесу. Сукупність ігрових правил орієнтує учасників гри на
реалізацію поставлених завдань. Необхідно зазначити, що ділова гра не може повною мірою відтворити
реальні життєві ситуації, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю, вона трохи спрощує їх, але
зберігає при цьому принципові моменти. Ігрові взаємодії учасників і їх функції корегуються
безпосередньо в процесі ігрової діяльності.
Таким чином, за допомогою ділових педагогічних ігор у майбутніх учителів поглиблюються їх
знання, виробляються вміння, навички, розвиваються певні особистісні якості, що є критеріями
формування основ професіоналізму.
Досягнення дидактичної мети ділової гри відбувається саме через якісний, усебічний, глибокий,
кваліфікований аналіз, а, отже, це вимагає ретельної підготовки, так званої, карти спостережень. На
навчальному ігровому занятті створюється атмосфера зацікавленості, природності, товариської
взаємодопомоги – студенти ведуть колективний пошук правильного розв’язання. Окрім цього, у творчій
ігровій атмосфері характери розкриваються повніше. Отже, викладачеві надаються великі можливості
для вивчення рівня розвитку професійних, психологічних рис особистості студента. Порівняно з іншими
методами ділова гра сприяє більшому наближенню до реальних умов, надає неоціненну допомогу
студентам у подоланні природної для молодого педагога невпевненості у спілкуванні з дітьми. У діловій
грі зникає страх прийняти неправильне рішення. Адже в цьому випадку можна "переграти" ситуацію з
урахуванням зауважень і побажань товаришів та викладача.
Розроблена поетапна методика передбачала забезпечення зворотного зв’язку, який функціонував на
основі прогностичної діагностики. Це давало можливість оперативно виявляти динаміку сформованості у
студентів умінь розв’язувати педагогічні задачі, їхню готовність до самовиховання, адекватність
самооцінок і їх трансформацію в процесі педагогічного впливу. При цьому ми керувалися положенням
про взаємозв’язок частоти діагностування індивідуальних типологічних якостей особистості студента у
процесі навчання й оптимальністю та своєчасністю здійснення його корекції. Одним з основних
елементів розробленої поетапної методики є показники успішності формування ПУ у студентів у процесі
розв’язання педагогічних задач, що передбачає позитивну динаміку розвитку педагогічного мислення і
ріст рівня готовності до самовиховання.
Практичний досвід роботи у ВНЗ дозволяє стверджувати, що розвиток ПУ у студентів у процесі
розв’язання професійно-педагогічних задач загалом збігається із етапами їх професійного становлення,
визначеними Н. В. Кузьміною [3. Це репродуктивний, адаптивний, моделюючий, творчо-дослідницький.
Професійне становлення майбутнього вчителя великою мірою залежить від проходження
педагогічної практики. Так, під час проходження неперервної педагогічної практики студенти повинні
були виконати певні завдання. Частині майбутніх учителів пропонувалося організувати у класі виховні
години, іншим – організувати клас для гри на перерві, для проведення методик. Окрім цього, студенти
організовували класи для прогулянок у парки, сквери. Під час проведення уроків з математики, фізики і
т.д. під керівництвом учителя студентові необхідно було провести його за відповідним типом,
організувати клас до виконання завдань, стежити за дисципліною.
Окрім цих завдань, при проходженні пасивної педагогічної практики студенти повинні були за
відповідною карткою оцінити окремо діяльність вчителя і учнів на уроці, розв’язати педагогічну задачу
за відповідним алгоритмом, оцінити рівень важливості професійних умінь, рівень сформованості таких
умінь у себе, у вчителів-предметників, необхідності таких умінь при проведені кожного етапу уроку, при
розв’язанні педагогічних задач. Такі ж завдання студенти отримували і при проходженні активної
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(навчальної) педагогічної практики.
До майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін під час навчальної практики
висувались такі вимоги: а) завчасно підготувати необхідне обладнання; б) чітко визначитися з
структурою уроку; в) спланувати навантаження і відпочинок тощо. Під час проходження практики
студентам надавалися і теоретичні завдання, що спонукало не тільки до засвоєння, а й до використання
набутих знань у практичній діяльності. Тому теоретичні і практичні заняття проводились у комплексі,
що давало можливість формувати різні групи умінь.
Окрім уроків, які проводили і оцінювали студенти у ході педагогічної практики, важлива роль
відводилася проведенню й аналізу семінарських занять в університеті. Окремі з них було побудовано у
вигляді рольової гри, що сприяла розвиткові у них не лише інтелектуального, а й емоційного потенціалу
студентів. Рольова гра допомагала кожному особисто знайти відповідь на питання, як реалізувати свій
педагогічний задум. Як приклад, можна навести одне з занять, що проходило у вигляді рольової гри.
Частина студентів була обрана спеціалістами психолого-педагогічної консультації. Вони повинні були
вислуховувати, аналізувати і визначати шляхи виходу із конфліктної ситуації, що була запропонована
відвідувачем (батьком, учнем, учителем), який звернувся за допомогою. Потім вони узагальнювали
думки і найкращий варіант вирішення проблеми брали за основу. Ця гра створювала атмосферу,
наближену до практичних умов діяльності фахівця, і дозволяла студентам відстоювати свою позицію.
Конкретне практичне уявлення про майбутню діяльність складалося у студентів також за рахунок
бачення себе в різних професійних ролях: практичного психолога, вчителя, молодого спеціаліста,
директора школи.
Під час реалізації методики забезпечувались педагогічні умови, необхідні для успішного формування
професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування
професійно-педагогічних задач. Зокрема, реалізація індивідуально-особистісного підходу, врахування
особистої динаміки досягнень та індивідуальних особливостей студентів. Ефективним у цьому контексті
виявилося застосування у навчальному процесі не окремих ізольованих проблемних завдань, а їх
методично обґрунтованої системи. У цих умовах діяльність студентів набувала особистісної значущості,
супроводжувалася яскравими переживаннями, радістю самостійного відкриття. Вона формувала також
почуття власної гідності, що є особливо важливим для майбутнього вчителя.
Створення атмосфери співпраці, співтворчості і взаємонавчання та залучення всіх студентів до
творчого пошуку досягалося шляхом застосуванням різноманітних форм організації навчальнопізнавальної діяльності. Зокрема, для розв’язання навчальних завдань під час занять використовувалася
робота студентів у парах, що передбачало реалізацію принципів взаємозв’язку і взаємовпливу.
Взаємовплив реалізовувався шляхом залучення до розв’язування задач студентів, які досягли
достатнього та високого рівня, формування ПУ, які допомагали іншим студентам, виконуючи при цьому
фасилітативну функцію. Варто зазначити, що в процесі такої співпраці й особистого прикладу студенталідера, слабші студенти позитивно змінювали своє ставлення до навчання, майбутньої професійної
діяльності.
Використання у навчальному процесі творчих завдань, які розвивали вміння самостійно визначати
цілі, звільнятися від набутих у минулому стереотипів дозволило нам під час аналізу педагогічних задач
на заняттях із психолого-педагогічних дисциплін використати такі види завдань: згадати і розповісти із
свого власного досвіду педагогічну задачу; змоделювати декілька різних педагогічних задач за
запропонованим розв’язком-зразком; змоделювати аналогічні професійні педагогічні задачі, які не мають
розв’язку-зразка. Такі завдання сприяли розвитку у майбутнього вчителя здатності до розуміння
варіативності дій у конкретних професійних ситуаціях, уміння критично підходити до використання
різноманітних способів впливу на особистість школяра. Дотримання цих положень дозволило
налагодити оптимальний професійно-особистісний контакт між групою, кожним конкретним студентом і
педагогом.
Послуговуємося думкою, що розв’язання професійно-педагогічних задач належить до творчої
діяльності, яка полягає у вирішенні цілої низки педагогічних завдань. Аналіз практики роботи шкіл та
педагогічні спостереження свідчать, що розв’язуючи професійно-педагогічну задачу, учитель у багатьох
випадках приймає "миттєве" рішення за схемою: виникнення ситуації – миттєве прийняття рішення.
Такий спосіб реагування часто не забезпечує ефективного розв’язання педагогічних ситуацій [4.
З огляду на творчий характер діяльності вчителя природничо-математичних дисциплін, формуванню
ПУ у студентів у процесі розв’язання професійно-педагогічних задач сприяло також їх ознайомлення із
загальним алгоритмом дій у складних обставинах. Алгоритмічний підхід створює можливість досить
швидко оволодіти змістом педагогічних задач у ході їх розв’язання і послідовно аналізувати численні
події. Важливою умовою успішного оволодіння способами розв’язання професійно-педагогічних задач,
на нашу думку, була детальна фіксація та аналіз конкретних дій учнів і вчителя. На основі цього
визначалася сутність педагогічних відносин та проектувалися можливі шляхи розв’язання задач.
Аналіз конкретних професійно-педагогічних задач у процесі навчання природничо-математичних
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дисциплін слугував для студентів інструментом дослідження і вивчення певної педагогічної проблеми,
оцінки і вибору найбільш ефективних дій у навчально-виховному процесі в цілому. Ми враховували, що
всі професійно-педагогічні задачі неможливо передбачити, тому наведений алгоритм їх розв’язання
може постійно змінюватися і вдосконалюватися відповідно до специфіки задачі.
Важлива увага приділялася забезпеченню операціоналізації психолого-педагогічних знань майбутніх
учителів природничо-математичних дисциплін, формуванню у них інтегрального уміння
використовувати засвоєні теоретичні знання для аналізу запропонованих педагогічних задач та
прийняття обґрунтованих і продуктивних педагогічних рішень.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Водночас, відкритою залишається
проблема розробки проблемних технологій підготовки фахівців природничо-математичних дисциплін,
що забезпечують розвиток у студентів професійного мислення, здатності розв’язувати завдання,
максимально наближені до професійних.
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Новицкая И. В. Поэтапная методика формирования профессиональных умений будущих учителей
естественно-математических дисциплин в процессе решения профессионально-педагогических
задач.
В статье рассматривается проблема формирования профессиональных умений будущих учителей
естественно-математических дисциплин в процессе решения профессионально-педагогических задач;
представлены и описаны пути реализации поэтапной методики формирования профессиональных
умений будущих учителей в процессе решения профессионально-педагогических задач. В статье
обосновано, что применение поэтапной методики формирования профессиональных умений в процессе
решения профессионально-педагогических задач имеет эффективное влияние на формирование
профессиональной компетентности будущих специалистов.
Ключевые слова: профессиональные умения, формирование профессиональных умения,
профессионально-педагогические задачи, процесс решения профессионально-педагогических задач,
этапы решения профессионально-педагогических задач, методика формирования профессиональных
учений.
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Novitska I. V. Gradual Methods of Forming Professional Skills of Prospective Teachers of Natural and
Mathematical Disciplines in the Process of Solving Professional and Pedagogical Tasks.
The article deals with the problem of forming professional skills of prospective teachers of natural and
mathematical disciplines in the process of solving professional and pedagogical tasks. The main ways to
implement the gradual methods of forming professional skills of prospective teachers of natural and
mathematical disciplines in the process of solving professional and pedagogical tasks are presented and
explained. On the basis of their comparison, it was found out that the most promising in the practice of higher
education is the creation of a step-by-step methodology in which all components are identified and
characterized. It intensifies the process of forming the professional skills of prospective teachers of natural and
mathematical disciplines in the process of solving professional and pedagogical tasks.
The analysis of modern technology in higher education shows that the training of the prospective teacher of
natural and mathematical disciplines is mainly based on the use of standard forms and teaching methods. The
conducted research confirmed the assumption that the formation of professional skills of prospective teachers of
natural and mathematical disciplines in the process of solving vocational and pedagogical tasks should be
considered as an objective creative process of training specialists on the basis of a systematic approach. The
author states that a gradual methodology of the formation of professional skills of prospective teachers of
natural and mathematical disciplines in the process of solving pedagogical problems was developed and
experimentally proved its effectiveness. A general conclusion is made concerning the results of the
implementation of this methodology and students comprehend the essence of solving the problems and
pedagogical tasks.
Key words: professional skills, formation of professional skills, professional and pedagogical tasks, the process
of solving professional and pedagogical tasks, stages of solving professional and pedagogical tasks, the method
of formation of professional exercises.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТЬЮТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ
Стаття присвячена аналізу українських наукових досліджень з проблеми професійної підготовки
майбутніх учителів до тьюторської діяльності. Автором класифіковано наукові дослідження щодо
професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторськoї діяльності за шістьма напрямами:
фундаментальні праці з основ історії та теорії педагогічної освіти і педагогічної діяльності; праці, у
яких висвітлені сучасні освітні парадигми, концепції, методологічні підходи до професійної підготовки
майбутніх учителів; праці про сутність тьюторства, тьюторського супроводу та тьюторської
діяльності; праці, які присвячені проблемi професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської
діяльності; праці, що висвітлюють питання формування тьюторської компетентності майбутніх
учителів; праці, що розкривають діяльність учителя з індивідуалізації навчання. Подано короткий
аналіз кожного напряму.
Ключові слова: тьюторська діяльність, професійна підготовка, наукові дослідження, педагогічна
теорія.
Постановка проблеми. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської
діяльності вимагає розгляду широкого кола питань: починаючи від формування уявлення про
тьюторську діяльність до аналізу та пропозиції ефективних підходів до професійної підготовки
майбутніх учителів до здійснення функцій тьютора.
Вирішення проблеми ефективної професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської
діяльності та її подальші перспективи значною мірою залежать від ґрунтовного вивчення накопиченого
педагогічного досвіду з цієї проблематики. Проаналізуємо вітчизняні дослідження з проблеми
професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності. Роботи зарубіжних авторів, які
висвітлюють особливості такої підготовки в зарубіжних країнах будуть розглянуті у третьому розділі
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних науково-педагогічних дослідженнях вченими
здійснюються спроби класифікувати праці з окремих аспектів підготовки майбутніх учителів
(Г. Т. Кловак, Н. А. Овчаренко, Ю. Д. Шаповал ), зокрема щодо підготовки до тьюторської діяльності
(М. В. Іващенко, Т. І. Койчева, А. К. Сучану). Проте цілісного аналізу наукових та науково-методичних
праць з проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності не було
проведено.
Метою статті є здійснення аналізу вітчизняних наукових досліджень з проблеми професійної
підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особливого значення, у дослідженні означеної проблеми
набуває питання класифікації наукових досліджень щодо професійної підготовки майбутніх учителів до
тьюторсьокї діяльності. Для цього нами було здійснено цілісне дослідження наукової вітчизняної думки,
у результаті чого ми можемо класифікувати наукові роботи з обраної проблеми за такими напрямами:
1) фундаментальні праці, у яких розкриті загальні основи історії та теорії педагогічної освіти і
педагогічної діяльності;
2) праці, у яких висвітлені сучасні освітні парадигми, концепції, методологічні підходи професійної
підготовки майбутніх учителів;
3) праці, у яких розглянуто сутність тьюторства, тьюторського супроводу та тьюторської діяльності;
4) праці, які присвячені проблемі професійної підготовки майбутніх до тьюторської діяльності,
зокрема у дистанційному навчанні;
5) праці, що висвітлюють питання формування тьюторської компетентності майбутніх учителів;
6) праці, що розкривають діяльність учителя з індивідуалізації навчання учнів загальноосвітньої
школи.
До першого напряму дослідження педагогічного досвіду ми віднесли дослідження і фундаментальні
праці, у яких розкриті загальні основи історії та теорії педагогічної освіти і педагогічної діяльності.
Дослідження та праці таких науковців як Т. М. Десятов, І. А. Зязюн, Г. Т. Кловак, Т. Є. Кристопчук,
В. А. Семиченко, С. О. Сисоєва, А. В. Сущенко, В. Д. Федоров дали ключ до розуміння багатьох явищ у
педагогічній освіті та сприяли поглибленню і цілісності вирішення означеної проблеми. Сутності
педагогічної майстерності як основі педагогічної діяльності присвячені праці І. А. Зязюна та
© Осадча К. П., 2017
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С. О. Сисоєвої. Ґрунтовно досліджуючи теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти
майбутніх учителів, В. І. Шахов подає ocнoвнi вимоги дo бaзoвoї пeдaгoгiчнoї ocвiти: вища пeдaгoгiчнa
ocвiтa пoвиннa сприяти cтaнoвлeнню фaxiвця-прoфecioнaлa, мoрaльнo зрiлoї, вiдпoвiдaльнoї ocoбиcтocтi,
cпрoмoжнoї дo викoнaння iнвaрiaнтниx зaгaльнoпeдaгoгiчниx функцій (дидaктичнoї, виxoвнoї,
кoмунiкaтивнoї, oргaнiзaтoрcькoї, дiaгнocтичнoї, iнфoрмaцiйнoї), бeзупиннoгo розвитку та caмoрeaлiзaцiї
в прoфeciйнiй діяльності [1: 399–403].
Висвітлюючи психологічний аспект педагогічної діяльності В. А. Семиченко, наголошує, що цільова
педагогічна діяльність спрямована передусім на іншу людину і "... має сенс лише тоді, коли в особистості
його учня, вихованця акумулюються той науковий і соціальний досвід, який має бути переданий
педагогом", і "тільки те, що втілюється, інтегрується у внутрішній світ конкретних учнів, має сенс і
визначає цінність педагогічної діяльності" [2: 301]. Досліджуючи теоретико-методичні основи
гуманізації педагогічної діяльності вчителя в основній школі, А. В. Сущенко [3] доводить, що
необхідними й достатніми умовами набуття вчителем досвіду педагогічної діяльності на засадах
гуманізму є сформована особистісна потреба у самореалізації гуманістичних потенцій в обраній
професії, постійне підвищення фахової майстерності, усвідомлена відмова від використання формальних
ролей, щире прийняття та співпереживання іншій людині, інтерактивна інтелектуальна співтворчість та
діалогова культура.
Аналіз наукових та навчально-методичних праць показав достатнє висвітлення основних питань та
загальних основ історії та теорії педагогічної освіти і педагогічної діяльності. Сучасним науковим
дослідженням за таким напрямом притаманно: вивчення та висвітлення різних історичних періодів
становлення національної педагогічної освіти, пошук нових теорій удосконалення педагогічної освіти та
якості педагогічної діяльності, зокрема в аспектах педагогічного професіоналізму та майстерності,
психології педагогічної діяльності.
Другим напрямом дослідження професійної підготовки майбутніх учителів до тюторської діяльності є
праці, у яких висвітлені сучасні освітні парадигми, концепції, методологічні підходи та технології їх
професійної підготовки. У сучасних наукових дослідженнях знаходять відображення методологічні та
методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів, що сприяє поглибленню і цілісності
вирішення проблеми дослідження, як приклад, праці таких науковців як Є. С. Барбіна, І. М. Богданова,
І. В. Гавриш, Н. В. Гузій та ін.. Так, І. В. Гавриш констатує такі суттєві зміни у методології безперервної
педагогічної освіти: традиційна знаннєва парадигма підготовки освітянських кадрів, на якій ґрунтувалася
радянська педагогічна наука, поступається місцем особистісно-орієнтованій інноваційній парадигмі
[4: 1].
Концепцію педагогічного професіоналізму обґрунтовує у своєму дослідженні Н. В. Гузій,
зазначаючи, що її ключова ідея полягає у створенні дидаскалогічно-орієнтованого (від дидаскалогія –
галузі теоретичних і прикладних психолого-педагогічних знань про сутність, особливості,
закономірності, принципи, механізми успішного функціонування фахівця у педагогічній професії)
педагогічного простору, який сприяв би успішному самовизначенню студентів щодо соціальнокультурних цінностей і смислів педагогічної професії, – від усвідомлення правильності її вибору через
цілеспрямований розвиток професійних інтересів і схильностей, вироблення системи поглядів,
переконань, установок, до набуття теоретичного та практичного досвіду професійно-творчого зростання
та самореалізації у педагогічній професії, а відтак, і становлення їх професіоналізму [5: 385].
Методологічні функції педагогічної майстерності в системі підготовки вчителя як фактора її
інтеграції глибоко розкриті в концепції Є. С. Барбіної [6]. За твердженнями автора, завдяки педагогічній
майстерності у процес професійної підготовки в наочній формі імпліцитно вноситься парадигматичний
підхід сучасної наукової методології: робота зі складними структурними об’єктами, ознайомлення з
системними властивостями цих об’єктів, формування елементів системного мислення стосовно до
педагогічних об’єктів.
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів набув розвитку у роботах
Н. А. Глузман, В. Ф. Заболотного, Л. Є. Петухової, О. В. Шестопалюка та ін.. Інші підходи розглянуто у
дослідженні В. Ю. Ковальчука, а саме: науковець пропонує підходи до модернізації професійної та
світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя в їх взаємозв’язку з потребами
суспільства у реформуванні середньої освіти. Як такі, він виділяє системний, структурнофункціональний, синергетичний і діяльнісний підходи. Крім того, одним із вирішальних підходів
у професійній підготовці учителя науковець вважає цілеспрямоване здійснення національносвітоглядної орієнтації, оскільки сучасний світ став світом націй, національних міжнародних
відносин, національна освіта стає наріжною для людської цивілізації початку ХХІ ст. [7: 256]. На
системному підході до професійної підготовки майбутніх учителів акцентує увагу низка науковців:
Л. В. Коваль, М. Г. Криловець, С. М. Мартиненко, Н. В. Морзе, В. В. Осадчий, О. М. Семеног,
О. І. Шапран та ін.
У цілому, незважаючи на те, що питання освітніх парадигм, концепцій, підходів та технологій
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педагогічної освіти постійно знаходяться у полі зору сучасних дослідників, методологічні засади
професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності є недостатньо висвітленими у
наукових працях.
До третього напряму вивчення наукового досвіду ми відносимо праці, в яких висвітлюється сутність
тьюторства, тьюторського супроводу та тьюторської діяльності з дітьми шкільного віку, зокрема в
умовах дистанційного навчання. Слід зазначити, що у вітчизняній науково-педагогічній думці не
достатньо ґрунтовних праць щодо зазначеної тематики, проте наявні окремі розвідки вчених та
педагогів-практиків, серед яких А. М. Бойко, С. В. Вєтров, О. В. Руденко, О. М. Троїцька, Л. О. Шеїна та
ін.
На думку А. М. Бойко, актуальність тьюторства сьогодні зумовлена, по-перше, тим, що тьюторська
технологія спрямована на задоволення освітніх потреб особистості, країни і суспільства, їх гармонізації;
по-друге, вона наочно демонструє залежність розвитку країни від результатів освіти окремих індивідів і
спрямована на їх піднесення; по-третє, визначається необхідністю особистісно-орієнтованої, гуманної
педагогічної взаємодії; по-четверте, у зв’язку з цим персоніфікацією педагогічної освіти, побудовою
власної програми, яка здійснюється за індивідуальними можливостями; по-п’яте, потребою формування
суб’єкт-суб’єктних толерантних відносин учасників педагогічного процесу, що супроводжують
особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів. Думаю, зрозуміло, що у зв’язку зі зменшенням
контингенту студентів та й учнів тьюторство буде проявлятися все більш реально і затребувано [8: 7].
У праці О. В. Руденко [9] акцентується увага на ролі тьютора у дистанційному навчанні. Автор у ролі
тьютора бачить людину, яка супроводжує та підтримує процес самоосвіти, здійснює підтримку розробки
та реалізації індивідуальних освітніх проектів і програм, його компетенції, функціонал та обов’язки.
Вважаючи тьюторство культурою, що сформувалася в історії паралельно культурі викладання і
навчання, О. В. Руденко підкреслює думку, що тьюторство затребуване в сферах досить складного
змісту, де немає однозначних методів пізнання, де розуміння вимагає персональних, особистих зусиль як
у математиці. Тобто автор звужує розуміння тьюторства до функцій репетитора, який навчає певному
предмету, що не узгоджується із думкою С. В. Вєтрова, який позиціонує тьютора як педагога, який
допомагає в складанні індивідуальної освітньої програми, здійснює її супровід, грає роль навігатора в
просуванні вздовж індивідуальної освітньої траєкторії (маршруту) [10: 63]. Л. О. Шеїна також більш
розширеною вбачає сутність діяльності тьютора, зазначаючи, що сучасне тьюторство більший акцент
робить на адаптацію до соціуму і саморозвиток індивіда у різноманітних напрямках. На її думку, тьютор
є більш конкретизованим агентом соціалізації, здійснюючи процес соціальної практики – особливий тип
гуманітарного педагогічного супроводу процесу індивідуалізації. Як і С. В. Вєтров авторка робить
акцент у тьюторській діяльності на реалізацію індивідуальної освітньої програми і прогнозування
професійної та життєвої траєкторії тьюторанта [11: 233].
Аналізуючи явище тьюторського супроводу учнів як нової форми гуманістичного навчання,
Р. А. Полєшко та В. В. Щорс [12] акцентують увагу на діяльності тьютора в умовах дистанційного
навчання. Дослідники вважають, що тьютор – це вчитель-консультант, який організовує навчальний
процес за дистанційною формою й виконує одночасно функції вчителя, консультанта й організатора
навчального процесу. Разом із тим науковці слушно зазначають, що тьютор має інший світогляд: замість
прагнення до уніфікації він націлений на збереження та культивування різноманітності, підтримку та
розвиток індивідуальності, вивчення індивідуального стилю навчально-пізнавальної діяльності кожного
учня й надання йому адресної допомоги в подоланні тих чи інших проблем.
Сенс тьюторства в подоланні антропологічного дефіциту в освіті вбачає О. П. Літовка [13]. Автор
зазначає, що цей дефіцит створює брак "особистої присутності" людини в освіті, брак особистого й
освітнього сенсу, брак відповідальності людини за свою освіту. У зв’язку із цим, на її думку, тьюторство
передбачає формування у вчителя творчих компетентностей, готовності до перенавчання, уміння
навчатися протягом усього життя, вибирати і оновлювати професійний шлях.
Отже, у розглянутих наукових працях, які аналізують сутність тьюторства, тьюторського супроводу
та тьюторської діяльності з дітьми шкільного віку, здійснюється пошукова робота щодо осягнення
окреслених понять і явищ, проте цілісних та ґрунтовних досліджень з теорії тьюторства та тьюторської
діяльності у вітчизняній педагогічній теорії не достатньо.
Четвертий напрям вивчення наукової емпірії щодо досліджуваної проблеми складають праці,
присвячені професійній підготовці майбутніх учителів до тьюторської діяльності, зокрема у
дистанційному навчанні (М. В. Іващенко, Т. І. Койчева, А. К. Сучану та ін.). Проблема тьюторства для
вітчизняної науки на відміну від зарубіжної педагогіки є досить новою, і, не зважаючи на те, що
науковцями ведуться активні наукові дослідження, вона ще не знайшла достатнього висвітлення.
А. К. Сучану досліджуючи феномен підготовки майбутніх педагогів до тьюторської діяльності
наголошує, що вона повинна проектувати освітнє та навальне середовище із залученням сучасних
інформаційних, комп'ютерних і педагогічних технологій; включати як традиційні методи і форми
навчання студентів, так і методи і форми навчання, характерні для європейської зони вищої освіти;
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забезпечувати розвиток мобільності; враховувати основні положення та взаємозв’язки теорій діяльності
й особистості; сприяти особистісно-професійному розвитку й саморозвитку; включати теоретичну і
практичну підготовку до педагогічної, науково-дослідної, творчої, різновидів пошукової діяльності, що
зумовлює оволодіння уміннями оперувати результатами власної дослідницької роботи [14: 43]. Проте
дослідниця зупиняється лише на професійній підготовці педагогів на рівні магістратури і тільки
гуманітарних спеціальностей, не торкаючись проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до
тьюторської діяльності на рівні бакалавра. Такий підхід зумовлений більшою варіативністю навчальних
програм магістерських спеціальностей, що дозволяє здійснювати професійну підготовку педагогів до
тьюторської діяльності не зважаючи на відсутність такої спеціальності у переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Т. І. Койчева розглядала у своєму дисертаційному дослідженні аспекти підготовка майбутніх учителів
гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіти. Дослідницею було
запропоновано зміст теоретичної і практичної підготовки майбутніх учителів-гуманітаріїв, що забезпечує
їхню професійно-педагогічну готовність до виконання тьюторських функцій у системі дистанційної
освіти, та методику поетапної підготовки вчителя-гуманітарія до виконання тьюторських функцій у
системі дистанційної освіти відповідно до структури чинних навчальних планів. У цілях нашого
дослідження цінним є запропонований авторкою зміст підготовки майбутніх учителів гуманітарних
спеціальностей до виконання функцій тьютора в системі дистанційного навчання, який відповідно до
обсягу визначених знань і вмінь, що дозволяють виконувати вчителю функції тьютора в системі
дистанційної освіти, авторка базує на вивченні студентами курсу "Інформатика" та спецкурсу "Методика
роботи тьютора в системі дистанційної освіти" [15: 13–14].
Аналіз праць за цим напрямом відобразив наявність ґрунтовних досліджень проблем професійної
підготовки майбутніх учителів до тьюторсьокї діяльності та недостатнє залишаються не достатньо
висвітленими питання розробки концепції та моделі професійної підготовки до тьюторської діяльності
майбутніх учителів, зокрема, що ґрунтуються на засадах компетентнісного, праксеологічного
антропоцентричного та студентоцентричного підходів.
До п’ятого напряму віднесено праці, спрямовані на формування тьюторської компетентності
майбутніх учителів (Т. Пахомова, М. В. Іващенко) серед яких також спостерігається не достатня
кількість ґрунтованих досліджень. Досліджуючи формування готовності студентів вищих педагогічних
навчальних закладів до діяльності тьютора М. В. Іващенко [16] зазначає, що очікування та вимоги до
тьюторів, що задаються сучасною системою освіти передбачають певний достатній рівень професійної
компетентності, що включає в себе: професійні знання, вміння та навички виконання діяльності,
особистісні здібності щодо діяльності в широкому аспекті, налаштованість та бажання її виконувати.
Автор вважає, що тьютор має володіти професійною педагогічною компетентністю, компетентність у
сфері андрагогіки, інформаційною компетентністю, а також не менш видатними комунікативними
(уміння створювати мотивацію, вирішувати конфлікти, розвивати співпрацю на основі знання психології
міжособистісних стосунків, психології великих і малих груп, вікової психології) і психологопедагогічними (уміння підбирати і розробляти навчально-методичні матеріали, оцінювати їх якість з
погляду сучасних норм; використовувати в процесі тьюторської діяльності сучасні педагогічні
технології) уміннями.
Підсумовуючи аналіз праць з цього напряму, слід зазначити, що науковцями достатньо висвітлені
питання сутності та засобів формування тьюторської компетентності у вищих навчальних закладах
(С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий [17]), в умовах дистанційного навчання (В. М. Кухаренко, О. В. Лось) та
післядипломної освіти (Ю. С. Присяжнюк). Натомість тьюторській компетентності майбутніх учителів
приділено не достатньо уваги у вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях.
До шостого напряму віднесено праці, що розкривають діяльність учителя з індивідуалізації навчання
учнів загальноосвітньої школи. У дослідженнях C. Ю. Ніколаєва, В. О. Онищука, О. Я. Савченко,
питання урахування індивідуальних особливостей учня під час навчання позиціонуються як основа
індивідуалізації навчання. Науковці О. А. Жерновникова, С. Г. Литвинова, розглядають індивідуалізацію
навчання як наближення навчального процесу школи до оптимальної моделі навчання учня. Зокрема,
О. Я. Савченко зазначаючи, що професійний обов’язок учителя – бачити, насамперед, особистість
конкретної дитини, якомога точніше визначати її пізнавальні здібності, а потім обирати відповідний засіб
впливу, вважає врахування індивідуальних особливостей першою засадою реалізації принципу
індивідуалізації і диференціації навчання. Проте вона розглядає ці принципи у рамках шкільного
навчання, вважаючи, що принцип індивідуалізації навчання реалізується переважно через систему
диференційованих завдань, залежно від рівнів підготовки учнів у процесі спілкування з дітьми,
стимулювання їх, оцінювання результатів праці [18: 88].
Такий підхід не сумісний в умовах додаткового або сімейного навчання, які ми вважаємо полем
діяльності тьютора, де індивідуалізація полягає у наданні дитині можливості участі у різноманітній
освітній діяльності відповідно до індивідуальних освітніх потреб і запитів, в обґрунтуванні напрямів
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здійснення освітньої індивідуальної програми, у виборі і проходженні індивідуального освітнього
маршруту у тісній співпраці з учителем.
Компромісний варіант пропонує О. А. Жерновникова [19]: у навчальних закладах нового типу
надавати можливості особливо обдарованим учням спільно з учителем розробляти індивідуальні
навчальні програми з окремих дисциплін. У такому разі учні, об’єднані спільним інтересом до одного
навчального предмета, ґрунтуючись на міжпредметних зв’язках, отримують можливість вивчати певні
теми в індивідуальному темпі, використовуючи потенціал основної та додаткової освіти в межах школи.
Отже, у наукових працях за таким напрямом висвітлюються питання індивідуалізації навчання учнів
загальноосвітньої школи, що є підґрунтям для тьюторської діяльності; розглядаються рівні її розвитку та
види; обґрунтовуються методики та технології впровадження індивідуалізації у школі.
Висновки з дослідження та перспективи. Таким чином, здійснений аналіз наукових та науковометодичних праць надав можливість дійти висновку про недостатню дослідженість проблеми
професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності у вітчизняній науковій думці.
Перспективами подальших розвідок є обґрунтування структури тьюторської діяльності, концепції
та моделі професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності.
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Осадчая К. П. Проблема профессиональной подготовки будущих учителей к тьюторской
деятельности в педагогической теории.
Статья посвящена анализу украинских научных исследований по проблеме профессиональной
подготовки будущих учителей к тьюторской деятельности. Автором классифицированы научные
исследования о профессиональной подготовке будущих учителей к тьюторской деятельности по шести
направлениям: фундаментальные труды по основам истории и теории педагогического образования и
педагогической деятельности; труды, в которых освещены современные образовательные парадигмы,
концепции, методологические подходы к профессиональной подготовке будущих учителей; труды о
сущности тьюторства, тьюторского сопровождения и тьюторской деятельности; работы,
посвященные проблеме профессиональной подготовки будущих учителей к тьюторской деятельности;
труды, освещающие вопросы формирования тьюторской компетентности будущих учителей; труды,
раскрывающие деятельность учителя по индивидуализации обучения. Дан краткий анализ каждого
направления.
Ключевые слова: тьюторская деятельность, профессиональная подготовка, научные исследования,
педагогическая теория.
Osadcha K. P. The Problem of Future Teachers' Professional Training for Tutor Activities in the
Pedagogical Theory.
The problem of future teachers training for tutor activities requires consideration of a wide range of issues: from
forming the idea of a tutor activity to analysis and suggestion of efficient approaches to future teachers training
for fulfilling tutor functions. Research of professional training of teachers for tutor activities requires a thorough
study of accumulated teaching experience. The author analyses the Ukrainian scientific research papers
concerning teachers training for tutor activities, classifying them into the six areas: fundamental works on the
basics of history and theory of teacher education and educational activities; papers, which highlight the current
educational paradigms, concepts, methodological approaches to training future teachers; papers about essence
of tutoring, tutor support and tutor activities; works concerning the problem of future teachers training for tutor
activities; works covering issues of forming tutor competence of future teachers; papers that reveal the teacher
activities to implement learning individualization. The paper presents a brief analysis of each area. Particular
attention is paid to the analysis of scientific papers on the theory and practice of tutoring, including the
description of tutor competence (S. O. Sysoieva, V. V. Osadchy, V. M. Kukharenko), the nature of tutoring, tutor
support and tutor activities (A. M. Boyko, S. V. Vietrov, O. M. Troitska). The analysis of scientific and
methodical papers made it possible to conclude that research of the problem of professional training of future
teachers for tutor activities in Ukrainian scientific thought is insufficient. The issues of determination of the
structure of tutor activities and development of concepts and models of future teachers for tutor activities are not
highlighted reasonably.
Key words: tutor activities, training, research, educational theory.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У статті розглядаються радикальні зміни у системі професійної підготовки майбутніх перекладачів,
які зумовлені такими зовнішніми чинниками, як інтеграційні процеси у галузі перекладацької освіти, що
спрямовані на створення єдиного європейського простору освіти. Розкрито проблематику вітчизняних
педагогічних досліджень у сфері професійної підготовки перекладачів у вищих навчальних закладах
України. Запропоновано власне бачення пріоритетних напрямів удосконалення вітчизняної системи
перекладацької освіти. Визначено перспективи подальших розвідок з цієї теми.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні перекладачі, інтеграційні процеси, єдиний
європейський простір, комунікативні здібності.
Вступ. Інтеграції вітчизняної системи освіти в європейський простір, пов’язана з переосмисленням
вітчизняного досвіду і пошуком ефективних шляхів її реорганізації, що відбулося внаслідок
економічних, політичних та соціальних змін у кінці ХХ – на початку ХХІ століття.
Такі явища, як Болонський процес, інтеграція та модернізація виступають основним чинником
сучасних змін в освіті, та являються головною складовою реформування системи професійної підготовки
майбутніх перекладачів. Ставши повноправним учасником Болонського процесу, Україна скоординувала
з ним пріоритети розвитку вищої освіти і здійснює реорганізацію освітньої діяльності в контексті
європейських орієнтирів. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002 р.)
включає модернізацію методів та змісту, форм навчання, запровадження та розроблення державних
стандартів педагогічної освіти. Більш детальна інформація щодо реорганізацій зазначенa в Програмі дій
щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої освіти і науки Україні (2004 р.) та
Законі України "Про вищу освіту" (2006 р.), де передбачається ґрунтовна практична, фахова та
психологічна підготовка студентів перекладачів.
Метою статті є окреслення головних аспектів удосконалення професійної підготовки майбутніх
перекладачів, що розглядає як інноваційні, так і традиційні напрямки у професійній підготовці.
Інноваційні та модернізовані напрямки у розвитку суспільства можливі при повній реорганізації
покоління людей, які будуть мислити і діяти інноваційно. Тому значна увага сфокусована на загальний
розвиток особистості, її комунікативних здібностей, готовності самостійно приймати рішення,
критичності мислення та розвитку інформаційних і соціальних навичок.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю реорганізації та модернізації системи професійної
підготовки майбутніх викладачів, а також існуючими суперечностями між: потребою суспільства у
висококваліфікованих перекладачах, здатних функціонувати на сучасному ринку праці і недостатнім
рівнем їх підготовки; необхідністю введення єдиної системи стандартів професійної підготовки
перекладача та шляхами їх реалізації; потребою модернізації змісту професійної підготовки майбутніх
перекладачів та шляхами їх реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українськими вченими накопичено значний досвід
використання здобутків зарубіжної теорії професійної освіти. Інтерес науковців сфокусовано на:
спеціалізації перекладацької освіти, кваліфікаційні напрями підготовки перекладачів (Н. Гавриленко,
В. Карабан, А. Козак, С. Коломієць, Р. Крісс, Е. Пім, Л. Черноватий); організації професійної підготовки
перекладачів у вищих навчальних закладах України та США (Є. Бесєдіна, К. Клауді, О. Ковязіна,
А. Козак, В. Радчук, Б. Рубрехт, Р. Тінслей); педагогічні умови формування і складові професійної
компетенції перекладача (Л. Бархударов, В. Ільїн, А. Козак, Л. Латишев, Г. Мірам, Н. Миронова,
Л. Мітіна, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, З. Підручна, Н. Соболь, Л. Тархова, А. Федоров, І. Халєєва,
М. Цвіллінг, Ю. Хольц-Мянттярі);
Виклад основного матеріалу. Найголовнішою проблемою підготовки кваліфікованих перекладачів,
спроможних ефективно задовольнити конкретні сегменти ринку праці, є потреба поєднання ними знань
іноземної мови зі знаннями специфіки галузі їхньої професійної діяльності. Для того, щоб кожний
перекладач міг забезпечити високоякісне виконання тих вимог, які висуває практика міжкультурної
комунікації, в процесі професійної підготовки необхідно ретельно визначити та врахувати професійні
навички та уміння, одночасно звертаючи увагу на творчий характер перекладацької діяльності.
Рівень знань майбутніх перекладачів повною мірою залежить від їхньої професійної підготовки.
Професія перекладача вимагає глибоких знань (загальнокультурних в галузі історії, літератури і
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країнознавства, екстралінгвістичних, лінгвістичних, а також знання, які необхідні для перекладу в різних
галузях – техніці, юриспруденції, політиці, освіті, медицині та ін.). Також, професійна підготовка
майбутніх перекладачів – це процес формування комунікативної компетентності, що передбачає
володіння іноземної мови на високому рівні, близькому до рівня носія мови.
Головнa метa викладача вищого навчального закладу – ознайомити студентів з труднощами
перекладу. Студенти повинні знати, що переклад повинен передати те, що написано, а також у ньому має
бути точність відповідно до оригіналу.
Головним шляхом опанування професії перекладача є перехід від знань – до умінь, та від умінь – до
навичок. З точки зору методики необхідно, щоб уміння, сформовані у майбутніх перекладачів на базі
теоретичних знань, створювали такий міст, який дозволяє уникнути розриву між теоретичним так
практичним курсом, що є типовим у процесі підготовки студентів у вітчизняних навчальних закладах.
Спеціалізація перекладацької освіти зумовлена специфікою перекладу тих чи інших текстів. У
ефективності теоретичного підґрунтя у процесі підготовки перекладачів визначено три підходи у підборі
навчального матеріалу для практичного закріплення теорії перекладу: індуктивний, дедуктивний та
функціональний. Перший із них передбачає переклад обраних викладачем 10–15 текстів протягом
семестру з подальшою перевіркою, обговоренням результатів роботи та узагальненням рекомендацій
щодо вирішення певних перекладацьких проблем. Дедуктивний підхід базується на тематичному
розвитку техніки перекладу, коли викладач формулює тему для опрацювання (наприклад, переклад
власних назв, одиниць вимірювання тощо), а вже потім обирає до неї практичні завдання. Останній із
названих підходів полягає у формуванні окремих навичок перекладацької діяльності за допомогою
виконання відповідних практичних завдань [1].
Необхідністю при ефективному навчанні становить обсяг навчального матеріалу, який повинен бути
наближеним до реальних завдань професійного перекладача; також, навчальний матеріал має
оновлюватись кожен рік. Головним завданням у процесі формування перекладацької компетенції є
оволодіння навичками якісного та швидкого оформлення перекладацьких завдань, що включають
навички сучасних інформаційних технологій. Необхідно зазначити, що важливим аспектом навчальних
програм філологічних вузів має бути можливість навчання або перекладацької практики у країні, мова
якої вивчається, оскільки це дає можливість удосконалення комунікативних навичок майбутнього
перекладача.
Отже, головним аспектом підготовки кваліфікованих перекладачів є забезпечення їх комплексом
знань, умінь та навичок професійної компетенції фахівця та необхідність ознайомлення із специфікою
перекладацької діяльності у тій чи іншій галузі.
Американським науковцем Б. Рубрехтом були розроблено 10 концепцій, які повною мірою
відображають характер навчальної діяльності та професії перекладача: знання іноземної мови є
необхідним, але недостатнім для перекладацької діяльності; переклад є частиною, а не результатом
процесу вивчення мови; перекладач має виховати у собі силу волі; кінцева мета студентів-перекладачів –
досягти розуміння людьми їх перекладу; не всі практичні завдання є цікавими для студентів; студенти не
стають професійними перекладачами у стінах навчального закладу; усі запропоновані викладачем вправи
мають відповідати поставленій ним меті; перекладацька майстерність вимагає більшого, ніж розуміння
значення окремих слів; завершений переклад ніколи не буває завершеним остаточно; переклад,
передусім, потребує дисципліни [2].
Необхідно зазначити, що професійні перекладачі мають бути добре ознайомлені зі структурою та
стилістичними особливостями вихідної та цільової мов; важливим компонентом освітньо-професійної
програми має стати дослідження літератури країни, мова якої вивчається. Так, наприклад, порівнюючи
особливості перекладу художньої і технічної літератури, основне завдання перекладача художнього
тексту – висвітлення літературних образів, тоді як технічний перекладач має передавати факти. Саме
тому перекладач технічної літератури повинен знати предмет перекладу і володіти властивим цьому
жанру стилем [3].
Особливими частинами перекладацької компетенції можна також вважати знання, уміння та навички,
які необхідні в споріднених видах перекладу (усний або письмовий) незалежно від жанру (науковотехнічний, діловий, газетний або публіцистичний). Перекладацька діяльність може бути як у письмовій,
так і усній формі. Кожна форма має особливість, яка вимагає від перекладача необхідних професійних
вмінь та навичок.
Обидві форми перекладу – письмовий і усний є однаково важкими. Відомі факти, коли студенти, які
мають здібності у письмовому перекладі, мають труднощі в усному. Ці протилежні види роботи
потребують різних фахових здібностей майбутніх викладачів. У першому випадку у студента є час на
розв’язання перекладацьких проблем, а в іншому випадку – його немає. Вхідні тексти письмового
перекладу завжди складніші. Усний переклад знаходить застосування в русі мовних жанрів – дискусії,
публічні виступи, інтерв’ю. Тексти підвищеної складності (науково-технічні, художні, публіцистичні), в
більшості випадків, перекладаються письмово.
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До специфічних умінь перекладача, що виконує письмовий переклад, відносяться уміння не тільки
користуватися словниками, а також аналізувати вхідний текст та редагувати свій переклад. Для усного
перекладу перекладачеві необхідно володіти знаннями найбільш частотних, застосовуваних
перекладацьких відповідностей та автоматичні навички їх використання. У перекладача обмежений час,
