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ESP learning is a very complicated process 
which is influenced by many factors, like atti-
tudes, intellectual abilities and aptitude, inter-
ests, age peculiarities, methods used, etc. Mo-
tivation is also one of the key factors and it 
contributes to 33% of the success in language 
learning [5]. In scientific literature, the term 
“motivation” is mainly described as a concept 
which integrates the factors that arouse, main-
tain and channel an individual’s behavior to-
wards achieving a certain goal [3]. 

In ESP learning, motivation really serves as 
an intensive goal-oriented force which en-
hances cognitive processes.  It drives students 
towards learning and acquiring knowledge of 
professional English which they can apply to 
their main field of study, whether it is finance, 
engineering, computer sciences or manage-
ment. And vice versa, ESP students approach 
English through a field which is familiar to 
them and relevant to their wishes and needs. 
In other words, the interest in specialization, 
as well as inspiring career expectations are 
more likely to motivate students to work 
more efficiently in the ESP classroom. 

The necessity to operate complex technical 
terminology, to read authentic special litera-
ture, to communicate fluently and later on be 
noticed and evaluated by other specialists in 
the technological sphere where proficiency in 
English is required is an undeniable stimulus 
that drives engineering students to learn the 
language. Among the other motives that the 

students find important for attending the 
course are getting better grades and higher 
university rating, as well as the teacher’s per-
sonality and his/her approach.

R.C.Gardner indicates that the truly moti-
vated individual exhibits many qualities, but 
three attributes that adequately assess moti-
vation include effort, desire, and affect [2]. 
Effort involves a persistent attempt to learn 
the material by doing homework, by seeking 
out opportunities to learn more, by doing 
extra work, etc. The desire is seen as an indi-
vidual’s wish to succeed and finally achieve 
the goal, while affect foresees getting positive 
emotions and pleasure from the learning pro-
cess [2].

As our experience shows, engineering stu-
dents who are more motivated really achieve 
better, not only in learning terms, rules and 
structures but also in implementing them in 
real life situations, particularly in those, which 
are connected with their future occupation. 
They exhibit more persistence, curiosity and 
enthusiasm, they have a stronger desire for 
getting a new challenging experience, they 
are not afraid of difficulties and failures 
which people often encounter while learning 
the language, and usually experience positive 
reinforcement from their achievements. 

Moreover, motivated students, as a rule, 
strive to use the acquired skills and even im-
prove them after the language course is over. 
It means they study not only to fulfill their 

THE MOTIVATIONAL CONSTITUENT  
IN ESP LEARNING AT THE ENGINEERING FACULTY

Victoria Chuenko
 English Senior Teacher, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

The article studies the problem of engineering students’ motivation in ESP learning. The author 
reveals the significant factors that encourage the students to learn the language and the qualities 
which distinguish the motivated individual from the demotivated one. Several effective ways to 
enhance motivation are presented in the article.   

Key words: ESP, motivation, goal-oriented, proficiency, friendly learning environment, 
challenging classroom activities, cooperative activities, authentic literature.   
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graduation course. They willingly participate 
in language summer schools, educational 
programs, conferences, startup projects etc., 
where their knowledge and their capability of 
using a foreign language are essential. Unfor-
tunately, not so many engineering students 
exhibit the following tendency. 

So for ESP teachers, one of the most chal-
lenging tasks is to notice the students’ interest 
in language learning and keep them motivat-
ed to learn. This can be achieved, for example, 
by offering them a wide range of classroom 
activities like role play, brainstorming, case-
study, chain story games, interviews, project 
work, round-table discussions, etc. These ac-
tivities are highly motivating, especially if 
they are selected in accordance with students’ 
learning abilities and needs/preferences. They 
may be amusing and adventurous, on the one 
hand, while on the other, cognitive and chal-
lenging. 

Doing projects or team work demands a 
creative approach and a close collaboration 
among participants. In such cooperative ac-
tivities, students exchange information more 
effectively, they learn to support each other 
and evaluate their individual contribution to 
the mutual work.   

ESP students have a huge amount of printed 
and visual, multimedia material at their dis-
posal that can promote their intrinsic motiva-
tion. They are encouraged to work with the 
authentic literature, to watch or listen to you-
tube technical presentations, to search for 
special information in the Internet. Indeed, 
information technologies provide them with a 
variety of opportunities for development and 
self-development and make the learning pro-
cess more interesting and accessible. 