щоб підібрати необхідний еквівалент-термін. Довгі паузи та вагання заважають адекватному
сприйманню перекладеного тексту, порушують комунікацію між партнерами. Якщо перекладач не знає
правил коректного застосування слів-синонімів, це значно знецінює знання слів, особливо при перекладі
з рідної мови на іноземну. Отже, необхідно зазначити, що міцність запам’ятання мовних одиниць
базується на постійному, багаторазовому повторенні.
До спеціальної складової частини перекладацької компетенції можна додати знання предмета
висловлювання та володіння термінологічними одиницями, які мають фахову спрямованість тексту.
Перекладачеві доцільно знати термінологічні одиниці у двох мовних поняттях. Якщо перекладач знає
назви всіх складових частин літака, але не знає принципу дії, то роль мовного посередника не буде
тривалою. Сучасний перекладач повинен постійно вдосконалювати знання у своїй галузі та набувати
практичних навичок з оволодіння двомовними термінологічними одиницями.
Мовна компетенція перекладача включає всі аспекти володіння мовою, характерні для будь-якого
носія мови, але, крім того, має специфічні особливості. Успішний обмін мовними творами в процесі
комунікації передбачає наявність у комунікантів текстотвірнi компетенції, вміння створювати тексти
різного типу згідно з прийнятими у даному мовному колективі правилами і стереотипами. Професійна
компетенція перекладача включає особистісні характеристики, без яких він не зможе успішно
виконувати свої професійні функції.
Для перекладача ефективний шлях пізнання відповідної предметної області з одночасним засвоєнням
термінології – відразу або послідовно на двох мовах. Таким є перший комплекс завдань під час
підготовки перекладача. Другий комплекс завдань – це практичне тренування в перекладі з
використанням знань і термінології з відповідної предметної області.
Завдання першого комплексу вирішуються за допомогою лексико-перекладацького комплексу занять,
введення в предмет на заняттях, завдань на самостійне вивчення предмета висловлювання. Завдання
другого комплексу вирішуються в опануванні наступними уміннями: вміння передавати в перекладі
поняття не за допомогою термінів, а за допомогою описового перекладу; вміння сходу утворювати якщо
не терміни, то такі найменування для понять, суть яких була б зрозуміла.
Зміст курсу перекладу повинен вміщувати як повідомлення необхідних професійних знань, так і
розвиток перекладацьких умінь і навичок. При цьому вміння та навички перекладу і складають кінцеву
мету курсу перекладу, тому що вони забезпечують практичну професійну діяльність перекладача.
Уміння та навички перекладу формуються на основі використання спеціально підібраних навчальних
матеріалів. До числа таких матеріалів відносяться перекладацькі вправи і навчальні тексти.
Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що специфіка усного та письмового перекладу зумовлює
наявність у перекладача фонових знань, умінь і навичок, необхідних для успішної професійної діяльності
у певній сфері. Багато науковців наголосили про важливість такої складової професійної компетентності
вузькопрофільного перекладача, як предметна та тематична компетенція, а також необхідність
оволодіння знаннями у сфері майбутньої професійної діяльності та декларативних знань – про ринок
праці, вимоги клієнтів, норми поведінки та стосунки між перекладачем і клієнтом, джерела інформації,
інструменти перекладу тощо, а також процесуальних знань – про особливості професійного перекладу
[4].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз педагогічних досліджень вітчизняних
науковців показав, що проблеми професійної підготовки перекладачів залишаються актуальними і на
сучасному етапі розвитку освіти України. Необхідно зазначити, що концепція перекладацької освіти
базується на компетентісному підході у навчанні майбутніх перекладачів. Професійна компетенція
перекладача повинна спрямовуватися на забезпечення письмової та усної комунікації у різних сферах
суспільної діяльності; використання сучасних методів знаходження та оброблення інформації,
використання глобальних інформаційних мереж, автоматизованих пошукових систем, електронних баз
даних, глосаріїв та довідників; проведення наукових досліджень у сфері професійної діяльності.
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Полищук Л. П. Основные направления подготовки будущих переводчиков в условиях
евроинтеграции.
В статье раскрывается проблема профессиональной подготовки будущих переводчиков в высших
учебных заведениях Украины. Рассмотрены основные концепции специализации, которые в полной мере
отображают характер учебной деятельности и профессии будущих переводчиков в высших учебных
заведениях, определены задания, направлены на формирования профессиональной компетенции
студентов. Предложено собственное видение приоритетных направлений усовершенствования
системы образования будущих переводчиков. Определены перспективы дальнейших исследований по
этой теме.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие переводчики, основные концепции
специализации, интеграционные процессы, европейское пространство, коммуникативные способности.
Polischuk L. P. The Main Direction of Future Translators Training in Conditions of European Integration.
The article highlights the problems of Ukrainian pedagogical researches in the sphere of professional translator
training in the higher educational establishments of Ukraine. The new aspects of specialization during translator
training were suggested. The article discovers the radical changes in the system of professional translator
training in Ukraine which dependent on such outside factors as integration in the sphere of education and direct
to the formation of integral European area and the introduction of the integral demands to the professional
translator training. New perspectives of further researches were defined. The vision of priority directions for
improving the education system of future translators were suggested. The most typical way of mastering the
profession was determined. Three approaches were considered in the selection of educational material for the
practical fixing of the theory of translation. The acquaintance with the 10 concepts of American scientist
B. Rubrecht, which fully reflect the nature of the educational activities and the profession of translator. Two sets
of tasks are defined for an effective way of knowing the corresponding subject area with the simultaneous
learning of terminology. It was noted that the concept of translational education is based on a competent
approach to the training of future professionals.
Key words: future translator training, pedagogical researches, professional translator training, higher
educational establishments of Ukraine, process of integration, European area, communicative skills.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБАМИ
КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглядаються та аналізуються педагогічні умови, які дозволяють ефективно організувати
підготовку майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами
комунікативних технологій. Автор доводить, що педагогічні умови в контексті даного дослідження – це
взаємопов’язана сукупність спеціальних засобів, методів, форм підготовки майбутніх учителів
філологічних спеціальностей, які забезпечуватимуть високу результативність процесу формування
готовності студентів-філологів до міжособистісної взаємодії.
Ключові слова: педагогічні умови, готовність, учителі філологічних спеціальностей, міжособистісна
взаємодія, комунікативні технології.
Постановка проблеми. Підготовка вчителя-філолога до міжособистісної взаємодії набуває особливої
значущості, оскільки України входить в новий соціокультурний простір, а це вимагає високого рівня
освіченості, культури, кваліфікації майбутніх учителів, професійна діяльність яких є основою
трансформації українського суспільства як на індивідуальному, так і на соціальному рівні. Набуває
актуальності не лише питання оновлення змісту навчання, а й визначення педагогічних умов, за яких
оптимізується процес професійної підготовки майбутніх вчителів-філологів.
Аналіз основних джерел і публікацій. Проблема формування професійної майстерності вчителяфілолога розкривається у науковому доробку І. Зимньої, Н. Кузьміної, З. Курлянд, О. Мисечко,
В. Сластьоніна, О. Щербакова та ін. Зміст, форми, технології підготовки вчителя-філолога в системі
вищої професійної освіти розглядаються в працях І. Бакаленко, О. Бігич, А. Береснєва, Т. Гусєвої,
О. Дуплійчук, О. Зубрової, Л. Калініної, Є. Пасова, О. Семеног та ін. Застосування комунікативних
технологій у професійній підготовці вчителів досліджували А. Белялова, Н. Кірабаєв, Г. Краснова,
Н. Васильєва, Д. Хаймс, Х. Стерн та ін. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх спеціалістів
вивчали Л. Настенко, О. Чемерис, І. Бойчук та ін.
Мета та завдання статті полягають у розкритті педагогічних умов формування готовності майбутніх
учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних
технологій.
Виклад основного матеріалу. Процес підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей,
що передбачає формування готовності до міжособистісної взаємодії, потребує визначення педагогічних
умов, які забезпечать його ефективність. Обґрунтування педагогічних умов процесу формування
готовності студентів-філологів до міжособистісної взаємодії має бути узгоджене, з одного боку, з
сутністю поняття міжособистісної взаємодії, з іншого – зі змістовими характеристиками поняття
педагогічних умов.
Для виявлення й обґрунтування необхідних педагогічних умов формування готовності студентівфілологів до міжособистісної взаємодії проаналізуємо насамперед сучасні підходи до трактування
сутності поняття ''умова''.
Умова як філософська категорія означає те, від чого залежить щось інше (зумовлене), що
уможливлює наявність речі, стану, процесу; відображає універсальне відношення предмета до тих
чинників, завдяки яким вона виникає та існує; є сукупністю об’єктів (речей, процесів, стосунків та ін.),
необхідних для виникнення, існування чи зміни даного об’єкта; є зовнішнім стосовно предмета
різноманіттям об’єктивного світу [2: 94].
Педагогічні умови – це структурна оболонка педагогічних технологій чи педагогічних моделей,
завдяки якій реалізуються компоненти технології. Отже, педагогічні умови повинні віддзеркалювати
процес формування готовності студентів-філологів до міжособистісної взаємодії засобами
комунікативних технологій, вміщувати передбачені компоненти моделі або технології.
Аналіз наукових джерел свідчить про те, що під педагогічними умовами здебільшого розуміють певні
обставини, які створюються штучно з метою досягнення запланованих у дослідженні результатів. Для
педагогічних умов, як і будь-яких інших обставин, характерними є певні властивості. До цих
властивостей можна віднести їх спрямованість на організацію і підвищення ефективності освітньої
діяльності всіх суб’єктів навчання, їх повну узгодженість із виявом визначених у дослідженні
закономірностей і принципів навчання, відповідність вимогам наукової новизни дослідження,
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ймовірнісний характер забезпечення результату освітньої діяльності та локальний характер їх
застосування [3].
Ймовірнісний характер педагогічних умов пояснюється тим, що запровадження педагогічної системи
в освітній процес не забезпечує гарантованого досягнення конкретного результату, а тільки підвищує
ймовірність його досягнення. Сутність локального застосування педагогічних умов полягає в тому, що в
структурі педагогічного знання вони мають локальний характер, на відміну від закономірностей,
принципів і педагогічних правил.
Узагальнивши результати аналізу наукової літератури, під педагогічними умовами в контексті
нашого дослідження розуміємо взаємопов’язану сукупність спеціальних засобів, методів, форм
підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей, які забезпечуватимуть високу
результативність процесу формування готовності студентів-філологів до міжособистісної взаємодії.
Реалізація педагогічних умов має на меті: забезпечення організаційно-педагогічного супроводу
професійної підготовки майбутніх учителів-філологів; удосконалення системи професійної підготовки
педагогічних кадрів для роботи в умовах профільного навчання; визначення форм і методів підтримки
процесу формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної
взаємодії засобами комунікативних технологій.
Вибір педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до
міжособистісної взаємодії здійснювався на основі аналізу психолого-педагогічних джерел, а також
власних суджень. Зауважимо, що успішність будь-якого навчального процесу безпосередньо залежить
від змісту підготовки та методичного забезпечення.
У процесі теоретичного аналізу проблеми дослідження нами було гіпотетично виокремлено кілька
провідних педагогічних умов (Таблиця 1), які, на нашу думку, визначають ефективність процесу
формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії, а
саме:
1. Організаційні: організація навчального процесу на основі комунікативних технологій;
впровадження новітніх форм та методів організації комунікативної взаємодії у процесі професійної
підготовки філологів.
2. Методичні: створення навчально-методичної бази, запровадження форм і методів реалізації моделі
формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії
засобами впровадження комунікативних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів
філологічних спеціальностей.
3. Психолого-педагогічні: мотивація навчальної діяльності студентів до опанування ними
комунікативними технологіями у процесі підготовки до міжособистісної взаємодії; створення
сприятливого комунікативного середовища ВНЗ; залучення студентів до наукової діяльності у сфері
міжособистісних комунікацій та їх впровадження у процес професійної підготовки майбутніх учителівфілологів [4: 74–75].
Таблиця 1
Провідні педагогічні умови
Організаційні
Методичні
Психолого-педагогічні
впровадження
створення навчальномотивація навчальної діяльності студентів до
комунікативних
методичної бази процесу
опанування ними комунікативними
технологій, новітніх
впровадження
технологіями в процесі підготовки до
форм та методів
комунікативних
міжособистісної взаємодії; створення
організації
технологій у професійній сприятливого комунікативного середовища ВНЗ;
комунікативної взаємодії
підготовці майбутніх
залучення студентів до наукової діяльності у
сфері міжособистісних комунікацій та їх
у процесі професійної
учителів філологічних
упровадження у процес професійної підготовки
підготовки філологів
спеціальностей
Розкриваючи сутність означених педагогічних умов, зазначимо, що аналіз міжособистісної взаємодії
учасників процесу професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей дозволяє
зробити висновок про те, що педагог і студенти вступають в означеному процесі в певні види
міжособистісного співробітництва, яке дозволяє встановлювати нормативні та особистісні контакти,
здійснювати координацію діяльності всіх учасників освітнього процесу.
Провідними концептуальними ідеями міжособистісної взаємодії учасників професійної підготовки
майбутніх учителів філологічних спеціальностей, на нашу думку, є такі:
1. Міжособистісна взаємодія викладачів і студентів у процесі професійної підготовки – найбільш
ефективний шлях до розкриття творчого потенціалу студентів й оптимізації взаємин у середовищі ВНЗ.
2. Найбільш ефективним видом міжособистісної взаємодії є співробітництво викладачів і студентів як
система розвивальних і розвиваючих відносин.
3. Специфіка міжособистісної взаємодії у професійній підготовці майбутніх учителів філологічних
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спеціальностей полягає в можливості використання комунікативної взаємодії як взаємодії
співробітництва та в можливості використання комунікативних технологій як технологій взаємодії.
4. Міжособистісна взаємодія в процесі професійної підготовки майбутніх учителів філологічних
спеціальностей прямо пов’язана зі змістом їх професійної підготовки.
5. Зміст професійної підготовки визначає провідні характеристики комунікативного простору
професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей [4: 76].
Аналізуючи змістові характеристики навчально-виховного процесу у ВНЗ, варто відзначити
особливості професійної підготовки вчителів філологічних спеціальностей, які несуть на собі суттєво
більше комунікативне навантаження, аніж студентів немовних спеціальностей університетів.
Зміст професійної підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей, викладений нами в
організаційних та методичних педагогічних умовах, закладений у їх освітньо-кваліфікаційній
характеристиці та освітньо-професійній програмі. Так, ОКХ бакалавра філології (вчителя німецької мови
і літератури) за напрямом підготовки ''Мова і література (німецька)'', спеціальності ''Філологія. Мова і
література (англійська)'' передбачає:
- усвідомлення структури і змісту філологічної науки та їх специфіки;
- розуміння лінгвістики як особливої науки, що вивчає структуру та функціонування мови, зокрема й
у вигляді міжособистісної комунікативної взаємодії іноземною мовою;
- володіння знаннями з усіх галузей мовознавства, історії мови, методики її викладання;
- здатність ефективно засвоювати теорії і методики дослідження в обраній галузі знань;
- володіння достатніми навичками іншомовного мовлення в процесі міжособистісної взаємодії з
іншими представниками мовного простору;
- навички аналізу та інтерпретації іншомовних текстів;
- володіння сучасними інформаційними технологіями з метою більш ефективної комунікативної
взаємодії як у процесі навчання, так і в професійній діяльності.
Отже, ключовим поняттям, яке окреслює педагогічні умови, виступає ''взаємодія'', найважливішою
особливістю якої вважається здатність людини ''переймати роль іншого'', уявляти, як його сприймає
партнер або група, і відповідно інтерпретувати ситуацію та конструювати власні дії.
Ефективними методами реалізації провідних педагогічних умов формування готовності майбутніх
учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії є комунікативні технології, сутність
яких зводиться до того, що навчальний процес повинен відбуватися за умов постійної, активної взаємодії
всіх студентів. До них належать: співнавчання, взаємонавчання – колективне, групове навчання в
співпраці; взаємодія тих, хто вчиться, між собою, з викладачем, з навчальною інформацією [1].
При застосуванні традиційного арсеналу педагогічних засобів навчання, мають переважати практикозорієнтовані заняття, які ґрунтуються на комунікативних технологіях. Зокрема, це інтерактивні,
актуалізовані лекції, практичні і семінарські заняття, круглі столи, тематичні дискусії, акмеологічні
практикуми, аналіз ситуацій або кейс-метод, тренінги (сенситивний, акмеологічний, аутопсихологічний,
комунікативний, корпоративний, лідерства, культури мовлення, креативних якостей), адаптивні
технології навчання, конференції з обміну досвідом, ігротехнології професійного вдосконалення
(імітаційні, ділові, організаційно-діяльнісні, ситуаційно-рольові), курси за вибором (факультатив,
спецкурс), навчальне портфоліо або портфель професійних досягнень (робоче чи презентаційне
представлення здобутків творчого прогресу у педагогічній діяльності), узагальнений перспективний
педагогічний досвід з певної проблеми, система роботи з використанням інноваційних освітніх
технологій (особистісно орієнтованих, проектних, здоров'язбережувальних, активних, інтерактивних,
інформаційно-комунікативних тощо), участь філологів в інноваційних освітніх проектах, фахових
конкурсах, у роботі творчих, динамічних, ініціативних груп, постійно діючих семінарах, круглих столах,
аукціонах творчих ідей, ярмарках педагогічної творчості.
Окрім дотримання логічної послідовності теоретичного, теоретико-практичного етапів формування
готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами
комунікативних технологій важливою умовою є здійснення педагогічного моніторингу.
Сутність моніторингу полягає в систематичному одержанні викладачем об’єктивної інформації про
хід навчальної діяльності студентів; залучення студентів до міжособистісної взаємодії з подальшим її
аналізом; створення належних умов і відповідних стимулів для подальшої роботи студентів, самоосвіти,
самовиховання, рефлексії.
Здійснений аналіз міжособистісної взаємодії в професійній підготовці учителів філологічних
спеціальностей дозволяє дійти висновку про те, що вона відіграє як методологічну, так і технологічну
роль у цьому процесі; у зв’язку з цим підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до
міжособистісної взаємодії здійснюється у вигляді реалізації педагогічної взаємодії в навчальновиховному процесі ВНЗ.
Комунікативні технології відіграють підпорядковану (інструментальну) роль у процесі підготовки
майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії й забезпечують
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створення, розвиток і збереження комунікативного простору професійної підготовки означених фахівців.
На підставі науково-теоретичного аналізу досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців
сформульовано висновок, що міжособистісна взаємодія в процесі професійної підготовки вчителяфілолога може розглядатися як взаємовплив учасників освітнього процесу вищого навчального закладу,
який може бути випадковим чи запланованим, приватним чи публічним, тривалим чи
короткотерміновим, вербальним чи невербальним. Водночас зазначено, що результатом міжособистісної
взаємодії мають стати взаємні зміни в поведінці, діяльності, відношеннях і установках учасників
освітнього процесу в професійній підготовці майбутніх учителів філологічних спеціальностей засобами
комунікативних технологій.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Підсумовуючи результати
наукових розвідок, зазначимо, що під педагогічними умовами дослідження розуміємо взаємопов'язану
сукупність спеціальних засобів, методів, форм підготовки майбутніх учителів філологічних
спеціальностей, які забезпечуватимуть високу результативність процесу формування готовності
студентів-філологів до міжособистісної взаємодії. Такими педагогічними умовами визначено
організаційні, методичні та психолого-педагогічні. Реалізація визначених педагогічних умов передбачає
їх комплексне використання та застосування комунікативних технологій.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у розробці інноваційних комунікативних
технологій для ефективної реалізації визначених педагогічних умов.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Бордовская Н. В. Педагогика : [учебник для вузов] / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2001. – 304 с.
2. Гагіна Н. В. Педагогічні умови формування у майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії у
ситуації конфлікту : дис. … к-та пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Гагіна. – Житомир, 2011. – 275 с.
3. Методологічні засади педагогічного дослідження : [монографія] / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко,
В. С. Курило [та ін.] ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. ''Луган. нац. ун-т імені
Тараса Шевченка''. – Луганськ : ДЗ ''ЛНУ імені Тараса Шевченка'', 2013. – 248 с.
4. Пушкар Т. М. Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної
взаємодії засобами комунікативних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /
Пушкар Тетяна Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2016. – 262 с.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Bordovskaia N. V. Pedagogika [Pedagogy] : [uchebnik dlia vuzov] / N. V. Bordovskaia, A. A. Rean. – SPb : Piter,
2001. – 304 s.
2. Gagina N. V. Pedagogichni umovy formuvannia u maibutnikh menedzheriv umin' konstruktyvnoi vzaiemodii u
sytuatsii konfliktu [Pedagogical Conditions of Future Managers' Forming of Constructive Interaction Skills in a
Situation of Conflict] : dys. ... cand. ped. nauk. : 13.00.04 / N. V. Gagina. – Zhytomyr, 2011. – 275 s.
3. Metodologichni zasady pedagogichnogo doslіdzhennia [Methodological Principles of Pedagogical Research] :
[monografiia] / avt. col. : Ye. M. Khrykov, O. V. Adamenko, V. S. Kurylo [ta іn.]; za zag. red. V. S. Kuryla,
Ye. M. Khrykova ; Derzh. zakl. "Lugan. nats. un-t іmenі Tarasa Shevchenka". – Lugans'k: DZ ''LNU imeni Tarasa
Shevchenka'', 2013. – 248 s.
4. Pushkar T. M. Formuvannia gotovnosti maibutnikh uchyteliv filologichnykh spetsial'nostei do mizhosobystisnoi
vzaiemodii zasobamy komunikatyvnykh tehnologii [Formation of Readiness of the Future Teachers of Philological
Specialties for Interpersonal Interaction by Means of Communication Technologies] : dys. ... cand. ped. nauk :
13.00.04 / Pushkar Tetiana Mykolaivna. – Zhytomyr, 2016. – 262 s.