While choosing or adapting these ESP ma-
terials for the lesson, a teacher takes into ac-
count a variety of factors. Thus, they shouldn’t 
be too difficult for understanding since they 

may discourage the learners. At the same 
time, they shouldn’t be too easy to provoke 
boredom and high self-esteem. Two of the 
most important factors in choosing the mate-
rials, according to Kathleen Graves, are their 
“effectiveness in achieving the purpose of the 
course and their appropriateness for the stu-
dents…which includes language level, inter-
est, and relevance” [4, p.35].     

In the learning process, teachers are ex-
pected to perform many roles, from being a 
consultant to a manager. But irrespective of 
their role, they should provide a positive, 
friendly learning environment in and outside 
the classroom, mainly, because ESP learners 
are great risk-takers who make a lot of mis-
takes on their way to success. So teachers 
should encourage students by praising, re-
warding their effort and supporting in case of 
failure. By showing a great personal enthusi-
asm and a special attitude to the subject 
taught, as well as the interest and respect to 
the learners, the teacher can raise their moti-
vation to a higher level.  

So it’s quite obvious that students need to 
have a positive attitude towards learning, and 
the more effective and varied the methods of 
their motivation are, the more success they 
are likely to get in achieving their goals. 

Literature 
1. Dudley-Evans T., St. John M. Developments in English 

for Specific Purposes: A Multidisciplinary Approach.  – 
Cambridge University Press: Cambridge, 1998

2. Gardner R. C. Integrative Motivation: Past, Present 
and Future: [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://publish.uwo.ca/~gardner/Gardner 
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3. Ways of Motivating EFL/ESL Students in the Class-
room: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.teachingenglish.org.uk (Дата 
обращения: 25.04.2017).

4. Graves K. Teachers as Course Developers. – Cam-
bridge University Press, 1996. – 222 p.

5. Jia Guanjie. Psychology of Foreign Language Educa-
tion. – Guangxi: Guangxi Education Press, 1996 
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Реалії сьогодення потребують заміни 
формули “освіта на все життя” на нову – 
“освіта через усе життя”, вимагаючи від 
учителів здатності до творчого самовияв-
лення професійної індивідуальності, са-
морозвитку, самоосвіти, формування по-
треби у професійному зростанні.

Педагогічна підготовка студентів три-
валий час забезпечувалася засвоєнням 
системи педагогічних знань. Головним 
надбанням вважалася інформаційна на-
сиченість процесу навчання. Сучасне 
життя створює такі ситуації, коли самих 
теоретичних знань замало, потрібні прак-
тичні вміння й навички, навички самоос-
віти та самовиховання, сформована моти-
вація до постійного саморозвитку, адже 
вчитель-професіонал у своїй поліфонічній 
діяльності має здійснювати функції екс-
перта, консультанта, проектувальника, 
технолога інноваційних напрямів [6].

Л. Виготським експериментально ви-
значено, що лише самостійні пошуки 
сприяють винайденню особистісно-
обґрунтованих шляхів плідної професій-
ної реалізації [3]. Навіть молодий педагог 
нерідко виявляє високий рівень професіо-
налізму, коли усвідомлює задля чого він 
працює, розуміє суть і технології педаго-
гічної діяльності. Копітка робота розпо-
чинається саме в студентські роки, коли 
майбутній учитель щоденно і наполегливо 
працює над розвитком своїх здібностей до 
педагогічної діяльності, формуванням 
професійної позиції, вихованням уміння 

спілкуватися з людьми, у процесі органіч-
ної взаємодії розв’язує завдання навчання 
та виховання.

Професійно-педагогічна підготовка 
розглядається О. Хижною як підготовка 
майбутнього вчителя до неперервного 
професійного розвитку, процес привлас-
нення знань, умінь, навичок, способів дій 
в системі професійної освіти, необхідних 
для здійснення того або іншого виду про-
фесійної діяльності [7, 29-30].

О. Пуховська, аналізуючи досвід органі-
зації західно-європейської професійної 
освіти підкреслює, що професійна підго-
товка, зокрема, німецьких учителів, базу-
ється на широкому впровадженні і вико-
ристанні нових гнучких технологій, вклю-
ченні майбутніх педагогів у систему 
професійно-значущих відносин, прилу-
ченні їх до вирішення педагогічних за-
вдань, забезпеченні системотворчих 
функцій педагогічної практики в її єднос-
ті з теоретичною підготовкою [5].