Пушкар Т. Н. Педагогические условия формирования готовности будущих учителей филологических
специальностей к межличностному взаимодействию средствами коммуникативных технологий.
В статье рассматриваются и анализируются педагогические условия, позволяющие эффективно
организовать подготовку будущих учителей филологических специальностей к межличностному
взаимодействию средствами коммуникативных технологий. Автор доказывает, что педагогические
условия в контексте данного исследования - это взаимосвязанная совокупность специальных средств,
методов, форм подготовки будущих учителей филологических специальностей, обеспечивающих
высокую результативность процесса формирования готовности студентов-филологов к
межличностному взаимодействию.
Ключевые слова: педагогические условия, готовность, учителя филологических специальностей,
межличностное взаимодействие, коммуникативные технологии.
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Pushkar T. M. Pedagogical Conditions of the Formation of Future Philology Teachers’ Readiness for
Interpersonal Interaction by Means of Communicative Technologies.
The article considers and analyzes the pedagogical conditions that allow to organize effectively the preparation
of future philology teachers for interpersonal interaction by means of communicative technologies. The author
proves that the pedagogical conditions in the context of this research are an interconnected set of special means,
methods, forms of future philology teachers’ training that ensure high effectiveness of the process of forming the
future philology teachers’ readiness for interpersonal interaction. The realization of the totality of
organizational, methodological and psychological pedagogical conditions helps to increase the efficiency of the
process of preparing future philology teachers for interpersonal interaction.
The analysis of interpersonal interaction in the professional training of philology teachers is carried out. It
plays both a methodological and a technological role in this process.The interpersonal interaction in the process
of professional training of a philologist can be considered as the mutual influence of participants in the
educational process of a higher educational establishment, which may be random or planned, private or public,
long or short-term, verbal or non-verbal. It is noted that the result of interpersonal interaction should be mutual
in behaviour, activities, attitudes of participants in the educational process and in the professional training of
future teachers of philological specialities by means of communicative technologies.
Key words: pedagogical conditions, readiness, future philology teachers, interpersonal interaction,
communicative technologies.
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ФОРМУВАННЯ МЕТАКОГНІЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ДОСВІД ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВІТЧИЗНЯНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті актуалізовано проблему удосконалення підготовки майбутніх фахівців з урахуванням
когнітивно-стильових особливостей навчальної пізнавальної діяльності. Ключовим психологопедагогічним механізмом підвищення ефективності оволодіння професійними знаннями визначено
метакогнітивні процеси. Узагальнено теоретичні висновки щодо змістових характеристик
метакогніцій. Доведено необхідність врахування механізмів дії метакогнітивних процесів у професійній
підготовці майбутніх фахівців. Окреслено перспективи розробки та впровадження авторських програм
метакогнітивного навчання у вітчизняних ВНЗ.
Ключові слова: вища школа, професійна підготовка майбутніх фахівців, когнітивні процеси,
метакогнітивні процеси.
Постановка проблеми. У контексті розбудови вітчизняної вищої школи на засадах євроінтеграційних
процесів у галузі освіти все частіше у педагогічній науці й освітній практиці акцентують увагу на
формуванні у майбутніх фахівців особливих інтегруючих, надпредметних властивостей [1: 350–352].
Ученими підкреслюється, що саме вони дають змогу студенту контролювати та регулювати власну
розумову діяльність і, таким чином, забезпечують не тільки академічну успішність, але й орієнтують у
площині вирішення полісистемних особистісних та професійних завдань – площині наскрізного
саморозвитку.
Аналіз результатів багаторічних світових досліджень, які спрямувались на визначення універсальних
компетенцій конкурентоспроможних фахівців у наступних десятиріччях, узагальнений у межах проекту
"Рейтинг ВНЗ України ''Компас – 2012", ініційованого компанією "Систем Кепитал Менеджмент"
висновками "Випускники українських ВНЗ очима роботодавців" [2], підтверджує значущість здатності
майбутнього фахівця до учіння впродовж життя, умінь працювати в умовах невизначеності, керувати
власним мисленням, пам'яттю, увагою, уявою тощо. Саме ці характеристики і забезпечуються особливим
пізнавальним процесом, який американський учений Дж. Флейвелл уперше назвав метапізнанням
(метакогніцією) – чітко визначеною спрямованістю на усвідомлення особистістю механізмів управління
власною розумовою діяльністю [3: 127–179].
В узагальненому контексті досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців (А. Браун, Г. Еверсон,
М. Келлер, Р. Клюве, М. Рейд, С. Тобіас, Дж. Флейвелл, В. О. Волошина, Т. І. Доцевич, А. В. Карпов,
С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник, І. М. Скітяєва та ін.) когнітивний стиль (когніції) визначає стабільну
індивідуальну характеристику способів взаємодії людини з інформаційним простором, стійкість
процесуальних особливостей пізнавальної діяльності, а метакогніцітивні процеси активно досліджуються
як важлива умова підвищення успішності пізнавальної діяльності.
Незважаючи на значний досвід вивчення метакогніцій у різних сферах наукового знання, наявність
апробованих програм метакогнітивного навчання у зарубіжних ВНЗ, проблема цілеспрямованого розвитку
метакогнітивних знань та вмінь у майбутніх фахівців у просторі вітчизняної вищої освіти залишається
актуальною, що і зумовлює пошук шляхів підвищення освітніх послуг з урахуванням дії метакогнітивних
процесів.
Отже, мета статті і полягає у визначенні теоретичних засад формування метакогніцій у студентів у
процесі навчання та перспектив впровадження авторських програм метакогнітивного навчання у
вітчизняних вищих навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу. Дослідження метакогнітивних процесів у науці пов’язують з науковою
школою Дж. Флейвелла, який і став засновником сучасного метакогнітивізму, а його учні на прикладному
рівні довели визначну роль метакогнітивних процесів у навчальній, професійній діяльностях, а також
інтелектуальному розвитку людини в цілому.
Як зауважував Дж. Флейвелл (Дж. Флейвелл, 2012), метапізнання є видом інтелектуальної активності
вищого порядку, що включає до себе функцію контролю над пізнавальними процесами, воно забезпечує
успішність розумової діяльності суб’єкта в ситуації невдачі пізнання, дає змогу самостійно виправити
ситуацію та вирішити складне завдання особистого чи професійного характеру. Метапізнання, на думку
вченого, є складним явищем та містить:
- когнітивні цілі та завдання – усвідомлені цілі реальної ситуації, що відповідають її реальним
© Сидорчук Н. Г., 2017
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обставинам;
- метакогнітивне знання – знання суб’єкта про власні розумові можливості, механізми регулювання
власною мисленнєвої діяльністю;
- когнітивні дії та стратегії – система способів досягнення цілей у ситуації, що вимагає значних
когнітивних зусиль;
- метакогнітивний досвід – певні спогади людини про використані у різних ситуаціях метакогнітивні
уміння; це свідоме дослідження ментального досвіду, що супроводжує вдалі та невдалі ситуації у навчанні
й іншій розумовій діяльності.
Базовим механізмом, що актуалізує метапізнання, згідно із твердженнями самого Дж. Флейвелла та його
послідовників (А. Браун, Б. Величковський, Дж. Уілсон та ін.), є рефлексія – як процес критичного
осмислення власної діяльності та миследіяльності, вміння виділяти, аналізувати та співвідносити власні
предметні та розумові дії; процес обґрунтування необхідності внесення коректив у перебіг власної
розумової діяльності [4: 151–162].
Характеризуючи метакогнітивні процеси, А. В. Карпов (А. В. Карпов, 2004) також наголошує на їх
вищому порядку порівняно з первинними когнітивними процесами (це синтетичні, регулятивні процеси
другого порядку, що є інтегральними метапроцесами); їх психічному характері за механізмами реалізації;
суб’єктивності, ідеальності, цілеспрямованості, предметності; специфічному операційному складі;
спрямованості на забезпечення найбільш загальних адаптивних функцій; двоєдиності за своєю природою
(вони є когнітивними за своїми механізмами та регулятивними за спрямованістю, функціональному
призначенню); можливості забезпечення становлення "самості" суб’єкта, суб’єктності не тільки у ставленні
до зовнішнього світу, але й до внутрішнього – до своєї власної психіки, її змісту [5: 137–259].
У зазначеному контексті важливим є висновок про те, що когнітивні стратегії є підґрунтям для
досягнення пізнавальної мети, а метакогнітивні – для перевірки (певного контролю) щодо її досягнення.
Науковцями досліджуються й особливості метапізнавальної діяльності студентів, її специфіка та
механізми цілеспрямованого розвитку. Так, у працях К. Амеса, Д. Бренсфорда, П. Вінна, Дж. Девідсона,
А. Худвіна та ін. узагальнено характеристики розумової діяльності академічно неуспішних студентів різних
спеціальностей порівняно з успішними, які висвітлюють їх особливості метапізнання, а саме:
- мають низький рівень внутрішньої мотивації розвитку власної розумової діяльності, з опором
ставляться до виконання завдань на актуалізацію загальних мисленнєвих процесів;
- мають труднощі при визначенні мети діяльності взагалі та власної розумової діяльності, не можуть
визначити її завдання та очікувані результати;
- при засвоєнні навчального матеріалу опрацьовують його швидко, не зупиняючись на проблемних
аспектах; дають оцінку легкості навчальному матеріалу, не можуть визначити часові межі для його
опанування; не можуть визначити рівень власної впевненості у результатах вивчення, усвідомити успіхи
власної розумової діяльності; не усвідомлюють, коли розуміють матеріал, а коли ні; що потрібно зробити
для подолання труднощів; не можуть автоматично пов’язати нову інформацію з тією, яка вже була
засвоєна;
- не мають власних навчальних стратегій, не можуть розрізнити умови, в яких потрібно застосувати
те чи інше вміння; вони не можуть ставити запитання на розуміння та рефлексію; не використовують
методи схематизації навчального матеріалу, не можуть схематизувати процес власної розумової діяльності;
- не можуть правильно ідентифікувати проблему, що призводить до втрати часу та зайвих зусиль.
Як засіб подолання визначених проблем, Т. О. Нельсон та Л. Наренс (T. O. Nelson, L. Narens, 1990)
пропонують ряд базових прийомів поетапної актуалізації процесів метапізнання студентів: 1) оцінка
ступеня легкості вивчення матеріалу, що мимовільно спонукає студента звернути увагу на матеріал, який
йому необхідно вивчити; осмислення того, що вже відомо із поточної теми; аналіз своїх можливостей та
здібностей у межах актуального матеріалу, врахування умов реалізації процесу навчання; 2) оцінка якості
вивчення як засіб визначення можливостей для внесення коректив у процес учіння; 3) оцінка відчуття
засвоєння – аналіз ступеня розуміння навчального матеріалу; 4) оцінка ступеня впевненості – визначення
правильності використання метакогнітивних умінь та стратегій при вирішенні певного завдання [6: 125–
173].
Ефективним педагогічним засобом формування метакогніцій у студентів, на думку Г. Шро та
Д. Мошмана (G. Schraw, D. Moshman, 1995), є проходження тестування після запам’ятовування
навчального матеріалу, навіть коли продуктивність відтворення під час тесту невисока і не має зворотного
зв'язку. Ефект покращення відтворення інформації за допомогою використання тестування в процесі
запам’ятовування інформації називається "ефектом тестування". Він посилюється в ситуації рефлексивного
аналізу результатів тесту, визначення шляхів подолання невірних відповідей [7: 351–371].
Програма цілеспрямованого розвитку метакогнітивних стратегій М. А. Діркеса (M. A. Dirkes, 1985),
впровадження якої у ВНЗ має значні позитивні результати, включає такі формувальні інструменти, як:
1) чіткий розподіл відомого та невідомого у проблемних ситуаціях (у процесі розв’язання проблемної
ситуації рекомендовано чітко, передусім у письмовій формі, розділяти всю інформацію на відому та
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невідому, постійно доповнюючи та уточнюючи весь її обсяг);
2) вербалізація процесу мислення (робота над умінням говорити про мислення, вербально визначати
його етапи, труднощі, мисленнєві стратегії та результати, завдяки демонстрації мислення вголос, мислення
про мислення та обговоренню (парному, груповому, колективному) особливостей мислення при вирішенні
різного роду професійних завдань);
3) ведення щоденника мислення, в якому записуються роздуми про власне мислення, його труднощі, що
виникають у процесі вирішення навчально-професійних завдань;
4) планування та саморегуляція мислення (планування навчальних заходів – їх частоти, тривалості,
обсягу матеріалу для своєчасного та успішного вирішення поставлених завдань);
5) формулювання стратегій мислення (вирішення завдань зі спостереженням за думками, почуттями,
процесами, які супроводжують рішення; узагальнення, класифікацію отриманої інформації та первинне
формулювання стратегій; прикінцеве формулювання та операціоналізацію способів мислення);
6) самооцінка ефективності мислення за різними критеріями [8: 96–100].
З урахуванням проведеного аналізу наукових праць, базовими механізмами формування
метакогнітивних знань та вмінь студентів у зарубіжній вищій школі, визначено: 1) вербалізацію власного
мисленнєвого потенціалу у ході вирішення навчально-професійних завдань; 2) рефлексивний аналіз власної
розумової діяльності з ідентифікацією проблеми, формулюванням її мети, завдань шляхів вирішення та
оцінкою отриманих результатів; 3) схематизацію (структурування) власної розумової діяльності;
4) відпрацювання метакогнітивних стратегій у груповій роботі; 5) використання методів рефлексивних
запитань на різних етапах розумової діяльності; 6) застосування методу метакогнітивних пауз у ході
засвоєння навчального матеріалу; 7) самодіагностика індивідуальних метакогнітивних стратегій та
визначення найбільш успішних в аспекті власного навчального досвіду.
Зазначені механізми актуалізуються й у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у
вітчизняних вищих навчальних закладах шляхом застосування відповідних форм (практикум, тренінг,
спецкурс) та методів індивідуальної, групової і колективної роботи.
Так, у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців різних напрямів підготовки успішно
впроваджуються окремі тренінгові програми з формування метакогнітивних умінь (цілепокладання,
прийняття рішень, планування власної розумової діяльності, тайм-менеджменту, brain-фітнесу та ін.),
оргдіяльнісні ігри, метакогнітивні дискусії тощо.
Педагогічною інтерпретацією метакогнітивних процесів на рівні методичної складової навчального
процесу є використання таких механізмів засвоєння інформації, як техніка повторювання (утримування
інформації у короткостроковій пам'яті, що передбачає механічне, так зване поведінкове, її повторення;
результат – затримання інформації на короткий час); техніка кодування (створення зв’язків із даними, які
вже накопичено мозком; результат – довгострокове запам’ятовування інформації); техніка глибокого
аналізу, перетворення інформації (докладний аналіз матеріалу, що пов'язує нові повідомлення з тими, які є
у пам'яті, надає їм глибокого змісту; результат – довге утримування у пам'яті та ін. [9: 21–22].
Проте все це є тільки початком великої системної роботи, що відповідає найгострішим викликам
сьогодення в контексті забезпечення новітніх вимог суспільства до фахівців.
Висновки. Отже, такий підхід до розгляду проблеми удосконалення пізнавальної діяльності студентів
вишів варто розглядати як один із шляхів підвищення якості освітніх послуг, формування
конкурентоспроможного людського капіталу на сучасному ринку праці. Разом з тим, здійснений аналіз
наукового розуміння сутності метакогніцій, ролі метакогнітивних процесів в навчально-професійній,
академічній діяльності студентів, а також механізмів їх цілеспрямованого розвитку, є певним підґрунтям
для актуалізації та активізації розробки авторських програм метакогнітивного навчання та їх упровадження
у вітчизняних ВНЗ.
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Сидорчук Н. Г. Формирование метакогниций будущих специалистов в высшей школе: опыт и
перспективы внедрения в учебный процесс отечественных учебных заведений.
В статье рассматривается проблема усовершенствования подготовки будущих специалистов с учетом
когнитивно-стилевых особенностей их учебной познавательной деятельности. Ключевым психологопедагогическим механизмом повышения эффективности овладения профессиональными знаниями названы
метакогнитивные процессы. Обобщены теоретические выводы содержательных характеристик
метакогниций. Доказана необходимость учета механизмов действия метакогнитивных процессов в
профессиональной подготовке будущих специалистов. Определены перспективы разработки и внедрения
авторских программ метакогнитивного обучения в отечественных вузах.
Ключевые слова: высшая школа, профессиональная подготовка будущих специалистов, когнитивные
процессы, метакогнитивные процессы.
Sydorchuk N. G. Formation of Metacognition of Future Specialists in Higher Education: Experience and
Perspectives of Introduction into the Educational Process of Domestic Educational Institutions.
The research deals with the problem of improving the training of future specialists, taking into account cognitivestylistic peculiarities of educational cognitive activity. The material of the research includes a theoretical analysis
of the content characteristics of metacognition as a key psychological and pedagogical mechanism for increasing
the efficiency of mastering professional knowledge. It is concluded that cognitive strategies are the basis for
achieving the cognitive purpose, and metacognitive – to check (certain control) in achieving it. The obtained results
prove the necessity of taking into account the mechanisms of action of metacognitive processes in the professional
training of future specialists. The peculiarities of the purpose of cognitive activity of students, the basic mechanisms
of formation of metacognitive knowledge and skills in foreign and domestic high schools are analyzed. The
prospects for the development and implementation of author programs of metacognitive training in the Ukrainian
higher educational institutions are determined. It was also concluded that the use of metacognitive strategies in the
course of professional training of future specialists provides for the improvement of the quality of educational
services, the formation of competitive human capital in the modern labour market.
Key words: higher school, professional training of future specialists, cognitive processes, metacognitive processes.
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МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ І ПЛАНШЕТІВ НА
ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Стаття присвячена виявленню можливостей практичного використання смартфонів і планшетів на
занятті з іноземної мови у вищому навчальному закладі. Наведено приклади практичних завдань з
використанням мобільних додатків, а також технічного оснащення мобільних пристроїв. Доведено, що
виконання завдань, які передбачають роботу зі смартфонами та планшетами на занятті з іноземної
мови, спонукає студентів до творчості, сприяє розвитку комунікативних умінь. Обґрунтовано
необхідність поєднання застосування мобільних пристроїв з традиційними методами навчання.
Ключові слова: заняття з іноземної мови, комунікативні уміння, мобільні пристрої, планшети,
практичні завдання, смартфони, технічне оснащення.
Постановка проблеми. Мобільні пристрої, як-то: мобільні телефони, смартфони, планшети, уже
давно ввійшли в повсякденне життя пересічної людини. Компактні, легкі, зручні у використанні,
багатофункціональні – усі ці якості сприяли тому, що для багатьох людей вони стали надійними
помічниками в різних життєвих ситуаціях. Будучи засобом усної (розмови по телефону) та письмової
(СМС повідомлення, електронна пошта) комунікації, міні-комп’ютером, вони є універсальним і
поліфункціональним пристроєм.
За статистикою з кожним роком кількість користувачів смартфонів збільшується [1], а серед молодих
людей їх популярність узагалі важко переоцінити. Саме тому ігнорування мобільних пристроїв на занятті
з іноземної мови не доцільне. З огляду на це постає питання, як раціонально та ефективно можна
використовувати мобільні телефони, смартфони, планшети на занятті з іноземної мови.
Аналіз основних наукових досліджень і публікацій. У науковій літературі навчання, під час якого
використовуються мобільні пристрої, називають мобільним навчанням (M-Learning). Теоретичні аспекти
мобільного навчання неодноразово знаходили висвітлення в працях як вітчизняних (С. Семеріков,
Ю. Триус, Н. Рашевська, В. Ткачук, І. Золотарьова, А. Труш та ін.), так і зарубіжних (Дж. Тракслер,
Г. Дадні, В. Куклєв, Х. Мічіан, С. Титова, А. Авраменко та ін.) науковців. Проте відчувається брак праць,
у яких би розглядалися питання практичного застосування мобільних пристроїв на занятті з іноземної
мови.
Мета статті – виявити можливі шляхи практичного використання смартфонів і планшетів на занятті з
іноземної мови у вищому навчальному закладі.
Аналіз публікацій, присвячених досліджуваному питанню, виявляє єдність у поглядах науковців на
те, що використання мобільних пристроїв на занятті з іноземної мови сприяє підвищенню мотивації та
організації автономного навчання студентів [2; 3; 4; 5].
Виявляючи потенціал мобільних пристроїв як засобів вивчення іноземної мови, К. В. Капранчикова
зазначає, що "регулярне використання мобільних технологій у процесі навчання іноземної мови
сприятиме кращому формуванню аспектів іншомовної комунікативної компетенції" [6: 93].
На думку К. Хан, за умови правильного використання планшетів заняття з іноземної мови мають
дидактичний потенціал передусім у таких видах мовленнєвої діяльності, як говоріння та аудіювання. За
словами дослідниці, особи, які навчаються, можуть слухати на планшеті аудіозаписи чи переглядати
короткі фільми в тому темпі, який відповідає рівню знання мови. До того ж вони мають можливість
декілька разів прослуховувати ті частини тексту, які викликають труднощі [7].
Варто зазначити, що порівняно із зарубіжними країнами, у нашій країні недостатньо приділено уваги
використанню потенціалу мобільних пристроїв на занятті з іноземної мови. Так, у Німеччині
організовуються семінари, конференції, на яких викладачі вищих навчальних закладів, учителі шкіл
обговорюють можливості раціонального використання смартфонів і планшетів на заняттях з іноземної
мови. Крім того, стартують експериментальні проекти, у межах яких здійснюються дослідження щодо
того, чи допомагають мобільні пристрої вивчати іноземну мову. Наприклад, пілотний проект ГетеІнституту мав за мету перевірити, як використання планшетів на занятті з німецької мови, як іноземної,
сприяє розвитку навичок аудіювання та говоріння в осіб, які навчаються. У рамках проекту було
© Спільник Т. М., Мокрій Я. О., 2017
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проаналізовано, чи впливає використання мобільних пристроїв на мотивацію цих осіб, і яка роль
викладача на таких заняттях [7].
Виклад основного матеріалу. Основна мета заняття з іноземної мови – стимулювати комунікативну
активність студентів. Саме комунікації в повсякденному житті молоді люди приділяють найбільше
уваги: вони пишуть один одному повідомлення, спілкуються в соціальних мережах, щось коментують,
розміщують інформацію. Зважаючи на те, що таке спілкування з використанням смартфонів і планшетів
для молоді увійшло у звичку, виникає необхідність дати шанс цим мобільним пристроям бути
інтегрованими в контекст заняття з іноземної мови. Інакше кажучи, замість того, щоб реагувати на
ввімкнений на занятті мобільний телефон чи смартфон категоричною забороною, варто поглянути на
ситуацію з іншого боку й подумати, як можна поєднати заняття з іноземної мови під керівництвом
викладача з формою роботи, де був би застосований мобільний пристрій.
Смартфони та планшети пропонують безліч можливостей креативно організувати заняття з іноземної
мови. Доповнюючи роботу з підручником, вони удосконалюють традиційні форми навчання. Зміна ж
форм роботи на занятті із застосуванням мобільних пристроїв може позитивно вплинути на мотивацію
студентів.
Смартфони (планшети) є гарними помічниками в організації роботи в групах та індивідуальної
роботи студентів як на занятті, так і за межами аудиторії. Крім того, мобільні пристрої допомагають у
застосуванні диференційованого підходу до навчання. Зокрема, ідеться про те, що студенти отримують
завдання залежно від індивідуальних особливостей та відповідно до свого рівня володіння іноземною
мовою. Виконання цих завдань із застосуванням смартфонів дає змогу їм працювати у своєму темпі, а це,
у свою чергу, допоможе подолати страх перед вивченням іноземної мови та сприятиме підвищенню
мотивації.
Спостереження за роботою студентів на занятті з іноземної мови доводять, що з появою смартфонів і
планшетів для перекладу незнайомих слів вони все рідше користуються паперовими словниками й
надають перевагу електронним, у тому числі й Online-словникам. Найпопулярнішими серед них є
зокрема такі: ABBYY Lingvo, Leo, Pons, перекладач Google. На перший погляд, у роботі зі словником
немає нічого складного, головне, щоб можна було знайти переклад потрібного слова. Проте не всі
словники однакові. Саме тому важливо вчити студентів працювати із словниками, пояснюючи, у чому
переваги чи недоліки різних Online-словників, а також, як варто їх раціонально використовувати.
Як зазначалося, можливості використання мобільних пристроїв на занятті з іноземної мови дуже
різноманітні. Водночас такі заняття повинні бути ретельно спланованими. Передусім варто визначитись,
із якою метою будуть застосовані смартфони й планшети на занятті та які компетенції будуть
формуватися під час виконання запропонованих завдань.
Розглянемо завдання, виконання яких передбачає використання мобільних пристроїв.
Відомо, що вивчення мови не можливе без вивчення нової лексики. Так, на занятті з німецької мови
для опрацювання лексичного матеріалу можна запропонувати студентам у невеликій групі виконати
наступне завдання: Створіть за допомогою мобільного додатку My Picture Books електронний
ілюстрований словник до теми "In der Stadt". Оберіть одну з поданих тем: "Verkehr", "Gebäude",
"Unterhaltung", "Betriebe", "Geschäfte", "Gaststätte". Додайте фото з відповідними об’єктами.
Використовуючи електронний словник (ABBYY Lingvo, Leo, Pons) чи перекладач Google, перекладіть
німецькою мовою назви об’єктів та запишіть їх поряд із картинкою. З’єднайте окремі частини
словника в один документ. Варіантами для самостійного виконання завдань з використанням мобільних
додатків My Picture Books чи Pic Collage, як на занятті, так і в позааудиторний час, при вивченні теми,
наприклад "Das Wetter", можуть стати такі: І. Здійсніть спостереження за погодою. Використовуючи
мобільний додаток My Picture Books або Pic Collage, складіть німецькою мовою звіт про погоду. ІІ.
Знайдіть в Інтернеті прогноз погоди у Вашому місті на наступний день. За допомогою мобільного
додатка My Picture Books або Pic Collage складіть прогноз погоди. Звіт про погоду чи складений