О. Біляковською представлено модель 
професійної компетентності вчителя, яка 
складається з таких компетентностей: 
когнітивно-технологічної, методичної, 
комунікативно-ситуативної, соціальної, 
психолого-педагогічної, прогнозувально-
рефлексивної, аутопсихологічної, інфор ма-
ційно-технологічної, управлінської, коопе-
ративної, полікультурної, валеологічної, 
загальнокультурної (естетичної) тощо [2].

Даний перелік компетентностей та при-
хований за ним величезний об’єм інфор-

CУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ У КОНТЕКСТІ ВОКАЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ

Панченко Г. П.
кандидат педагогічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького

Ключові слова: професіоналізм, учитель музичного мистецтва, вокальне навчання, 
співацькі уміння та навички.

Keywords: professionalism, teacher of the musical arts, vocal training, singing skills.
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мації показує, що меж досконалості не іс-
нує, тому вчитель несе «освіту через усе 
життя», визначаючи власний рівень про-
фесійної компетентності, створює індиві-
дуальну траєкторію професійного зрос-
тання, прогнозує програму саморозвитку 
та самореалізації, оскільки професійна 
компетентність учителя  – це результат 
творчої професійної діяльності, інтегро-
ваний показник особистісно-діяльнісної 
сутності педагога.

Проблема становлення музиканта-
педагога та формування його професіона-
лізму перебуває в колі наукових інтересів 
багатьох учених (В. Бутенко, Н. Гузій, Н. 
Гуральник, А. Козир, Л. Масол, Н. Миро-
польська, О. Олексюк, В. Орлов, Г. Падал-
ка, Н. Сегеда, О. Хижна, О. Щолокова та 
ін.), думки яких сходяться на тому, що 
професійна діяльність вчителя музичного 
мистецтва можлива за таких умов: орга-
нічне поєднання освіти, науки і культури; 
розвиток педагогічної і психологічної 
наук, дистанційної освіти; визначення су-
купності знань, умінь і навичок, які скла-
дають кваліфікаційну характеристику 
спеціаліста; запровадження освітніх інно-
вацій, інформаційних технологій; ство-
рення системи науково-методичного за-
безпечення підготовки фахівця музично-
естетичного профілю з конкретизацією 
теоретично-практичного обсягу нав ча-
льно-виховної роботи.

Оволодіння музично-педагогічним про-
фесіоналізмом, набуття майбутнім учите-
лем різнобічних знань, умінь і навичок 
відбувається під час опанування цілим 
комплексом предметів музичного циклу. 
В контексті даної статті ми зосередимо 
свою увагу лише на дисципліні «Поста-
новка голосу» як профілюючої у структурі 
фахової підготовки майбутнього вчителя 
музичного мистецтва, специфіка музично-
педагогічної діяльності якого базується на 
глибоких інтеграційних зв’язках педаго-
гічного, методичного, музично-вико-
навсь кого компонентів.

У результаті вивчення даної дисципліни 
випускник повинен знати: сутність склад-

них фонаційних явищ; природу та меха-
нізми голосоутворення; закономірності 
формування співацького голосу та керу-
вання цим процесом; оптимальні шляхи 
досягнення високих результатів; специ-
фічні методи та прийоми вокального на-
вчання; вікову періодизацію розвитку го-
лосу та вимоги щодо його охорони, воло-
діти вокально-методичною термінологією; 
вміти: свідомо володіти голосом; узагаль-
нювати знання про основні голосові яви-
ща та застосовувати отримані знання у 
нових педагогічних умовах; аналізувати 
вокально-педагогічні проблеми; добирати 
репертуарний матеріал відповідно до 
вокально-технічних та творчих можли-
востей учнів.

Співацький голос визначається об’ємом, 
регістровим діапазоном, мелодичним кон-
туром мови. Надзвичайно важливими є 
м’язова свобода, розкріпачений артикуля-
ційний апарат, дикційно чітка, тембраль-
но збагачена та інтонаційно різноманітна 
і виразна вимова. До професійно важли-
вих співацьких якостей належать єдино-
регістрова рівність голосу на всьому діа-
пазоні, «опертість» вокального звучання, 
«висока позиційність» співацького тону, 
що постійно, незалежно від будь-яких 
музичних змін (звуковисотність, ритм, 
фактура, теситура та ін.) присутні у співі 
як незмінні звукові характеристики.

Впровадження науково-теоретичної ін-
формації з теорії співу в процес навчання 
сприяє більш ефективному формуванню у 
майбутніх учителів музичного мистецтва 
співацької культури, оскільки забезпечує 
набуття відповідних знань і активізує мис-
лення та самоконтроль у процесі набуття 
практичних умінь і навичок. Цілеспрямо-
ване осмислення психомоторики співу в 
діяльності організму людини надає студен-
там можливість освоїти керівництво реф-
лекторною роботою голосотвірної системи 
того, хто співає, навіть без особливих во-
кальних даних і природних співацьких зді-
бностей, стимулює формування так звано-
го «інтелектуального» співу, тобто свідомо 
керованого звукоутворення.
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Розвиток співацького голосу тісно 
пов’язаний з формуванням відповідних на-
вичок, які лежать в площині слухового 
сприйняття, розумових операцій та вокаль-
ного відтворення. Поняття «навички» визна-
чається психологами як сформована шляхом 
повторення дія. Успішне формування во-
кальної навички відбувається поетапно, про-
ходячи певні фази засвоєння інформації: 1) 
сприйняття еталону співацького звучання; 2) 
вокально-слухові уявлення цього еталону; 3) 
відтворення голосом еталону звучання; 4) 
оцінка і самооцінка якості відтвореного зву-
чання; 5) усвідомлення його якісних характе-
ристик; 6) повторне відтворення – репродук-
тивне або творче [8].

Навички доводяться до автоматизму, 
удосконалюються, в результаті з’являються 
динамічні стереотипи – еталони академіч-
ного звучання. Надалі відбувається плас-
тичне пристосування процесу голосоутво-
рення до зміни ситуації відтворення звуку 
(наприклад, засвоєння звучання та спосо-
бу голосоутворення у різних частинах діа-
пазону, зміна звучання у залежності від 
емоційно-смислового змісту виконуваного 
твору та ін.). На завершальному етапі на-
вчання вокальні навички набувають надій-
ності, гнучкості та філігранності.

У вокальній педагогіці аксіоматичним є 
положення про те, що навчання співу – це 
процес опанування основними механізма-
ми голосоутворення: акустичними (дзвін-
кість, гучність, вібрато, обертоновий та 
формантний склад звуку, імпеданс тощо); 
фізіологічними (дихання, артикуляція, 
рухливість голосу, нервово-м’язовий комп-
лекс вокальної моторики тощо); психолого-
педагогічними (емоційність сприйняття і 
відтворення музичного образу у співі, усві-
домлене керування голосоведінням). В 
комплексі вони становлять структуру спе-
цифічних професійних механізмів звуко-
утворення, на яких ґрунтується процес 
формування голосу, за допомогою яких 
розкривається високий співацький інте-
лект, глибоке інтелектуально-емоційне 
усвідомлення співаком суті співу як засобу 
вираження духовного світу людини [4].

Вокальна техніка пов’язана з добре ор-
ганізованим диханням як енергетичної 
бази мови та співу людини без втрати тон-
ких слухо-рухових координацій. Найпо-
ширеним типом вокального дихання є 
нижньореберно-діафрагматичне, що ак-
тивно включає в роботу грудну клітину, 
діафрагму і черево, при цьому зростає то-
нус діафрагми, збільшується її регулю-
вальна функція, знижується рівень горта-
ні, подовжується надскладкова трубка, що 
підвищує імпеданс. Все це оптимізує во-
кальну техніку співака і забезпечує най-
кращі умови для розвитку кожного типу 
голосу. Техніка з сильним імпедансом за-
безпечує найвищу якість звучання при 
найменших витратах енергії голосового 
апарату співака.

Якщо голос розвинутий, оброблений, 
то у вчителя з’являється можливість як 
най скоріше пристосовуватись до склад-
них умов діяльності, які пов’язані зі спе-
цифікою, особливостями класної, поза-
класної шкільної роботи, високими есте-
тичними вимогами до навчальної та ви-
ховної роботи вчителя музичного 
мистецтва. Володіння навичкою вільного 
переключення голосу зі співу на мову і на-
впаки є провідним компонентом профе-
сійного володіння голосом.