прогноз студенти презентують на занятті. Працюючи з мобільним додатком Pic Collage, студенти
можуть скласти також фотоколаж на тему "Mein Traumhaus". Пропонуючи такі завдання, студентів не
варто обмежувати у творчості. Вони самі здійснюють пошук потрібної інформації, обдумують пояснення
до дібраних фото й в усній формі презентують свій доробок в аудиторії. Виконання таких завдань дає
змогу реалізувати творчий потенціал студентів, удосконалити їх комунікативні вміння, формувати
навички самостійної пізнавальної діяльності.
Одним із варіантів завдань для роботи з лексичним матеріалом може стати створення ментальної
карти з використанням мобільного додатка Simple Mind Free, наприклад: За допомогою мобільного
додатка Simple Mind Free створіть ментальну карту до теми "Der Urlaub". Окрім названого
мобільного додатка, для створення ментальних карт можна використовувати також й інші додатки, як-от:
Schematic Mind Free, Mind Meister та ін.
Ментальна карта (синонімічні назви – інтелектуальна карта, інтелект-карта, карта-пам’яті, карта
думок, діаграма зв’язку, асоціативна карта, майндмэп) – це спосіб структурування інформації, що
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передбачає розгалуження ідей-асоціацій від основного поняття. За допомогою створення ментальної
карти на занятті з іноземної мови можна опрацьовувати нові слова до теми чи повторювати в такий
спосіб вже відому лексику.
Метод ментальної карти можна застосувати також при роботі з текстом, як у завданні: Прочитайте
текст "Feste in Deutschland". За допомогою мобільного додатка Simple Mind Free створіть до тексту
ментальну карту. На основі ментальної карти, розкажіть про свята в Німеччині.
Технічне оснащення мобільних пристроїв, а саме вмонтована камера, дає змогу запропонувати
студентам завдання, які сприятимуть розвитку комунікативної компетенції. Одним із таких завдань може
бути запис інтерв’ю на подану тему, а саме: Зніміть фільм на тему "Meine Universität". Утворіть групи,
які складатимуться з трьох учасників (студент, журналіст, оператор). Оберіть для своєї групи одну з
поданих тем: "Der Weg zur Universität", "Fakultäten", "Meine Fakultät", "Inhalt und Aufbau des Studiums",
"Studentisches Leben". Запишіть у групі інтерв’ю на обрану тему. З’єднайте інтерв’ю всіх груп в один
фільм.
Функції камери можуть бути застосовані також для здійснення самостійного проекту поза межами
аудиторії. Так, одним із завдань при вивченні теми "Meine Stadt" може бути завдання зняти фільм, у
якому ішлося б про визначні місця в рідному місті. Варіантом цього завдання може стати створення
фоторепортажу, коли студенти фотографують на смартфони визначні місця свого міста, а потім на
занятті у вільній формі презентують ці фото, пояснюючи, що на них зображено. У такий спосіб студенти
вчаться описувати об’єкти, опрацьовують і повторюють лексичний матеріал до теми, тренуються в
постановці питань та відповіді на них. Під час вивчення теми "Spezialitäten" для самостійного проекту
студентам можна запропонувати завдання, де вони повинні будуть приготувати національну українську
страву. Приготування страви з поясненням повинне бути крок за кроком записане на камеру смартфону
чи планшета або кожен етап приготування страви сфотографований на мобільний пристрій. На занятті
студенти показують знятий фільм. Якщо ж страва задокументована у формі фото, то на основі цих фото
вони розповідають про її приготування.
Функції аудіопрогравача та диктофона можуть бути використані, наприклад, на початковому етапі
вивчення мови для тренування правильної вимови, як на занятті в невеликих групах, так і самостійно.
Працюючи над фонетичними вправами, студенти спочатку слухають оригінальний текст, а потім самі
читають цей текст на диктофон. Після цього їм можна запропонувати прослухати запис, порівняти
надиктований текст і оригінальний, звернути увагу на ті моменти у вимові чи в інтонації, які
відрізняються від оригінального тексту. За наявності помилок у вимові текст надиктовують ще раз.
Завданням для виконання в позааудиторний час з використанням функції диктофона при вивченні теми
"Literatur" може стати створення радіопостановки, над якою студенти працюють у невеликих групах:
Оберіть уривок з художнього твору (байку, вірш), який би Ви хотіли озвучити. Напишіть сценарій до
радіопостановки зі словами автора та дійових осіб. Радіопостановку повинні супроводжувати якісь
звуки чи шум. Ці звуки відповідно до своїх місць також повинні бути описані в сценарії. Створення
радіопостановки розвиває фантазію, спонукає студентів до творчості. Окрім того, у цьому проекті
студенти тренуються в такому виді мовленнєвої діяльності, як читання. У них формуються вміння
самостійного пошуку, аналізу та добору необхідної інформації, навички роботи в групі.
Одним із можливих завдань для розвитку навичок аудіювання з використанням функцій аудіо- чи
відео програвача може стати прослуховування коротких аудіотекстів чи перегляд відеофільмів. Як
правило, такі завдання призначені для роботи в парах. Студентам для виконання цього завдання потрібні
навушники. Перш ніж запропонувати завдання студентам, викладач на сайті, наприклад Deutsche Welle
(http://www.dw.com), добирає декілька аудіоматеріалів чи відеофільмів, ураховуючи рівень володіння
мовою студентів. На занятті викладач повідомляє посилання в Інтернеті, за яким студенти знаходять
відповідний матеріал. Текст студенти можуть слухати частинами, незрозумілі моменти прослуховувати
декілька разів. На основі прослуханого тексту чи переглянутого відео студенти в парах виконують
завдання.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Як можна бачити, мобільні пристрої
пропонують безмежні можливості для організації заняття з іноземної мови. Беззаперечним є той факт, що
робота зі смартфонами та планшетами на занятті з іноземної мови дає змогу працювати з автентичними
матеріалами, спонукає студентів до творчості, мобільності, гнучкості в мисленні. Завдання, що
передбачають використання мобільних пристроїв, сприяють розвитку комунікативної, міжкультурної,
лінгвокраїнознавчої, інформаційної, когнітивної, а також соціальної компетентностей. Проте попри все
це мобільні пристрої не можуть замінити ані підручника, ані пояснення викладача. До того ж у студентів
не повинно складатися враження, що мобільні пристрої стануть єдиним засобом у вивченні іноземної
мови й зникне потреба працювати з підручником чи звернутися до викладача.
Таким чином, робота з мобільними пристроями на занятті з іноземної мови сприяє впровадженню
інноваційних форм викладання і, так би мовити, дидактично розширює традиційні форми навчання.
К. Мейбергер зауважує, коли приймається рішення щодо інтеграції мобільних пристроїв у навчальний
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процес, йдеться про "як…так і", а не про "або … або" [8: 5]. Іншими словами, на занятті варто
поєднувати використання мобільних пристроїв із напрацьованими методами навчання. Завдання, подані
в підручнику з розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, письмо, аудіювання),
студенти також можуть виконувати на своїх смартфонах і планшетах. Викладач супроводжує цей процес:
пояснює, допомагає, перевіряє виконання завдань, консультує тощо.
Не можна обійти увагою також те, що ефективність використання смартфонів і планшетів на занятті з
іноземної мови залежить передусім від технічної грамотності викладачів. На жаль, педагоги часто не
мають чітких уявлень про можливості сучасної мобільної техніки й про шляхи використання потенціалу
мобільних пристроїв на занятті з іноземної мови.
Перспективою подальших досліджень із практичного використання смартфонів і планшетів на
занятті з іноземної мови у вищому навчальному закладі може стати розробка, опис та оптимізація
завдань для позааудиторної самостійної роботи студентів.
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Спильник Т. Н., Мокрий Я. О. Возможности практического использования смартфонов и
планшетов на занятии по иностранному языку в высшем учебном заведении.
Статья посвящена определению возможностей практического использования смартфонов и планшетов
на занятии по иностранному языку в высшем учебном заведении. Приводятся примеры практических
заданий с использованием мобильных приложений, а также технического оснащения мобильных
устройств. Установлено, что выполнение заданий, которые предусматривают работу на смартфонах
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и планшетах на занятии по иностранному языку, способствует развитию творческого мышления,
коммуникативных умений. Обосновано необходимость объединения применения мобильных устройств с
традиционными методами обучения.
Ключевые слова: занятия по иностранному языку, коммуникативные умения, мобильные устройства,
планшеты, практические задания, смартфоны, техническое оснащение.
Spilnyk T. N., Mokrii Ya. O. Possibilities of Practical Use of Smartphones and Tablets at the Foreign
Language Lessons in Higher School.
The article deals with detection of possibilities of practical use of smartphones and tablets at the foreign
language lessons in higher school. The author gives examples of practical assignments with use of mobile
applications and techniques of mobile devices as a camera, a dictaphone or a sound player. These assignments
can be proposed to students in order to use both at the lesson and for creation their own projects. In order to
work out topic vocabulary variations of assignments with use of such mobile applications are described.
Functions of camera are recommended to use for performing such tasks as making a film or creating a photo
spread. The author suggests using functions of a dictaphone at the initial stage of learning a language for
training correct pronunciation both in small groups and on one's own. The author proposes creation of radio
show as an example of the assignment with use of functions of a dictaphone for creating independent projects. It
is found out that by using such assignments students form ability of independent search, analysis and selection of
necessary information and skills of working in groups. It is determined that work with smartphones and tablets
at the foreign language lessons gives an opportunity to deal with authentic materials and it induces students to
creative work, mobility and mentality pliability. The author proves that assignments with use of mobile devices
favour the development of communicative, cross-cultural, linguistic-cultural, informational, cognitive and also
social competences. The author also grounds the necessity of combination of mobile devices use and traditional
methods of education.
Key words: foreign language lessons, communicative skills, mobile devices, tablets, assignments, smartphone,
technique.
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ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ДРУГОЇ
ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті узагальнено досвід сучасних науковців щодо вивчення актуальних проблем підготовки науковопедагогічних кадрів в університетах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. З’ясовано, що
в сучасних історико-педагогічних працях дослідників висвітлені питання законодавчого забезпечення
роботи приват-доцентів, статусу приват-доцентів у різних університетах і взаємини із професурою,
кількісного складу приват-доцентів, процедури зайняття посади приват-доцентів, національної
упередженості.
Ключові слова: науково-педагогічні кадри, приват-доцентура, pro venia legendi, дисертація.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Вивчення досвіду розвитку системи вищої освіти
України сприяє пошукові найбільш ефективних шляхів її реформування на сучасному етапі. Крім цього,
подальший розвиток університетської освіти не можливий без прогресивного, конкурентоспроможного
професорсько-викладацького складу. Тому глибокий аналіз досягнень та недоліків досвіду процесу
підготовки науково-педагогічних кадрів університетів України другої половини ХІХ – початку ХХ
століття матиме вагомий внесок для подальшої модернізації вищої школи.
Аналіз останніх досліджень. Еволюцію науково-педагогічних кадрів в університетах України другої
половини ХІХ – початку ХХ століття вивчали такі вчені, як П. С. Берзін, Н. В. Давидова,
Н. М. Дем’яненко, А. П. Дмитренко, І. С. Даценко, Г. В. Додонова, З. І. Зайцева, Г. Касьянов,
І. В. Костенко, О. Є. Іванов, І. І. Киричок, В. Г. Кремень, С. М. Куліш, Н. М. Левицька, О. Є. Музичко,
С. І. Посохов, І. Ю. Регейло, Г. В. Самойленко, С. П. Стельмах, С. Г. Черняк, М. О. Шип та інші.
Мета статті – з’ясувати стан наукового висвітлення актуальних проблем підготовки науковопедагогічних кадрів в університетах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття в сучасних
історико-педагогічних дослідженнях.
Виклад основного матеріалу. У виданнях періоду 1950 р. – першої половини 1980-х рр. науковопедагогічна діяльність дореволюційних університетів України розглядалася украй однобоко.
Максимальна увага приділялася подіям, пов’язаним зі студентськими хвилюваннями, опозиційними
настроями частини викладацького корпусу. Постійно наголошувалося лише на тих соціальнопедагогічних та ідеолого-політичних факторах, що негативно впливали на розвиток професорськопедагогічних знань і вмінь. Майже не говорилося про наявність новаторських педагогічних ідей, заходів,
які покращували організацію навчально-пізнавальної діяльності насамперед через зростання
професійності викладацького корпусу. Що стосується виокремлення в роботах указаного періоду
науково-педагогічного доробку приват-доцентів, то такий аналіз чи бодай згадування про цей інститут
трапляються дуже рідко. Приміром, у брошурі "Одеський університет за 75 років (1865–1940)"
(відповідальний редактор видання К. П. Добролюбський) взагалі не згадане поняття "приват-доцент".
Учені Київського університету підготували чергове видання, у якому охоплено науково-педагогічну
діяльність професорсько-викладацького колективу за сто років. У ньому йшла мова й про наукові та
педагогічні здобутки багатьох приват-доцентів: М. Є. Ващенка-Захарченка, В. П. Образцова,
Ф. Г. Яновського, Є. В. Тарле, О. В. Леонтовича, В. Я. Желєзнова та ін. Автори відзначають бурхливе
зростання корпусу приват-доцентів в Університеті Св. Володимира: якщо в 1884 р. їх налічувалося 16, то
через десятиріччя – уже 40. Водночас говориться й про виразну нерівномірність їхньої чисельності на
факультетах (більше половини з них працювали на медичному факультеті). Крім того, значна частина
приват-доцентів на інших факультетах залишалася магістрантами, тобто вони склали усний
магістерський іспит, однак не захистили дисертації [1: 45, 62–69]. Звичайно для цього були певні
причини. Хоча в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. на іспитах магістранту вже не задавали по 100 – 200 й
більше запитань, але обсяг знань, що він повинен був продемонструвати, залишався величезним.
Наприклад, у Харківському університеті до 1917 р. більше ніж 10 років не відбувалося захисту
дисертацій з російської історії на ступінь магістра чи доктора. Щоб скласти усний іспит (він проходив у
два етапи), необхідно було опрацювати не менше 200–300 наукових праць. На іспиті були присутні, як
правило, усі члени факультету, а продовжувався один іспит не менше 1,5–2 годин, інколи й довше.
У 1965-х р. з’явилася узагальнювальна праця "Одеському університету сто років", у якій згадана та
частина приват-доцентів, яка активно займалася науковою діяльністю: П. А. Спіро, Б. Ф. Веріго,
© Таможська І. В., 2017
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В. П. Філатов, Р. О. Прендель С. М. Танатар, І. В. Петріашвілі, П. Г. Мелікішвілі, І. В. Слещинський,
О. І. Томсон та інші. У роботі указувалося на хитке становище тих приват-доцентів, яких керівництво
запідозрювало в нелояльності до чинної влади. Зокрема мова йшла про О. І. Маркевича, якого кілька
років тримали на історико-філологічному факультетів без винагороди. Менше матеріалів щодо науковопедагогічної діяльності приват-доцентів у праці "Історія Одеського університету (1865–2000)" 2000 р.
Проблеми запровадження й розширення на загальнодержавному рівні інституту приват-доцентури
торкнулася Г. І. Щетиніна. Зокрема, вона надала статистичні дані щодо чисельності приват-доцентури,
указала на негативне ставлення професури до проекту міністрів народної освіти Д. А. Толстого та
І. Д. Делянова, який повинен був сприяти подоланню труднощів у комплектуванні університетів
досвідченими особами. Мова йшла про дозвіл директорам, інспекторам, викладачам класичних гімназій з
університетською освітою претендувати на посаду приват-доцента з правом через три роки в разі захисту
магістерської дисертації займати професорські вакансії [2: 115, 167–168].
Професор Т. М. Попова (Одеський університет) у 1998 р. підбила своєрідний підсумок у вивченні
процесу актуалізації ролі інституту приват-доцентури в "повноправному навчальному функціонуванні
університетів". Водночас вона підкреслила неможливість реалізації, згідно зі Статутом 1884 р., "вільної
конкуренції" між штатними викладачами й приват-доцентами. Це було зумовлено, на її думку, наявністю
системи "обов’язкових" і "необов’язкових" курсів. Обмеження спецкурсів і неможливість вести
обов’язкові навчальні предмети спричинили суттєву залежність приват-доцентів від сум гонорару, а ці
суми, як правило, були невисокими, тому без стороннього заробітку частина приват-доцентів вижити не
могла, підкреслює Т. М. Попова [3: 123–127].
У 2007 р. Т. М. Попова у монографію помістила невеликий розділ "О приват-доцентах". У ньому були
повторені деякі матеріали її попередньої статті 1998 р., а також підкреслено, що матеріально-фінансовий
рівень основної маси приват-доцентів після 1884 р. залишався незадовільним, відзначено полегшення
процедури зайняття цієї посади завдяки відміні розмірковування pro venia legendі.
Детальний аналіз статистичних даних про кількість приват-доцентів порівняно з екстраординарними
й ординарними професорами Харківського університету здійснено в статті "Професорсько-викладацький
корпус Харківського університету наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст." вчених Г. О. Шарібжанової та
С. М. Куліша. На підставі аналізу складених дослідниками таблиць можна побачити, що кількість
приват-доцентів поступового збільшувалася. Крім цього, у дослідженні указано на ті розпорядження
влади, які надавали приват-доцентам деякі пільги, наголошено, що не завжди приват-доценти досягали
професорської посади, адже для отримання звання екстраординарного професора приват-доцентам
фізико-математичного факультету в середньому, як писав Д. І. Багалій, потрібно було до 14 років, а для
медиків – від 7 до 9 років. При цьому автори дійшли висновку, що в справі надання приват-доцентам
штатних посад адміністрація університету мало зважала на позицію Міністерства народної освіти.
Проблему діяльності інституту приват-доцентури в університетах Російської імперії розглянула й
І. С. Даценко. У своїх двох статтях ("Інститут приват-доцентів та підготовка молодих науковців в
університетах Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)", ("Інститут приватдоцентів у російських університетах ХІХ – початок ХХ століття") вона схарактеризувала процес
запровадження інституту приват-доцентури, умови існування, різницю в правовому становищі доцентів і
приват-доцентів. І. С. Даценко наводить численні приклади, що висвітлюють особливості запровадження
приват-доцентури в різних університетах. Порушила дослідниця й питання дискримінації кандидатів на
посаду приват-доцента через належність до "ненадійної" національності.
І. С. Даценко виокремила три групи приват-доцентів залежно від форми викладання (обов’язкові та
необов’язкові курси) й оплати, але чомусь не назвала ще однієї групи – так званих "вічних приватдоцентів". Т. О. Сідорякіна дещо більш оптимістично оцінила становище приват-доцентів, зокрема тих,
пробні лекції яких схвалювалися тим чи іншим факультетом. Вона стверджує, що після цього молоді
викладачі відчували себе повноправними членами університетського середовища, ученими. До того ж
після 1884 р. на приват-доцентів складали формулярні списки, як і на професорів, що було важливо для
їхнього соціального захисту [4].
Стаття М. В. Грибовського містить дані про причини різкого збільшення кількості приват-доцентів
після вересня 1898 р. й висвітлює питання про те, чому в дещо кращому становищі були лише ті приватдоценти, які вели обов’язкові навчальні курси. У цілому, на думку науковця, заплановані владою цілі
приват-доцентури в університетах Російської імперії повністю так і не були реалізовані [5].
О. Ю. Жарова коротко розглянула динаміку появи в університетах Російської імперії посади приватдоцента, починаючи з Дерптського університету, де ця посада фігурувала під назвою ''доцент''. Учена
також детально висвітлила умови запровадження приват-доцентури згідно зі статутами 1863 та 1884
років й продовжила тему, згадувану іншими авторами, щодо викладання приват-доцентами тих курсів,
для яких не були передбачені окремі кафедри [6].
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Н. М. Левицька використала порівняльний метод, щоб виявити загальне й особливе в зростанні
чисельності приват-доцентів в університетах Європи та Російської імперії, простежити долю приватдоцентів у професорсько-викладацькому корпусі [7].
Процес запровадження в Харківському університеті приват-доцентури, зростання кількості
викладачів на цих посадах, складні умови існування через нерегулярну винагороду висвітлено в статті
С. М. Куліша "Інститут приват-доцентури в Харківському університеті другої половини ХІХ – початку
ХХ ст.".
І. В. Піскунов проаналізував законодавчі статті, які з 1803 р. нормували діяльність приват-доцентів
(хоча варто зауважити, що ця назва з’явилася офіційно дещо пізніше). Він звернув увагу на те, що до 8
березня 1865 р. приват-доценти надто рідко залучалися до інтенсивного викладання, що гальмувало
збільшення їх кількості. Дослідник зауважив, наприклад, що в Університеті Св. Володимира в Києві в
кінці 1860-х рр. через укорінену традицію балотувати всіх викладачів на засіданнях вченої ради приватдоцентура розвивалася недостатньо. Автор позитивно оцінив намагання міністра народної освіти
Д. А. Толстого в напрямі більш масового запровадження приват-доцентури (мова йшла про рішення
міністра заміщувати вакантну кафедру приват-доцентом не пізніше, ніж через півроку) [8: 100–105].
На суттєвій ролі приват-доцентів у навчальному процесі наголошено в монографії "Історія Київського
університету". У дослідженні показано, що якщо в 1878 р. Університет Св. Володимира мав усього 10
приват-доцентів, які при цьому працювали за наймом, то на початку ХХ ст. ситуація склалася так, що без
значної кількості цих "молодших викладачів" факультети не могли повноцінно функціонувати, у
наслідок чого за 1914–1917 рр. на посаду приват-доцента було зараховано 45 осіб, у тому числі –
професорів М. О. Тихомандрицького та В. Устьянцева [9: 96, 190–196].
У біографічному довіднику 2014 р. "Професори Київського університету" з блоків інформації про
службову діяльність частини професорів чомусь випала інформація про період їхнього перебування в
приват-доцентурі. Мова йде про Є. І. Афанасьєва, Б. Я. Букреєва, П. В. Воронця, В. С. Іконникова,
Й. Й. Косоногова, Ю. П. Лауденбаха, В. П. Образцова, О. М. Сєверцова та інших.
Колектив викладачів Одеського національного університету підготував працю "Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865–2015)", у якій відображена
науково-педагогічна, просвітницька, виховна діяльність цього університету за 150 років. Зусиллями 156
авторів удалося досить глибоко й аргументовано висвітлити, причому персоніфіковано, роботу як кафедр
університету, так і окремих викладачів. Подано також аналіз попередніх видань такого плану, їхні сильні
та слабкі сторони. Уперше вказано, скільки приват-доцентів працювало в університеті в дореволюційний
період – 300 (42 – на історико-філологічному, 101 – на фізико-математичному, 24 – на юридичному, 133
– на медичному факультетах). Доволі лаконічно розглянуто особливості педагогічної та наукової
майстерності частини приват-доцентів, ставлення до них з боку професури та студентів. У дослідженні
підкреслено, що частина приват-доцентів мала достатній рівень матеріально-фінансового забезпечення,
хоча він і досягався тяжкою працею на кількох посадах за сумісництвом. У разі ж передчасної смерті,
говориться в аналізованій праці, сім’я приват-доцента могла опинитися на межі жебрацтва.
Зв’язки із закордонними університетами глибоко досліджені в монографії "Університети України в
міжнародних наукових зв’язках Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)" О. Іваненко.
Ці зв’язки мали не лише суто ознайомчо-учнівський характер із боку викладачів університетів України,
але й практичну користь. Так, ботанік, приват-доцент Я. Я. Вольц лише за 1863 р. одержав від восьми
закордонних Ботанічних садів 2260 сортів насіння. Приват-доцент кафедри західноєвропейської
літератури Є. В. Анічков не зміг би підготувати текст магістерської дисертації з історії пастушої поезії
без вивчення стародруків ХVІ – ХVІІ ст. і рукописів у бібліотеках Великобританії, Франції, Італії. Під
час стажування приват-доценти могли оцінити ті чи інші педагогічні прийоми західних професорів,
методики читання навчальних курсів. Щодо оцінки західної системи викладання, то у викладачів з
України були свої міркування. Так, за словами Ф. Г. Міщенка, викладання палеографії найкраще було
поставлене лише у Франції. І. В. Лучицький упевнився, що знання з історії у французьких студенів
набагато міцніші, ніж у німецьких тощо.
Якщо про таких приват-доцентів, які стали професорами, як М. П. Драгоманов, В. С. Іконников,
Л. С. Ценковський, М. Ф. Сумцов, М. Д. Пильчиков, М. П. Василенко, Є. М. Щепкін, О. І. Маркевич
тощо, писали досить багато, то, наприклад, А. С. Вязігін, О. М. Деревицький, О. О. Козлов,
М. К. Кульчицький, М. Й. Куплеваський, Д. І. Піхно, Є. М. Трубецькой, М. М. Цитович, П. П. Цитович та
багато інших рідко привертали увагу. Якщо про них і згадували до кінця 80-х рр. ХХ ст., то в
негативному плані або побіжно. Так професор-юрист М. Й. Куплеваський (ректор Харківського
університету в 1901–1905 рр.) був схарактеризований як "убогий блідий адміністратор і професор", що,
зрозуміло ж, суперечило реальності.
Ще менше матеріалів є про тих приват-доцентів, які з об’єктивних чи суб’єктивних причин так і не
отримали професорської кафедри. Про одного з них у статті з характерною назвою "Відомий
незнайомець…" розповів Л. П. Чурілов. Мова йде про А.-Ф.-Ю. К. фон Зіверта, приват-доцента
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Університету Св. Володимира, який раніше швейцарця М. Картагенера виявив синдром зворотного
розміщення внутрішніх органів у людини. Працюючи в Київському військовому госпіталі, фон Зіверт
проводив досліди, які в наші дні іменують біомедичними. На ІV Всеросійському конгресі терапевтів
1912 р. у Києві дослідник зробив справжню "революційну" доповідь щодо активних механізмів діастоли.
На жаль, невідомою залишається навіть дата його смерті.
Із кінця ХХ – початку ХХІ ст. увага до опису життєвого шляху окремих персоналій (антропологізація
науки) значно посилилася. Виходять друком дисертації, монографії та статті, що висвітлюють науковопедагогічну роботу факультетів, окремих кафедр. Однак і в наш час трапляється, що дослідники,
характеризуючи діяльність професури, оминають здобутки "молодших викладачів". Скажімо, у статті
"Географічні та геологічні науки в Одеському університеті: історія, сучасний стан, перспективи"
одеських учених мова йде про таких приват-доцентів, як Р. О. Прендель, С. Г. Попруженко,
Г. Я. Точидловський, О. В. Клосовський, В. Д. Ласкаров, Г. І. Танфільєв та інших, але без згадки про
приват-доцентський етап у їхньому житті.
Рідкісним явищем можна назвати факт присвячення двох підпараграфів у докторській дисертації