У процесі освоєння елементів вокаль-
ної техніки студенти мають опанувати 
видами вокалізації: 1) кантилена – осно-
вний вид голосоведення, плавний спів 
(legato), який складає основу класичного 
вокального мистецтва; 2) рухливість  – 
уміння співати у швидкому темпі (необ-
хідна якість співу, що розвивається за-
вдяки систематичним заняттям за спеці-
ально підібраними вправами та вокаліза-
ми за умови їх поступового ускладнення); 
3) трель  – один із найскладніших видів 
рухливої техніки (вимагає свободи ї 
гнучкості гортані, тренування вокально-
го дихання); 4) філірування – вид техні-
ки, пов’язаний з уміннями плавно зміню-
вати динаміку звука від голосної до тихої, 
не змінюючи при цьому вокальних якос-
тей [1, 22].
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Досягнення свободи у вокалізації (ви-
конання теситурних умов і виконавських 
завдань вокального твору) має дуже важ-
ливе значення у вокально-педагогічному 
процесі. Можливість вільно вокалізувати 
і на основі цієї якості творчо втілювати, 
інтерпретувати зміст вокального твору, 
ми розглядаємо як головну професійну 
співацьку якість.

Спів  – єдиний вид музичного мисте-
цтва, де в єдності та взаємодії виступають 
літературний текст і музично-виразні за-
соби (мелодія, гармонія, ритм, динаміка, 
агогіка, тембр тощо). Саме цим, на думку 
Ю. Юцевича, зумовлюється найскладніша 
вимога щодо основного інструменту спі-
вака – голосового апарату: не тільки сфор-
мувати красивий і виразний співацький 
звук, а й забезпечити чітке доведення до 
свідомості слухача змісту літературного 
тексту [8].

Від навичок звукоутворення (спів у єди-
ній вокальній позиції у різних регістрах, 
природна артикуляція та чітка дикція та 
ін.), слухових навичок (еталонне звучання 
співацького голосу, чистота інтонування, 
присутність у тембрі голосу ВСФ та ін.), 
навичок вокального дихання (спів на опо-
рі дихання, розподіл дихання у музичній 
фразі та ін.) залежить художня цінність 
співацького голосу, культура виконання, 
адже вони виступають якісними індика-
торами наявності професійних навичок у 
вокаліста.

Спеціальні вміння (виразне виконання во-
кальних творів, імпровізація, інтерпретація, 
створення під час виконання переконливих 
вокальних образів, перенос кращих рис влас-
ного виконавського досвіду у педагогічну 
роботу) дозволяють вирішувати творчі за-
вдання, сприяють поступовій професіоналі-
зації системи співацького розвитку майбут-
нього вчителя музичного мистецтва.

У педагогічній професії окрім суто 
предметних знань і способів дій у вузько-
спеціальній діяльності будь-який тип 
компетентності обов’язково включає уні-
версальні людські якості (індивідуаль-
ність, оригінальність, творчий стиль ді-

яльності). Внутрішня готовність до вирі-
шення несподіваних ситуацій стає про-
фесійною якістю вчителя музичного 
мистецтва, визначає стиль його діяльнос-
ті, суттєво впливає на рівень ерудованос-
ті, культурного тезаурусу та інтелектуаль-
ного розвитку особистості, а отже входить 
у зміст його підготовки.

Виконане дослідження уможливлює 
зробити висновок: професіоналізм у 
музично-педагогічний діяльності харак-
теризується як стан досягнення люди-
ною найвищих щаблів результативності, 
плідності педагогічної діяльності, твор-
чого ставлення до її завдань, ґрунтуєть-
ся на значній кількості необхідних, ви-
значених специфікою діяльності знань, 
умінь, навичок та їх творчого застосу-
вання, розвинених творчих здібностях 
та особистісних якостях, що формують-
ся у самостійних пошуках індивідуаль-
них шляхів вирішення складних фахо-
вих завдань та забезпечують успішність 
продуктивного здійснення музично-
педагогічної діяльності.
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Проблема інтеграції навчання і вихо-
вання в середній освіті України актуальна 
як для теорії так і для практики, що зумов-
лено новими соціальними запитами, які 
висуваються до школи. Цілісний та гармо-
нійний розвиток учня-підлітка посідає 
одне з чільних місць у системі естетичного 
виховання школярів [ 1].