"Философия в Харьковском университете: история институций, трудов и персоналий (1804–1920)"
В. О. Абашника діяльності приват-доцента І. С. Продана. Протягом 1906–1916 рр. І. С. Продан працював
на кафедрі філософії Харківського університету як приват-доцент. Спроба науковця отримати в 1913 р.
посаду екстраординарного професора виявилася невдалою через упереджене ставлення до його
філософських концепцій з боку прихильників неокантіанства.
Сучасні науковці виділяють у Новоросійському університеті корпоративні угруповання "малоросів" і
"москвичів". До останніх вони зараховують І. І. Мечникова, М. О. Умова, І. М. Сєченова,
О. О. Ковалевського, Я. Я. Вальца та інших. "Малоросами" ж були начебто К. І. Коростельов,
Є. Ф. Сабінін, Ф. І. Леонтович, Р. В. Орбінський та інші [10: 28–30].
Про існування ''міжпартійних'' угруповань в Університеті Св. Володимира, Харківському університеті
теж є відповідні матеріали. Безумовно, що при вирішенні кадрових питань саме через упередження
вибори того чи іншого кандидата на посаду приват-доцента або переведення на посаду
екстраординарного професора (чи виконувача обов’язків) відбувалися з відчутною суб’єктивністю.
Однією з причин формування угруповань була національна, пов’язана з недовірою до викладачів
польського та єврейського походження. Вона була характерною не лише для владних структур, але й для
частини професури й навіть деяких приват-доцентів – прихильників "Союзу російського народу". Хоча
найбільш гострою ця проблема була у Варшавському університеті, проте й у трьох університетах
України теж спостерігалися її прояви.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, огляд сучасної історикопедагогічної літератури свідчить, що подальші дослідження ролі приват-доцентів Університету
Св. Володимира, Новоросійського та Харківського університетів актуальні й доцільні не лише з
пізнавальної позиції, але й з огляду на потребу актуалізації досвіду цього інституту для сучасності. Але
сьогодні бракує наукових публікацій про процеси запровадження приват-доцентури у відповідних
університетах, а ці процеси, як показують архівні джерела, були досить складними й мали свою
специфіку в різних навчальних закладах.
Вивчення потребують причини частого вибору університетами не системи конкурсів, а системи
персональних рекомендацій при заповненні вакансій, а також вивчення ролі попечителів навчальних
округів, що призначали приват-доцентів.
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Таможская И. В. Подготовка научно-педагогических кадров в университетах Украины второй
половины ХIХ – начала ХХ века: современные историко-педагогические исследования.
В статье обобщен опыт современных ученых по изучению актуальных проблем подготовки научнопедагогических кадров в университетах Украины второй половины ХІХ – начала ХХ века. Выяснено, что
в современных историко-педагогических трудах исследователей освещены вопросы законодательного
обеспечения работы приват-доцентов, статуса приват-доцентов в различных университетах и
взаимоотношения с профессурой, количественного состав приват-доцентов, процедуры занятия
должности приват-доцентов, национальной предвзятости.
Ключевые слова: научно-педагогические кадры, приват-доцентура, pro venia legendi, диссертация.
Tamozhska I. V. Scientific and Pedagogical Staff Training in Universities of Ukraine in the Second Half of
the XIX – the Beginning of XX Century: Modern Historical and Pedagogical Researches.
The experience of modern scholars, concerning the study of urgent problems of the scientific and pedagogical
staff training in universities of Ukraine in the second half of XIX – beginning of XX century is generalized in the
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article. This in-depth analysis of the achievements and shortcomings of the experience of the process of
preparation of scientific and pedagogical staff of the universities of the definite period has a significant
contribution to the further modernization of the modern high school.
To the subject of our study of particular scientific interest are the works of such scholars as V. O. Abashnik,
I. S. Datsenko, O. Yu. Zharova, O. Ivanenko, S. M. Kulish, I. V. Piskunov, T. P. Popova, H. I. Shchetinina.
It is explored that in modern historical and pedagogical works of researchers the issue of the legislative support
of private assistant professors, their status in different universities and the relationship with professors, the
quantitative composition of private assistant professors, the procedure of receiving the post of private assistant
professors, national bias are revealed.
It is defined that the scientists have not conducted in-depth and comprehensive analysis of technology of
introduction of private assistant professorship at the St. Vladimir University, Novorossiysk and Kharkov
Universities. The attention is focused on the fact that the authority of the scientific and pedagogical staff with
higher scientific and academic degrees gradually increased at the universities, but all the reasons for such
changes are not listed. The question of the ratio of essential and optional courses for private assistant professors
is not sufficiently studied yet. Detailed analyses of private assistant professors' hourly workload and their
rewards, so far as the level of their lives depended on this, are not conducted. It is found that what universities
required were the frequent selection not competitions, but letters of recommendation when filling vacancies. It is
observed that the role of guardians of educational districts who appointed private assistant professors is not
clearly elucidated.
Therefore, the revealing of the process of implementation and rooting of the private assistant professorship
system in the university life enables to make a conclusion about the necessity of the existence of this Institute. It
is natural to take into consideration modern realities of private assistant professorship renewal.
Key words: scientific and pedagogical staff, private assistant professorship, pro venia legendi, dissertation.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
У статті проаналізовано психологічні чинники формування термінологічної компетентності
студентів-іноземців у процесі навчання української мови. Узагальнено погляди науковців на проблему та
виокремлено особливості вивчення української мови іноземними студентами. Виокремлено основні
компоненти вивчення української мови. Охарактеризовано поняття ''мотивація'' та ''мотив'',
розглянуто відмінності між досліджуваними поняттями. Наведені характеристики діяльності
студентів-іноземців та обґрунтовано вплив психологічних чинників на формування термінологічної
компетентності іноземних студентів.
Ключові слова: студенти-іноземці, психологічні чинники, термінологічна компетентність, українська
мова як іноземна, українська термінологія, навчальна діяльність.
Постановка проблеми. Засвоєння лексики під час вивчення іноземної мови є одним з найскладніших
аспектів практики навчання іноземної мови. Невеликий словниковий запас змушує студентів відчувати
невпевненість та викликає небажання говорити іноземною мовою, тому розширення словникового запасу
студентів-іноземців є однією з основних завдань на заняттях української мови. Відомо, що якісно
сформовані лексичні навички – головна умова успішного спілкування мовою, а порушення лексикосемантичної норми призводить до різних смислових помилок, які роблять мову комунікативнонедосконалою або зовсім незрозумілою.
Засвоєння термінологічної лексики іноземними студентами дозволяє розширити процеси обміну
інформацією, підвищити якість сприйняття навчального матеріалу, адекватно використовувати поняття.
Вивчення української мови та термінології є завданням досить складним для студентів-іноземців. Для
створення методики навчання української термінології студентів-іноземців, необхідно враховувати
психологічні чинники.
Метою статті є визначення психологічних чинників, які сприяють формуванню термінологічної
компетентності студентів-іноземців.
Виклад основного матеріалу. Іноземна мова характеризується низкою ознак. Так, у своїй роботі
І. Зимня виокремлює певні відмінності між іноземною мовою та рідною. Першою відмінністю є напрям
шляху оволодіння. Рідній мові характерний шлях ''знизу-вгору'', тоді як для іноземної мови – ''зверху
вниз''. Рідна мова засвоюється несвідомо, а іноземна – починаючи з усвідомлення [1].
Суттєвою відмінною особливістю оволодіння іноземною мовою є одностороннє ''включення'' в
комунікативну, а не в предметно-комунікативну діяльність. Студенти часто спілкуються українською
мовою тільки під час занять і не використовують її у своїй безпосередній предметній діяльності. Це
призводить до того, що, наприклад, слово іншомовного походження живе в мовній свідомості студента
тільки у своїй абстрактно-логічній, понятійній сфері, що може слугувати однією з причин слабкості
збереження іншомовного терміна в пам’яті, труднощів його актуалізації [2].
Оволодіння українською мовою найчастіше визначається як задоволення навчально-пізнавальної
потреби, або потреби усвідомлення форми вираження власної думки. Cпостереження над мовою є
спостереженнями над мисленням і примушує людину зупинятися на потоці своєї промови, а, отже, і
мислення, змушуючи членувати його на частини, вдумуватися у співвідношення цих частин,
порівнювати їх одне з одним і поглиблювати цим їх розуміння. Необхідно також звернути увагу на
характеристику мови як засобів задоволення комунікативної потреби вираження думок, почуттів, волі.
Рідна – природна форма усвідомлення існування та позначення емоційно-вольової сфери людини. Будьяка інша мова, співіснуючи, не підміняє і тим більше не витісняє рідну мову в цій функції. Свідченням
цього є той факт, що саме інтимне, мимовільне, особистісно-значуще, люди, які володіють кількома
мовами, висловлюють тільки рідною мовою.
У XIX столітті психологія внесла багато нового в методику навчання іноземних мов. Для прикладу
можна згадати погляди В. Вундта на психологію мови і почуттів. Пізніше у психології був накопичений
великий теоретичний матеріал, встановлено закономірності, що проявляють себе як у засвоєнні й
оволодінні мовою, так і у вивченні будь-якого предмета. Г. Ведель виокремлює такі закономірності:
теорія єдності свідомості та діяльності; теорія поетапного формування розумових процесів; теорія
установки; концепція відкритого та прихованого способу навчання; теорія ступеня інтенсивності стану
© Фурт Д. В., 2017
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збудження учнів в процесі навчання; концепція внутрішнього мовлення та латентної артикуляції,
основного механізму як словесного, так й образного мислення; теорія латентної вербалізації [3].
Пошук нових шляхів інтенсифікації та підвищення якості навчання мови як іноземної не може не
враховувати той факт, що в період навчання студентів-іноземців у країні, мова якої вивчається, прогрес у
вивченні мови в багато разів перевищує досягнення за аналогічний період вивчення мови на батьківщині
студента-іноземця. Відомо також, що мова в мовному середовищі засвоюється дещо іншим шляхом, ніж
поза ним: у рідномовному середовищі переважає засвоєння мови через дійсність, тоді як в іншомовному,
навпаки: дійсність засвоюється через мову [4: 54].
І. Назарова наголошує на безперечних перевагах мовного оточення, що характеризується спонтанним
ситуативним спілкуванням із носіями мови. Така комунікація закріплює навички, отримані студентами
на заняттях. Має місце так званий ефект ''занурення'' в мовне та культурне середовище, що
характеризується певною стихійністю та ріднить його з процесом оволодіння дитиною рідною мовою
[5: 55].
Лінгводидактичне середовище – це методична даність, це спеціальне середовище, ''методична
система, яка створена задля навчання на базі об’єктивно існуючих реалій'' [4: 118], та яка цілеспрямовано
сприяє формуванню вторинної мовної особистості.
Т. Ауербах зазначає, що, на відміну від інших навчальних предметів, іноземна мова є одночасно і
метою і засобом навчання [6: 21].
У методиці викладання іноземної мови науковці виокремлюють три основні компоненти.
Лінгвістичний – включає мовний, мовленнєвий і лінгвокраїнознавчий матеріал. Психологічний – основа
формування навичок та умінь використання мови, яку вивчають, із підвидами мовних навичок (вимови,
граматичних, лексичних, орфографічних), а також мовленнєвих умінь, пов’язаних із розумінням
мовлення на слух, говорінням, читанням і письмом [7: 9].
Психологічні основи сприяють правильності застосування різних методів навчання на певному етапі,
певної вікової категорії, певного фахового спрямування. Це дає оптимальні результати засвоєння
навчального мовленнєвого матеріалу і сприяє його перетворенню на мовленнєву модель у практичній
діяльності.
Л. Селіверстова згадує про чинники, що визначають процес навчання, як-то: цільова настанова, вікові
особливості слухачів (студентів), їхня попередня підготовка, об’єктивні умови викладання тощо, які
опираються на психологічну основу [7; 9]. Автор також наголошує на тому, що навчання української
мови як іноземної вимагає водночас практичного оволодіння законами мови й мовлення в короткий
термін, що й пояснює важливе значення лінгвістичної та психологічної основ навчання. Науковці
розглядають діалектичну єдність мови і мислення як єдність форми і змісту. Дійсно, наші думки
оформлюються через мову. Навчати мови – це не означає навчати іншого способу мислення, а, радше,
навчити викладати свою думку чужою мовою так, щоб був зрозумілий зміст думки. Зв’язок української
мови, яку вивчає студент як іноземну, і мислення, сформованого рідною мовою, безперечно, функціонує
так, що новий спосіб мислення формується засобом української мови через набуття певного життєвого
або фахового, теоретичного або практичного досвіду сучасної реальності. Отже, не можна навчити
іншомовного мислення, а можна розвивати мислення майбутнього фахівця українською мовою. Перед
викладачем постає завдання навчити іноземця користуватись українською мовою у процесі формування
його загальнолюдських і фахових знань[7; 9].
І. Зимня узагальнює психологічні характеристики навчальної діяльності та зазначає п’ять її основних
характеристик порівняно з навчанням:
1) спеціальну спрямованість на оволодіння навчальним матеріалом та рішення навчальних завдань;
2) освоєння загальних способів дій та наукових понять;
3) наявність загальних способів дії, які випереджають розв'язання завдань (І. Ільясов);
4) зміна самого суб’єкта в навчальній діяльності (Д. Ельконін);
5) активність, яка проявляється в зміні психічних властивостей і поведінки того, хто навчається
(залежно від результатів власних дій) (І. Лінгарт).
Навчальна діяльність також визначається як один із видів інтелектуальної діяльності, яка має
структурні компоненти: мотивацію; навчальні завдання в певних ситуаціях та різній формі завдань;
навчальні дії; контроль, що переходить в самоконтроль; оцінка, що переходить у самооцінку [8].
На думку О. Леонтьєва мотиви, диференціюють діяльності, утворюють психологічну відмінність між
ними, діяльності класифікуються, упорядковуються, навіть відокремлюються одна від одної саме за
ознакою мотиву [9].
Мотиви діяльності мають двояку функцію. Вона полягає в тому, що мотиви – це те об'єктивне, що
спонукає та спрямовує на себе діяльність. У цьому й полягає спонукальна функція мотивів. Інша функція
полягає в тому, що цілі, на які спрямовуються дії, і зміст цих дій набувають особливого значення для
самого суб’єкта діяльності. Таку функцію О. Леонтьєв називає ''функцією смислоутворення''. Під
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''смислоутворенням'' він розуміє надання окремим діям, окремим утриманням цих дій особистісного
сенсу [9].
Залежно від індивідуальних психологічних особливостей та якостей особистості в іноземних
студентів формується певний спосіб виконання діяльності в процесі пізнання, шлях пізнання світу, або
когнітивний стиль. Дослідники виокремлюють різну кількість когнітивних стилів. Вони співвідносяться
з психологічними характеристиками типу особистості та якостями людини. Слідом за І. Колесниковою й
О. Долгін [10], ми вважаємо, що основними когнітивними стилями, які іноземні студенти
використовують під час навчання української мови, є такі: польова незалежність / залежність;
домінувальна роль однієї з півкуль головного мозку; толерантність; рефлективність або імпульсивність;
візуальний або слуховий стилі.
Кожен іноземний студент під час вивчення української мови використовує певний набір когнітивних
стилів. Найбільш успішною виявляється діяльність тих, хто свідомо вибирає й ефективно використовує
різні когнітивні стилі.
Когнітивні стилі, характерні для того чи іншого іноземного студента, визначають його навчальний
стиль, або стиль його діяльності.
У психології ''діяльність'' розглядається як єдність мотиваційного, цільового та виконавчого аспектів,
хоч її основою – початком – є мотиваційно-спонукальна сфера, яка визначається діями людини. Тобто, ті
почуття та емоції, які переживає студент під час засвоєння нової термінології, впливають на процес
прийому та опрацювання інформації, надаючи усій його діяльності певний емоційний тон. Саме
відчуття, які переживає студент, виконують як сигнальну функцію, інформуючи про важливість
інформації для певного студента, так і регулятивну функцію, управляючи подальшим перебігом
сприйняття. Оскільки сформоване позитивне ставлення до вивчення нових термінологічних одиниць
здатне значно покращити якість засвоєння, необхідно залучати до загальної структури етапів засвоєння й
етап створення позитивного ставлення до матеріалу, який сприймається.
Для студентів-іноземців українська мова є інструментом отримання вищої та середньої професійної
освіти, що підвищує мотивацію до вивчення мови. Цей факт також свідчить про важливість тренування
рецептивних та репродуктивних видів мови, обліку особливої ролі читання та вміння слухати лекції у
пізнавальній діяльності студентів, оскільки перед викладачем української мови як іноземної стоїть
завдання пристосування навчальної програми до індивідуальних особливостей та потреб студентів.
Психолінгвістичне знання також орієнтує викладача на облік вікового чинника студентів під час
організації навчального процесу задля підвищення мотивації до вивчення мови. Від дорослої людини
оволодіння українською мовою вимагає набагато більше зусиль, ніж від дитини, оскільки психічні
процеси дорослого вже стабільні, процес розвитку стає не таким активним, з чого випливає, що у
дорослої людини йде більше часу та сил на вивчення іноземної мови. Такий процес вимагає гнучкості
мислення, запам’ятовування численних правил та вокабулярних одиниць, що необхідно для формування
навичок правильного використання вивченого матеріалу задля висловлення своїх думок та розуміння
чужих висловлювань.
У процесі оволодіння другою мовою в людини відбувається формування вторинної мовної
особистості – здатності людини до мовних актів в умовах автентичного спілкування з представниками
культури, що вивчається [11: 52]. У виборі стратегій навчання іноземних студентів української мови
необхідно враховувати той факт, що процес навчання дорослих повинен відповідати не тільки
когнітивним і комунікативним очікуванням, а й особистісним. У навчанні підтримується індивідуальний
підхід, що випливає з особистих інтересівтаі життєвих потреб студентів.
На етапі навчання студентів іноземців в економічних вищих школах України питання адаптації до
українських реалій не постає гостро, адже подолання адаптаційного періоду відбувається на етапі
підготовчих курсів, однак адаптація як процес пристосування до нового колективу та нових правил ВНЗ
все ж має місце.
Висновки. Під час вивчення української мови у ВНЗ України студенти-іноземці мають проблеми
пов’язані з засвоєнням нової термінологічної лексики: мотивація студента, його активність, опрацювання
нової термінології, ''включення'' в предметно-комунікативну діяльність, вікові особливості студентів,
їхня попередня підготовка, об’єктивні умови викладання тощо. Для подолання проблем викладачеві
необхідно дібрати певну стратегію викладання, узявши до уваги вік студентів, країни, де вони
народилися, врахувавши індивідуальні особливості та потреби студентів та створивши таке мовне
середовище, у якому студенти мали б змогу максимально наблизитися до реальних ситуацій,
використати свій потенціал, знання та вміння.
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Фурт Д. В. Факторы формирования терминологической компетентности студентов-иностранцев.
В статье представлен обзор психологических факторов формирования терминологической
компетентности студентов-иностранцев в процессе обучения украинскому языку. Обобщенные взгляды
ученых на проблему и выделены особенности изучения иностранного языка студентами. Выделены
основные компоненты изучения украинского языка. Охарактеризованы понятия ''мотивация'' и ''мотив'',
рассмотрены различия между исследуемыми понятиями. Приведенные характеристики деятельности
студентов-иностранцев и обосновано влияние психологических факторов на формирование
терминологической компетентности иностранных студентов.
Ключевые слова: студенты-иностранцы, психологические факторы, терминологическая
компетентность, украинский язык как иностранный, украинская терминология, учебная деятельность.
Furt D. V. Psychological Factors in the Foreign Students' Terminological Competence Formation.
The research deals with charity issues in teaching Ukrainian to foreign students. The article containing
information on clarifying the notions ''motive'' and ''motivation'', and includes the information about their
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differences. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to
single out the psychological factors in the foreign students' terminological competence formation during the
Ukrainian language studying. The scientists' views on the issue are considered and the features of foreign
language studying are singled out. The characteristics of foreign students' activity and the influence of
psychological factors on the terminological competence formation were analyzed. As a result it is proved that
psychological factors are very important in terminological competence formation. Learning Ukrainian foreign
students face problems associated with learning new terminology vocabulary: student motivation, his activity,
conversion of a new terminology, and ''inclusion" in the subject-communicative activity, students' age, their
previous training. To overcome the problems the teacher should develop a strategy for teaching, taking into
consideration students' age, the country where they were born, students' individual characteristics and needs.
The teacher should also create a language environment in which students would be able to be close to real
situations, to use their potential, knowledge and skills.
Key words: foreign students, psychological factors, terminological competence, Ukrainian as a foreign
language, Ukrainian terminology, training activities.
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ПІДСИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ПІСЛЯ НІМЕЦЬКОЇ
У статті представлено підсистему вправ для формування фонетичної компетентності майбутніх
учителів в англійській мові після німецької. Ураховуючи зміст і шляхи реалізації принципів навчання
майбутніх учителів англійської мови після німецької, автор висуває вимоги до вправ і вирізняє їхні типи
за спеціальними критеріями, обумовленими особливостями навчання майбутніх учителів вимови другої
іноземної мови. Відповідно до етапів формування професійної фонетичної компетентності в англійській
мові після німецької виокремлено групи та підгрупи вправ. Для кожної підгрупи запропоновано види
вправ, які проілюстровано прикладами.
Ключові слова: підсистема вправ, фонетична компетентність, майбутні вчителі, друга іноземна мова.
Постановка проблеми. З метою здійснення ефективної професійної діяльності вчитель іноземної
мови повинен володіти нормативною іншомовною вимовою, оскільки саме його мовлення в процесі
навчання виступає основним орієнтиром для учнів. Тому на момент закінчення ВНЗ майбутні вчителі
мають оволодіти фонетичною компетентністю (ФК) на рівні, достатньому для навчання вимови інших.
Формування та вдосконалення ФК майбутніх учителів відбувається завдяки організації їхньої навчальної
діяльності як вправляння в іншомовному мовленні. Отже, основою ефективного навчання іншомовної
вимови є раціонально створена підсистема вправ, що визначає й упорядковує дії викладача та студентів і
є компонентом загальної системи вправ для формування іншомовної комунікативної компетентності.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Розробкою вправ для навчання майбутніх учителів
іншомовної вимови займалися А. В. Долина [1], О. В. Ланова [2], В. В. Перлова [3] та ін. А. В. Долина
запропонувала вправи для удосконалення ФК майбутніх учителів на старшому етапі навчання.
О. В. Ланова представила вправи, метою яких є підготовка майбутніх учителів до навчання учнів
просодичних засобів. В. В. Перлова розробила вправи для формування слухо-вимовних навичок
майбутніх учителів. Зазначимо, що ці розвідки засновані на особливостях процесу навчання вимови
англійської мови як першої іноземної (ІМ1). Проте в умовах сучасної мовної освіти студенти мають
можливість вивчати англійську як другу іноземну (ІМ2), у той час як німецька, як одна з
найпоширеніших європейських мов досить часто виступає в ролі ІМ1. Це зумовлює необхідність
розробки підсистеми вправ для формування професійної фонетичної компетентності (ПФК) в англійській
мові після німецької, що й постає метою нашого дослідження. Для досягнення поставленої мети ми
вважаємо необхідним сформулювати вимоги до підсистеми вправ для формування ФК майбутніх
учителів в англійській мові після німецької, узагальнити критерії розрізнення типів вправ, а також
виділити й описати групи вправ, що складатимуть зазначену підсистему.
Виклад основного матеріалу. Зважаючи на те, що навчальні дії викладача та студентів обумовлені
існуючими в природі закономірностями, що відображаються в принципах навчання, вимоги до
підсистеми вправ для формування ПФК в ІМ2 ми висуваємо на основі змістового наповнення та шляхів
реалізації виділених нами принципів навчання майбутніх учителів англійської мови після німецької [4].
Відтак, на нашу думку, зазначена підсистема повинна включати вправи, що: відповідають рівню мовної
та мовленнєвої підготовки майбутніх учителів; сприяють активізації розумової та мовленнєвої діяльності
студентів; залучають здобутий майбутніми вчителями досвід оволодіння рідною мовою (РМ) та ІМ1;
уможливлюють паралельне тренування фонетичних явищ різних рівнів; забезпечують поетапне
формування фонетичних навичок і вмінь; сприяють професійній орієнтації процесу навчання вимови
ІМ2; розвивають здатність студентів до рефлексії та самоаналізу; сприяють систематизації знань
майбутніх учителів щодо особливостей фонетичного оформлення англомовного мовлення порівняно з
РМ та ІМ1; надають можливість одночасного формування фонетичних та інших мовленнєвих навичок і
вмінь; створюють умови для регулярного використання виучуваного фонетичного матеріалу в різних
контекстах з його поступовим поглибленням і розширенням; формують і підтримують позитивне
ставлення до процесу оволодіння вимовою ІМ2.
Аналіз науково-методичної літератури [5; 6] дозволяє виділити основні типи вправ, що можуть бути
використані в процесі навчання вимови, за загальними критеріями: спрямованість на прийом або видачу
інформації
(рецептивні,
рецептивно-репродуктивні,
рецептивно-продуктивні,
продуктивні);
комунікативність
(некомунікативні,
умовно-комунікативні);
вмотивованість
(вмотивовані,
невмотивовані); рівень керування діями студентів (з повним керуванням, з частковим керуванням, з
© Чухно О. А., 2017
145

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

мінімальним керуванням); наявність / відсутність опор (без опор, зі спеціально створеними опорами);
наявність / відсутність ігрового компонента (без ігрового компонента, з нерольовим ігровим
компонентом, з рольовим ігровим компонентом); спосіб виконання вправи (фронтальні, хорові, групові,
парні, індивідуальні). Але, зважаючи на визначені нами вимоги й особливості формування ПФК в ІМ2,
ми також розрізнюємо додаткові типи вправ за спеціальними критеріями, до яких ми відносимо:
кількість цілей (багатоцільові та моноцільові вправи); професійна спрямованість (професійно
спрямовані, без професійної орієнтації); рефлексивність (рефлексивні, не рефлексивні); характер
мовленнєвого матеріалу (мультилінгвальні, білінгвальні, монолінгвальні).
Доцільність використання виділених типів вправ за загальними критеріями під час навчання
майбутніх учителів іншомовної вимови вже була доведена науковцями [1; 3], тому не потребує
додаткового обґрунтування. Перейдемо до розгляду особливостей використання додаткових типів вправ,
що вирізняються нами за спеціальними критеріями.
Більшість розроблених нами вправ є багатоцільовими, що виявляється, по-перше, в одночасному
тренуванні артикуляційних, акцентологічних та інтонаційних навичок і, по-друге, у формуванні поряд із
фонетичними навичками інших мовленнєвих навичок і вмінь. З цією метою ми пропонуємо під час
введення фонетичного матеріалу звертати увагу студентів не тільки на особливості вимови звуків, але й
на інтонаційне оформлення мовленнєвого зразка. Крім того, при виконанні вправ на імітацію або
читання вголос слів / словоформ із виучуваним звуком студенти можуть отримати додаткове завдання,
спрямоване на тренування мелодичних типів (наприклад, повторення слів із варіюванням низхідної та
висхідної мелодики). Такі вправи, на нашу думку, готують майбутніх учителів до складніших завдань у
репродукуванні інтонаційного оформлення фраз і більших відрізків мовлення. Одночасне тренування
фонетичних і лексичних навичок може відбуватися під час заповнення студентами пропущених у тексті
лексичних одиниць із виучуваним звуком в аудіюванні, а формування навичок використання низхідної
мелодики – супроводжуватися тренуванням граматичних навичок постановки спеціальних запитань і
розвитком умінь діалогічного мовлення.
За критерієм професійної спрямованості ми вирізняємо професійно спрямовані вправи, метою яких є
розвиток у майбутніх учителів здатності до навчання вимови інших. Їхнє виконання відбувається
здебільшого після автоматизації дій студентів із виучуваним фонетичним матеріалом на текстовому
рівні. На цьому етапі рівень сформованості слухо-вимовних навичок і набутих знань можна вважати
достатнім для, наприклад, ідентифікації вимовних помилок у чужому мовленні та їхньої корекції. При
цьому, сприйняття мовлення, насиченого помилками, не призводить до формування у свідомості
студентів некоректного образу-еталону, а отже, не позначається на процесі оволодіння іншомовною
вимовою. До професійно орієнтованих ми також відносимо вправи в набутті студентами фонетичних
знань і розвитку в них диференційної чутливості до елементів фонетичної системи ІМ2 у порівнянні з
РМ та ІМ1. Оскільки такі вправи створюють орієнтири для правильного відтворення фонетичного явища,
їхнє виконання передує тренуванню англомовної вимови на рівні слів і більших мовленнєвих одиниць.
Слідом за А. В. Долиною [1] для забезпечення умов навчальної автономії нами передбачені
рефлексивні вправи, що полягають в самоспостереженні за процесом оволодіння ФК в ІМ2. Так, ми
пропонуємо майбутнім учителям під час виконання самостійної роботи створювати аудіозаписи власного
англомовного мовлення. Аналізуючи їх, студенти виявляють вимовні помилки, визначають їхні причини
та способи подолання.
За характером мовленнєвого матеріалу, що використовується у вправах, ми розрізнюємо
монолінгвальні, білінгвальні та мультилінгвальні вправи. Монолінгвальні вправи ґрунтуються виключно
на англомовному мовленнєвому матеріалі. До білінгвальних ми відносимо вправи, що, поряд з
англомовними мовленнєвими одиницями, містять мовленнєвий матеріал лише однієї з контактуючих мов
(німецької або РМ). Мультилінгвальними ми називаємо вправи, у яких англомовні мовленнєві одиниці
співставляються з відповідними одиницями як німецької, так і РМ.
Проаналізувавши спеціальні критерії та визначені за ними типи вправ, перейдемо до розгляду
підсистеми вправ для формування ФК майбутніх учителів в англійській мові після німецької (див. рис.
1). Відповідно до етапів формування ПФК в ІМ2 [4] вона складається з чотирьох груп: 1) для
ознайомлення студентів із новим фонетичним матеріалом (І); 2) для автоматизації дій із фонетичним
матеріалом на рівні слова / словоформи, словосполучення, фрази, понадфразової та діалогічної єдностей
(ІІ); 3) для автоматизації дій із фонетичним матеріалом на рівні міні тексту / тексту (ІІІ); 4) для
формування професійних умінь майбутніх учителів, що вирізняються нами у складі ПФК в ІМ2 (ІV) [7].
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Група вправ для
ознайомлення з
фонетичним
матеріалом
(І)

Група вправ для
автоматизації дій із
фонетичним матеріалом
на дотекстовому рівні (ІІ)

Підгрупа вправ для введення
фонетичного матеріалу 1.1

Група вправ для
автоматизації дій із
фонетичним матеріалом на
рівні мінітексту/
тексту (ІІІ)

Підгрупа вправ для формування рецептивних професійно
орієнтованих фонетичних навичок в аудіюванні 2.1 – 3.1

Підгрупа вправ для формування
фонетичних знань 1.2

Підгрупа вправ для розвитку
диференційної чутливості до
фонетичних одиниць ІМ2 порівняно
з ІМ1 та РМ 1.3

Підгрупа вправ для формування репродуктивних
професійно орієнтованих фонетичних навичок у читанні
вголос 2.2 – 3.2

Підгрупа вправ для формування
(ре-)продуктивних професійно орієнтованих
фонетичних навичок у говорінні 2.3 – 3.3

Група вправ для формування професійних умінь
у складі ПФК в ІМ2 (ІV)

Рис. 1. Підсистема вправ для формування ПФК в ІМ2
Розглянемо та проілюструємо прикладами кожну групу вправ окремо.
Метою групи І є презентація нових фонетичних одиниць у контексті з їх подальшим аналізом і
набуттям студентами знань щодо особливостей фонетичного оформлення англомовного мовлення в
порівнянні з ІМ1 та РМ. Мета обумовлює поділ групи на три підгрупи: 1) для введення фонетичного
матеріалу в контексті (1.1); 2) для набуття студентами фонетичних знань (1.2); 3) для розвитку
диференційної чутливості до фонетичних елементів англійської мови порівняно з ІМ1 та РМ (1.3).
Дотримуючись принципу інтегративного навчання видів мовленнєвої діяльності й аспектів мови, при
розробці вправ підгрупи 1.1 ми використовуємо діалоги та монологи, що є насиченим виучуваним
фонетичним явищем і що ілюструють функціонування лексичного та граматичного матеріалу, який має
бути засвоєний на початковому етапі вивчення ІМ2 у ВНЗ. Це, здебільшого, рецептивні вправи, серед
яких ми вирізняємо: аудіювання діалогів і монологів; визначення кількості складів у словах із
представленого відрізка мовлення; локалізація наголосу в словах із прослуханого діалогу / монологу;
локалізація фразового наголосу; локалізація пауз; визначення типів мелодики у фразах із прослуханого
діалогу / монологу; впізнавання спільного звука для групи слів із запропонованого відрізка мовлення;
ідентифікація звуків у словах із діалогу / монологу.
З огляду на те, що викладачеві важко проконтролювати правильність виконання таких вправ, ми
пропонуємо здійснювати контроль за допомогою зовнішніх дій (напр., відстукування пауз, плескання в
долоні з метою локалізації фразового наголосу, позначення жестами низхідної та висхідної мелодики
тощо). Їхнє використання забезпечує задіяння різних видів аналізаторів і відповідає необхідності
дотримання принципу міцності навчання. Крім того, майбутні вчителі оволодівають професійно цінним
умінням унаочнювати процес навчання, що необхідно при поясненні учням нового матеріалу,
виправленні помилок та ілюстрації функціонування фонетичних явищ у мовленні.
Слід також зазначити, що в більшості з цих вправ майбутнім учителям пропонується відповісти на
питання аналітичного характеру, які ґрунтуються на порівнянні особливостей інтонаційного оформлення
англомовного мовлення з ІМ1 і РМ. При цьому студенти надають власні приклади, які ілюструють
функціонування фонетичних явищ, що опрацьовуються, у відповідних відрізках мовлення інших мов. У
таких спосіб майбутні вчителі оволодівають здатністю до самостійного пошуку спільних і відмінних рис
фонетичної системи англійської, німецької та РМ, що сприяє розвитку їхньої фонетичної усвідомленості.
Наведемо приклади розроблених нами вправ підгрупи 1.1.
Приклад 1
Мета: ознайомлення студентів зі звуками [k, ɡ, ʌ, ɑ:] та мелодикою альтернативних питань.
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Тип вправи: рецептивна, умовно-комунікативна, мультилінгвальна (Step 1).
Вид вправи: аудіювання діалогу з використанням текстової опори; визначення типів мелодики.
Завдання: Step 1. Listen to the dialogue. What melody do you hear in the underlined phrases?
Сarla: Chuck, would you like to go camping or rock climbing this weekend?
Chuck: Well, Carla, I'm not very keen on climbing. Let's go camping instead. It'll be great fun.
Carla: OK. I love camping. Do you want to take Greg or Margaret with us?
…
Step 2. Listen to the underlined sentences again and show the change of melody with your hand.
Step 3. What melody is used in such sentences in German? What about Ukrainian and Russian? Give
examples.
Приклад 2
Мета: ознайомлення студентів зі звуками [k, ɡ, ʌ, ɑ:].
Тип вправи: рецептивна, некомунікативна, монолінгвальна.
Вид вправи: впізнавання спільного звука для групи слів із діалогу.
Завдання: Step 1. Listen to the words from the dialogue (див. приклад 1) and define the common sound for
each group:
[…] […] […] […]
go Margaret
love
fun
keen think
can’t ask
guitar good
Chuck but
take cooking
darts cards
Step 2. Give two more examples of words from the dialogue that have these sounds.
При введенні звукових одиниць, що є ідентичними до відповідних елементів фонетичної системи
німецької мови, ми пропонуємо використовувати останню в якості опори. Це, на нашу думку, полегшить
процес формування ФК, оскільки студенти сприйматимуть фонетичний матеріал як уже засвоєний під
час вивчення ІМ1 (див. приклад 3).
Приклад 3
Мета: ознайомлення студентів зі звуками [ʃ, ʒ, ʧ, ʤ].
Тип вправи: рецептивна, некомунікативна, білінгвальна.
Вид вправи: ідентифікація звуків у словах.
Завдання: Step 1. Listen to the words from the dialogue and put them under the German word that has a
similar consonant sound:
1. show
2. teenager
3. much
4. beige
5. …
Genie [ʒ]
Deutsch [ʧ]
Job [ʤ]
schade [ʃ]
…