Значним етапом переосмислення ролі 
креативності у структурі особистості 
учнів-підлітків є переорієнтація навчання 
на інтегративний характер. Аналітика пе-
дагогічної практики дає нам підстави го-
ворити про педагогічний потенціал ідеї 
інтеграції, що стає перспективою подаль-
шого розвитку та вдосконалення такого 
підходу до навчання. Інтеграція є необхід-
ною умовою сучасного навчального про-
цессу, головна мета якої полягає в ство-
ренні у школярів цілісного уявлення про 
навколишній світ та формуванні світогля-
ду.

Концепція інтегрованого навчання пе-
редбачає насамперед істотний розвиток і 
поглиблення міжпредметних зв’язків. Ін-
тегративна система являє собою рівномір-

не, рівноправне з’єднання споріднених 
тем усіх предметів, вивчення яких взаєм-
но переплітається на кожному етапі уро-
ку.

Одним із шляхів забезпечення цілісного 
сприймання й усвідомлення школярами-
підлітками навчального матеріалу з пред-
метів художньо-естетичного циклу (му-
зичне та образотворче мистецтво, худож-
ня культура), є інтегративна спрямова-
ність мистецького навчання й виховання. 
Саме на цих уроках відбувається розвиток 
креативності, а тому головною метою та-
ких уроків стає особистісний розвиток 
учнів і збагачення їх емоційно-естетичного 
досвіду, задоволення їх потреби в творчій 
самореалізації та духовно-естетичному 
самовдосконаленні [3].

Музичне мистецтво містить великі ре-
зерви для інтеграції художніх знань, яки-
ми повинні оволодіти школярі-підлітки. 
Інтегровані уроки музики мають широ-
кий розвивальний потенціал, метою яких 
є створення передумов для різнобічного і 
цілісного розгляду мистецтва взагалі та 
певного художнього об’єкту, поняття, 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ 
КРЕАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ НА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ 
МУЗИКИ

Терещенко С.В.
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явища зокрема, формування асоціативно-
образного мислення, збудження творчої 
уяви, розвитку художньої спостережли-
вості, виховання позитивного емоційного 
ставлення до пізнання наук і мистецтв, 
навичок спостереження краси світу та пе-
редачі його засобами різних видів мисте-
цтва, з’ясуванні особливостей різних ви-
дів творчої діяльності митців та вмінні 
застосовувати отримані знання на прак-
тиці, розвиток креативності засобами 
художньо-творчої діяльності.

Інтегровані уроки музики є основним 
засобом підвищення активності учнів-
підлітків. Специфіка інтегрованих уроків 
музики полягає у осягненні музики у без-
посередній єдності із спорідненими вида-
ми мистецтва (історія мистецтва, обра-
зотворче мистецтво, сценічна мова, теа-
тральне мистецтво, декоративно-ужиткове 
мистецтво, художня праця, кіномистецтво 
тощо).

Як зазначає Л.Масол, поліцентричний 
вид інтеграції передбачає виділення двох 
або більше домінантних змістових ліній – 
музичного та образотворчого мистецтва, 
які органічно поєднуються з іншими зміс-
товими лініями синтетичних мистецтв  – 
хореографією, театром, кіно [ 2 ].

Г.Падалка вважає,що на уроках 
художньо-естетичного циклу, до яких на-
лежать інтегровані уроки музики, 
навчально-художня діяльність (спостере-
ження, зорове та слухове сприйняття мис-
тецтва, малювання, спів тощо) набуває 
важливої мотиваційно-виховної, культу-
рологічної, пізнавальної, творчо-
спонукальної функції [ 4 ].

Поєднання на інтегрованих уроках му-
зики різних видів мистецтва, передбачає 
не лише їх синтез, а й об’єднання в єдине 
ціле різних видів мистецької діяльності. 
Вони створюють великі можливості для 
урізноманітнення психічної діяльності 
кожної дорослішої особистості, незалеж-
но від індивідуальних особливостей піз-
нання навколишнього світу. Мистецькі 
уявлення складаються в учневі в основно-
му на образному і логічному (теоретично-

му) рівнях. У школярів даної вікової кате-
горії ускладнюється сприймання просто-
ру, часу, культурних фактів, творів мисте-
цтва. Активізація слухових, зорових, 
чуттєвих уявлень виникає у процесі 
сприйняття мистецтва, що сприяє форму-
вальному впливу інтегрованого музично-
го навчання. Інтегрований підхід до ви-
кладання уроків музики сприяє цілісності 
процесу художньо-естетичного вихован-
ня підлітків, формуванню мистецьких 
знань на якісно новому рівні. В результаті 
в учнів-підлітків, поряд з естетичними по-
чуттями, формуванням досвіду 
емоційного-образного сприймання й 
практичного опрацювання художньо-
теоретичного матеріалу, розвивається 
креативність [ 5 ].