…

…

…

Step 2. Give one more example of a word from the dialogue for each sound.
Введення фонетичного матеріалу супроводжується самостійним виведенням студентами
умовисновків щодо особливостей фонетичного оформлення англомовного мовлення порівняно з
німецькою та РМ, що є метою підгрупи 1.2. До неї ми відносимо вправи на заповнення тексту правила з
пропусками, визначення фонологічних характеристик звукових одиниць, заповнення порівняльних
таблиць і відповіді на запитання на основі аналітичної діяльності (див. приклад 4).
Приклад 4
Мета: формування фонетичних знань.
Тип вправи: репродуктивна, некомунікативна (Step 1); продуктивна, комунікативна,
мультилінгвальна (Step 2).
Вид вправи: визначення фонологічних характеристик звуків (Step 1); відповіді на запитання на
основі аналітичної діяльності (Step 2).
Завдання: Step 1. Look at the profile of the articulation of the English sound [h]. Pronounce this sound and
underline its phonological characteristics:

[h] – noise / sonorant, forelingual / mediolingual / backlingual / glottal, occlusive/constrictive/occlusiveconstrictive.
Eng. [h]
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Step 2. Analyze the profiles of the articulation of the German and Ukr/Rus. sounds. Pronounce the German
[h] like in 'Haus', [x] like in 'Buch', [ç] like in 'ich' and the Ukr/Rus. [x] like in 'холодно'. Define which sound is
identical to the English [h]? Which sounds are different from it? In what way?

Germ. [h] Germ. [x] Germ. [ç] Ukr/Rus. [х]
Розвиток диференційної чутливості до фонетичних одиниць англійської мови в порівнянні з ІМ1 та
РМ сприяє утворенню у свідомості майбутніх учителів вимовного еталону, що є основою формування в
них професійно-орієнтованих фонетичних навичок в ІМ2. Більш того, здатність розрізнювати елементи
фонетичних систем виучуваних мов є передумовою оволодіння студентами професійними вміннями
ідентифіковувати та локалізовувати вимовні помилки в чужому англомовному мовленні. Серед
розроблених нами вправ для розвитку диференційної чутливості до фонетичних елементів англійської
мови порівняно з ІМ1 та РМ (підгрупа 1.3) ми розрізнюємо рецептивні та рецептивно-репродуктивні
вправи на: ідентифікацію англійського звука в парі звуків англійської та ІМ1, англійської та РМ;
ідентифікацію англійського звука в групі звуків англійської, німецької та РМ; ідентифікацію
англійського слова в білінгвальних парах; ідентифікацію англійського слова в групі слів англійської,
німецької та РМ; диференціацію звуків у білінгвальних парах; диференціацію звуків у групі слів
англійської, німецької та РМ; імітацію виучуваного звука англійської мови на контрасті зі звуком ІМ1
або РМ, що є об'єктом мовного перенесення; імітацію білінгвальних пар із використанням графічної
опори; імітацію англійських слів, словосполучень і речень, що містять виучуване фонетичне явище, на
контрасті з відповідними мовленнєвими одиницями ІМ1 та РМ з використанням графічної опори (див.
приклад 5).
Приклад 5
Мета: формування вмінь диференціації англ. [ŋ] у порівнянні з нім. [ŋ] та укр. / рос. [н].
Тип вправи: рецептивна, некомунікативна, мультилінгвальна.
Вид вправи: диференціація звуків у білінгвальних парах.
Завдання: Listen to the pairs of words. Put + if their final sounds are the same or – if they are different:
Languages
Pairs of words
+/Eng.
–
1. bunk – Bank
Germ.
2. lung – lang
Eng.
–
3. lung – лан
Ukr.
4. sung – сан
Eng.
–
5. sing – сын
Rus.
6. bang – Бен
Метою Груп ІІ і ІІІ є формування в майбутніх учителів фонетичних навичок в аудіюванні, читанні
вголос і говорінні на дотекстовому та текстовому рівнях відповідно. За видом мовленнєвої діяльності
кожна група поділяється на три підгрупи. Підгрупи 2.1 і 3.1 націлені на формування професійно
орієнтованих фонетичних навичок аудіювання та включають монолінгвальні рецептивні вправи на:
диференціацію та ідентифікацію звуків, їх модифікацій, моделей ритму та типів мелодики в словах,
словосполученнях і фразах; ідентифікацію звуків, модифікацій звуків, інтонаційних засобів у
діалогічному та монологічному мовленні; визначення на слух словесного наголосу, фразового наголосу,
пауз, мелодичних типів у графічній опорі або за допомогою зовнішніх дій; схематичне відтворення
моделей ритму після сприйняття фраз на слух; фонематичні диктанти; групування слів за фонетичними
ознаками; графічне відтворення інтонаційних засобів у діалогічному та монологічному мовленні в
текстовій опорі.
Слід зауважити, що переважна більшість розроблених нами вправ на диференціацію та ідентифікацію
є ускладненими, оскільки вимагають концентрації уваги студентів одночасно на кількох фонетичних
аспектах (наприклад, звуках і типах мелодики, звуках і ритмічних моделях). Оскільки професійна
діяльність учителя передбачає постійне розподілення уваги, виконання таких вправ розвиває в майбутніх
учителів необхідні професійні якості (див. приклад 6).
Приклад 6
Мета: формування фонетичних навичок сприйняття на слух звуків [θ, ð] і низької низхідної та
висхідної мелодики.
Тип вправи: рецептивна, некомунікативна, монолінгвальна.
Вид вправи: ідентифікація звуків і типів мелодики.
Завдання: You will hear ten words with the sound [θ] or [ð] which are pronounced with Low Fall or Low
Rise. Listen to the words and put their numbers next to the correct combination. The first word is done for you:
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[θ]
[θ] +

+
1

[ð] +
[ð] +
Виконання вправ підгруп 2.1 і 3.1 може супроводжуватися формуванням суміжних лексичних і
граматичних навичок, а також мовленнєвих умінь, що забезпечує багатофункціональність вправ, а отже,
інтенсифікує процес вивчення ІМ2 (див. приклад 7).
Приклад 7
Мета: формування навичок ідентифікації звуків [s, z] в аудіюванні.
Тип вправи: рецептивна, комунікативна, монолінгвальна.
Вид вправи: ідентифікація звуків у монологічному мовленні; аудіювання монологу.
Завдання: Step 1. Listen and put up 1 finger if you hear [s] or 2 fingers if you hear [z] in the words in bold.
Hi, I'm Tom Taylor and I'm from Leeds, England. This is my Dad, Frank, and his favourite car. Cars are his
hobby. Now meet my mum, Rebecca, and my sister Emily. My mum is a teacher. She's got many students.
Emily's hobby is reading books. …
Step 2. Are the following statements True or False?
1. Tom is from Great Britain. 2. Tom's father likes driving. 3. Emily doesn't like reading books. 4. …
Доволі багато студентів тільки починають вивчати англійську мову у ВНЗ, що обумовлює
необхідність формування в них навичок встановлення та реалізації графемно-фонемних відповідностей,
наголошення слів та інтонаційного оформлення мовлення під час читання. Інші, хоча й мають досвід
вивчення англійської мови, часто припускаються помилок під час озвучування англійських слів, речень і
текстів. Тому, визначаючи типи та види вправ для формування професійно орієнтованих фонетичних
навичок у читанні вголос, ми звертаємося насамперед до технічного боку читання. Відтак, підгрупи 2.2 і
3.2 складаються з рецептивно-репродуктивних і репродуктивних монолінгвальних і білінгвальних вправ,
серед яких ми розрізнюємо: імітацію слів, мінімальних пар, речень і текстів із використанням графічної
опори; імітацію слів, що містить виучуваний звук, з варіюванням мелодики; читання вголос слів,
мінімальних пар і речень; читання вголос слів із варіюванням мелодики; римування слів та їх читання
уголос; читання вголос речень із варіюванням фразового наголосу; читання вголос речень із
демонстрацією за допомогою невербальних дій фразового наголосу, пауз і типів мелодики; читання
вголос коротких текстів за певний відрізок часу; читання вголос коротких текстів із позначенням пауз
'відстукуванням' або плесканням у долоні; читання вголос коротких текстів із демонстрацією за
допомогою жестів фразового наголосу та типів мелодики; читання римівок, скоромовок, віршів.
Вправи на імітацію слів, як правило, супроводжуються завданням на виведення студентами правила
щодо відповідності звука англійської мови певній графемі або сполученню графем, що створюють у них
системне уявлення про особливості читання слів у ІМ2. При цьому увага студентів також звертається на
слова, графемно-фонемні відповідності в яких є менш поширеними в англійські мові.
Позитивному перенесенню з інших мов сприятимуть, на нашу думку, розроблені нами завдання до
вправ підгруп 2.2 і 3.2. Під час опрацювання звуків, що є ідентичними до фонетичних одиниць ІМ1 або
РМ, в інструкції до вправи ми рекомендуємо вимовляти зазначений звук, як у цій мові. Якщо
англійський звук відрізняється від звуків інших мов, студенти отримують завдання модифікувати вже
знайомий їм звук іншої мови, що є найближчим до нього за фонетичними характеристиками (напр. 'Read
the words. To pronounce the sound [ɔ:] correctly, say the German [o:] like in 'Sohn' and open your mouth a little
wider') (див. приклад 8).
Приклад 8
Мета: формування навичок вимови звуків [k, ɡ] у читанні вголос; формування навичок використання
низької висхідної та низхідної мелодики альтернативних запитань.
Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, некомунікативна, білінгвальна (Step 1).
Вид вправи: імітація слів з використанням графічної опори (Step 1); читання вголос слів з
варіюванням мелодики (Step 3); читання вголос речень з демонстрацією типів мелодики за допомогою
жестів (Step 4).
Завдання: Step 1. Listen and repeat. Pronounce the sounds [k, ɡ] like in German:
1. like
5. hiking
9. great
2. keen
6. skiing
10. yoga
3. quite
7. skating
11. bigger
4. camping
8. rock climbing
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Step 2. Look at the words from Step 1 and write down the usual spelling for the sounds [k, ɡ]:
sounds
usual spelling
but also!
Letters
examples
1.
chemist, school, Christmas,
technology
2.
[k]
3.
4.
1.
ghost
[ɡ]
2.
Step 3. Read the words from Step 1 varying Low Fall and Low Rise.
Step 4. Read the following sentences aloud using Low Rise + Low Fall. Show the change of melody with your
hand.
1. Do you like camping or hiking?
2. Are you keen on skiing or skating?
…
Розробляючи вправи на читання вголос текстів за певний відрізок часу, ми виходили із середнього
темпу англомовного мовлення, що складає 240 складів за хвилину. При цьому студентам пропонується
спочатку прочитати текст повільно, спираючись на інтонаційну розмітку, а потім у нормальному темпі.
Крім того, особливу увагу ми приділяємо формуванню навичок паузації, що є необхідними для
здійснення успішної професійної діяльності. Так, при поясненні нового матеріалу, введенні лексики або
під час роботи з початківцями вчитель свідомо уповільнює темп, що рекомендовано робити саме шляхом
збільшення тривалості пауз між смисловими частинами висловлювання [5] (див. приклад 9).
Приклад 9
Мета: формування навичок паузації в читанні вголос.
Тип вправи: репродуктивна, умовно-комунікативна, монолінгвальна.
Вид вправи: читання вголос тексту за певний відрізок часу.
Завдання: Step 1. Read the text. Fill in the gaps with the correct forms of adjectives and put | for a short
pause and || for a long pause:
This is a photo of me and my friend, Sophie. She's nineteen, so she's a little 1) ___ (old) than me. She lives in
England and now she's at university. She's 2) ___ (tall) than me and 3) ___ (slim). She has got dark hair but it's a
bit 4) ___ (short) than my hair. …
Step 2. Listen and check. Read the text aloud, clap your hands once for a short pause and twice for a long
pause.
Step 3. Read the text again in a normal tempo. You have 35 seconds to do it.
Використовуючи фонетичний, лексичний і граматичний матеріал, що має бути засвоєний на
початковому етапі вивчення ІМ2, ми уклали вправи на формування в майбутніх учителів ФК у говорінні.
Вправи підгрупи 2.3 мають на меті формування професійно орієнтованих фонетичних навичок говоріння
на дотекстовому рівні. Це вправи на реплікування (підстановку, трансформацію, відповіді на запитання,
повідомлення або запит інформації, спонукання до дій тощо), самостійне вживання різних видів
діалогічних єдностей та об'єднання зразків мовлення в понадфразову єдність. Вправи підгрупи 3.3
спрямовані на формування в майбутніх учителів ФК у говорінні на рівні тексту. Серед них ми
розрізнюємо створення діалогів на основі заданої комунікативної ситуації, а також власного
висловлювання текстового рівня з використанням опори. За своїм характером вправи зазначених підгруп
є рецептивно-репродуктивними або рецептивно-продуктивними. За аналогією з вправами на імітацію та
читання вголос, більшість із них містить інструкцію з рекомендацією відштовхуватися від уже знайомої
мови з метою досягнення правильної вимови фонетичних одиниць, що опрацьовуються (див. приклад
10).
Приклад 10
Мета: формування вмінь діалогічного мовлення; формування навичок вимови звука [ɜ:] і
використання високої висхідної мелодики здивування.
Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, білінгвальна.
Вид вправи: підстановка у зразок мовлення.
Завдання: Work in pairs. Tell your partner some gossips about your groupmates' friends/relatives choosing
from the table below. To pronounce the sound [ɜ:] correctly in the words in bold say the German [Ø:] like in
'böse' but move the tongue a little back and put the lips in neutral position:
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I heard

…' granny lived in
…' sister worked as a
…' ancestors were from
…' parents went on a journey to
…' brother wanted to become a

Turkey
Germany
nurse
journalist

Did she?
Were they?
Did they?
Did he?

Example:
– I heard Ann's granny lived in Turkey.
– Did she? I heard she lived in Germany.
Професійна спрямованість процесу навчання майбутніх учителів забезпечується виконанням вправ
Групи IV, що мають на меті формування професійних умінь із навчання іншомовної вимови інших.
Спираючись на професійні вміння у складі ПФК в ІМ2 [7], до цієї групи ми відносимо вправи на:
ідентифікацію вимовних помилок у чужому мовленні; ідентифікацію вимовних помилок у своєму
мовленні; аналіз вимовних помилок на джерело інтерференції та їхні можливі наслідки для процесу
комунікації. Зазначимо, що ідентифікація помилок, як правило, супроводжується виконанням
додаткових завдань на їх виправлення та демонстрацію правильної вимови в говорінні або читанні
вголос слів, речень і текстів у транскрипції.
Ми також звертаємо увагу на те, що під час розробки цих вправ ми використовували мовленнєвий
матеріал трьох типів: 1) продукований німецькомовними мовцями, які мають досвід оволодіння лише
однією ІМ (англійською); 2) продукований мовцями, які є носіями РМ студентів і які вивчають
англійську як єдину іноземну; 3) продукований мовцями, які є носіями РМ студентів і для яких
англійська є ІМ2 після німецької. Мовленнєвий матеріал першого типу фокусує увагу студентів на
вимовних помилках, що спричинені перенесенням з німецької мови, а другого – РМ, що не лише
полегшує ідентифікацію помилок, але й формує у студентів усвідомленість того, наскільки і як кожна з
виучуваних мов може вплинути на процес оволодіння англомовною вимовою. Крім того, робота з
матеріалом першого та другого типів є, як ми вважаємо, більш доцільною, коли джерелом інтерференції
може виступати тільки одна з цих мов. Наприклад, для ідентифікації помилок, що полягають у
використанні твердого приступу перед голосними на початку слів/складів, ми пропонуємо студентам
вправи, засновані на мовленнєвому матеріалі, що продукується носієм німецької мови, а для виявлення
помилок у вимові звука [h] майбутні вчителі аналізують англомовне мовлення людини, що є носієм
української або російської мов.
Підкреслимо, що опрацювання мовленнєвого матеріалу другого типу також готує студентів до
навчання учнів англійської мови як ІМ1, а третього – англійської мови після німецької.
Вправи, що належать до Групи IV, є, як правило, рецептивно-продуктивними, рецептивнорепродуктивними та продуктивними (див. приклад 11).
Приклад 11
Мета: формування вмінь локалізовувати помилки у вимові звуків у чужому мовленні та читати
вголос тексти з метою надання зразка правильної вимови.
Тип вправи: рецептивна (Step 1), репродуктивна (Step 2), некомунікативна, монолінгвальна.
Вид вправи: ідентифікація вимовних помилок у чужому мовленні (Step 1); читання вголос тексту в
транскрипції (Step 2).
Завдання: Your friend is planning to take an exam to study abroad but thinks that her pronunciation is not
good enough. She wants you to define what mistakes she makes while speaking English.
Step 1. Listen to your friend speaking about her hobby and in the transcription below underline the sounds
that are pronounced incorrectly.
laɪf ɪz ə dɑ:ns||

aɪ stɑ:tɪd dɑ:nsɪŋ |wen aɪ wɒz faɪv| ənd ɪt bɪkeɪm maɪ pæʃən||
…
Step 2. Read the transcription aloud to give your friend the example of correct pronunciation.
Висновки та перспективи подальших розвідок. На основі сформульованих нами вимог до
підсистеми вправ для навчання майбутніх учителів вимови англійської мови після німецької, а також
аналізу типів вправ за загальними та спеціальними критеріями ми розробили підсистему вправ, що
складається з чотирьох груп відповідно до етапів формування ПФК в англійській мові як ІМ2. Групи
вправ поділено на підгрупи, для кожної з яких запропоновано види вправ.
Перспективою подальших розвідок у цьому напрямку є експериментальна перевірка ефективності
розробленої нами підсистеми вправ для формування ПФК в англійській мові після німецької.
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Чухно Е. А. Подсистема упражнений для формирования профессиональной фонетической
компетентности в английском языке после немецкого.
В статье представлена подсистема упражнений для формирования фонетической компетентности
будущих учителей в английском языке после немецкого. Принимая во внимание содержание и пути
реализации принципов обучения будущих учителей английскому языку после немецкого, автор выдвигает
требования к упражнениям и выделяет их типы по специальным критериям, обусловленным
особенностями обучения будущих учителей произношению второго иностранного языка. В
соответствии с этапами формирования профессиональной фонетической компетентности в
английском языке после немецкого автор выделяет группы и подгруппы упражнений. Для каждой
подгруппы предложены виды упражнений, которые проиллюстрированы примерами.
Ключевые слова: подсистема упражнений, фонетическая компетентность, будущие учителя, второй
иностранный язык.
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Chukhno O. А. Subsystem of Exercises for Forming Future Teachers' Phonetic Competence in English after
German.
Effective formation of future teachers' phonetic competence is predetermined by rational organization of their
learning. The foundation for this is provided by a subsystem of exercises that serves to define and regulate the
teacher's and students' actions in the process of foreign language pronunciation teaching and acquisition
correspondingly. So far there have been developed exercises for forming future teachers' phonetic competence in
the first foreign language. However, the problem of working out exercises for teaching the pronunciation of
English after German still remains unsolved. The study is conducted on the basis of analyzing and generalizing
the results of theoretical and practical experience of teaching the pronunciation of English as the first and the
second foreign language to future teachers. Having taken into account the contents and the ways of
implementing the principles of forming professional phonetic competence in English after German the author
determines the requirements for the subsystem of exercises and defines the types of exercises according to
specific criteria outlined owing to the peculiarities of teaching the second foreign language pronunciation to
future teachers. In accordance with the stages of forming professional phonetic competence in English after
German it is proposed to differentiate between four groups of exercises which are further subdivided into several
subgroups. For every subgroup the author suggests kinds of exercises and illustrates them with examples. The
developed subsystem of exercises may considerably facilitate the process of teaching the pronunciation of
English after German to future teachers. Hence, proving its effectiveness experimentally can be considered the
next step to be taken in the further elaboration of the research.
Key words: subsystem of exercises, phonetic competence, future teachers, the second foreign language.
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