Ми розглядаємо інтегративне музичне 
навчання, як психолого-коррекційний 
принцип, суть якого полягає у розвитку 
та змістовному наповненні емоційно-
чуттєвої та інтелектуальної сфер дитини 
та наголошуємо на розвивальному впливі 
інтегрованих уроків музики на розвиток 
креативності в структурі особистості 
учнів-підлітків.

Але педагогічна ефективність інтегро-
ваних уроків музики уможливлюється 
створенням педагогічної системи розви-
тку креативності школярів підліткового 
віку, базованої на комплексі педагогічних 
принципів та реалізованої із застосуван-
ням необхідних і достатніх методів, форм 
і технологій, які складають організаційно-
педагогічну систему супроводу інтегрова-
них уроків музики.

У ході дослідження питання 
організаційно-педагогічного супроводу 
інтегрованих уроків музики ми звернули-
ся до визначення поняття “педагогічний 
супровід”, який трактуємо як цілеспрямо-
ваний процес створення оптимальних 
психолого-педагогічних умов, спрямова-
них на розвиток креативності школярів-
підлітків. Мета педагогічного супроводу 
полягає у максимальному сприянні креа-
тивному розвитку особистості учня шля-
хом забезпечення комплексом педагогіч-
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них засобів, форм, технологій тощо.
На основі цього нами була створена 

організаційно-методична модель розви-
тку креативності учнів-підлітків на інте-
грованих уроках музики, що представлено 
на рис.1

Ефективність розвитку креативності 
підлітків на інтегрованих уроках музики 
досягається шляхом використання вчите-
лем організаційно-педагогічного супрово-
ду розвитку креативності учнів-підлітків, 

який на нашу думку є впорядкуванням 
педагогічних умов, принципів, методів, 
технологій, спрямованих на досягення по-
ставленої мети.

Проаналізувавши загальновідомі педа-
гогічні складові організаційного супрово-
ду, ми виокремили найбільш доречні та 
ефективні для специфіки досліджуваних 
нами уроків.

До педагогічних умов розвитку креа-
тивності підлітків на інтегрованих уроках 

Рис.1 Організаційно-методична модель розвитку креативності учнів-підлітків на інтегрованих 
уроках музики.
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музики ми відносимо:
1. створення креативного середовища 

та культурно-естетичного оточення 
для повноцінного розвитку особис-
тості школярів;

2. надання певної свободи для прояву 
власних творчих здібностей у виконан-
ні творчих варіативних завдань, спря-
мованих на розвиток креативності;

3. мистецька діалогічна взаємодія 
(особистісно-діяльнісний підхід); 
створення атмосфери співтворчості, 
ситуації успіху та захоплення мисте-
цтвом;

4. спрямування художньо-творчої ді-
яльності на ціннісні орієнтації (прак-
сіологічний підхід);

5. активне включення учнів у процес 
подолання проблеми, пошук нестан-
дартних рішень шляхом набуття під-
літком мистецьких знань, умінь, на-
вичок та прояву здатності до іх інте-
грування, що є передумовою розви-
тку в структурі особистості 
учнів-підлітків креативної компе-
тентності (компетентнісний підхід).

Педагогічні принципи розвитку креа-
тивності підлітків на інтегрованих уроках 
музики мають свою специфіку:

Принцип розвиваючого і виховного ха-
рактеру інтегрованого мистецького на-
вчання;

Принцип вияву та реалізації творчих 
можливостей учнів у процесі пізнання 
мистецтва;

• Принцип індивідуально-творчого під-
ходу до учнів;

• Принцип свідомого засвоєння мис-
тецьких знань;

• Принцип використання у творчо-
практичній діяльності знань, умінь, 
навичок, специфічних для інтегрова-
них уроків музики;

• Принцип активності і самостійності, 
творчого самовираження;

• Принцип наочності, єдності конкрет-
ного й абстрактного; 

• Принцип раціонального поєднання ко-
лективних та індивідуальних форм і 

способів навчально-творчої діяльності;
• Принцип діалогічної взаємодії учнів 

та учителя у процесі мистецького на-
вчання.

Педагогічні мистецькі методи розвитку 
креативності підлітків, на нашу думку 
створюються за допомогою своєрідного 
переломлення загальних педагогічних ме-
тодів у мистецькому навчанні школярів. 
Методи розвитку креативності підлітків 
на інтегрованих уроках музики диферен-
ційовані нами у 4 групи:

1. мотиваційно-актуалістичні (“Форму-
ли мистецького самонавіювання”, 
“Асоціативно-образні підказки” 
тощо);

2. навчально-розвивальні (“Наочно-
слу хо вий”, “Асоціативно-образний”, 
“Художньо-практичний” тощо);

3. наочно-демонстраційні (“Подивись  – 
відтвори”, “Послухай-заспівай”, “Уяви-
відобрази” тощо);

4. творчо-результативні (“Арт-демон-
страція”, “Креатив-контроль”, “Медіа-
вербальний діалог” тощо).

Педагогічні технології розвитку креатив-
ності учнів-підлітків на інтегрованих уро-
ках музики ми поділили відповідно до на-
укових підходів – особистісно-діяльнісного 
(Аналітико-діалогічні технології), праксіо-
логічного (Технології проективного моде-
лювання) та компетентнісного (Креативні) 
педагогічні технології, використання яких 
дозволяє учням-підліткам проявляти влас-
ну творчу активність, аналізувати свої осо-
бистісні якості, розвивати та діагностувати 
креативні здібності.

Інтегровані уроки музики з викорис-
танням наведених нами складових 
організаційно-педагогічного супроводу є 
ефективним засобом відродження пізна-
вального інтересу учнів-підлітків до пред-
мету, підтримкою емоційного стану шко-
лярів досліджуваної вікової категорії, ета-
пом відпочинку та дієвої творчості. Такі 
уроки сприяють розвитку складових кре-
ативності у структурі особистості учнів-
підлітків (творчої уяві, асоціативно-
образному мисленню, художньої спосте-
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режливості), розширюють особистий 
мистецький досвід учнів, допомагають са-
мовиразитися у творчій діяльності.

Отже, створення інтегрованих курсів 
названо одним із завдань оновлення зміс-
ту освіти сучасної загальноосвітньої шко-
ли. Залежно від їх специфіки відбувається 
перегляд раніше існуючих та створення 
нових програм та курсів з інтегрованого 
навчання. Це обумовлює оновлення мето-
дичного забезпечення уроків музики  – 
розробка нових підручників, творчих зо-
шитів, створення медіа-супроводу до 
кожного уроку, облаштування кабінету 
мистецтва, надання можливості вчителю 
реалізовувати творчі плани у мистецьких 
майстернях, музеях, театрах, екскурсіях 
тощо. Для цього необхідно змінити уяв-
лення про характер стосунків між вчите-
лем і учнем у процесі творчої діяльності 
на інтегрованому уроці музики, утвер-
дження стилю довіри, співробітництва і 
співтворчості на уроці.

Творчий підхід до музично-педагогічної 
діяльності учителя, використання ним не-
стандартних форм роботи, різноманітних 
творчих методик, інтерактивних та інфор-
маційних технологій на інтегрованих уро-
ках музики є основою розвитку креатив-

ності учнів та дієвим засобом, який з од-
ного боку, формує креативну особистість 
учня з глибоким внутрішнім світом, усві-
домленим інтересом до мистецтва, 
духовно-цілісними орієнтирами, а з іншо-
го  – спрямовується на спеціальний мис-
тецький розвиток школярів, їх творчих 
здібностей, креативної компетентності, 
що забезпечує успішність та якість вико-
нання творчої діяльності вчителя у досяг-
ненні поставленої розвиваючої мети.
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Рівень мовленнєвого розвитку особис-
тості значною мірою зумовлює її інтелек-
туальний, духовний розвиток і соціальну 
активність. У зв’язку з цим значної уваги 
вимагає формування в учнів умінь і нави-
чок вільного володіння мовою, пошук 
успішних шляхів вирішення зазначеної 
проблеми. 

Успішне формування мовленнєвих 
умінь і навичок учнів можливе за умови 
звернення методики до лінгвістики тек-
сту. Саме текстові належить особлива 
роль у мовленнєвій комунікації. Хоч осно-
вною комунікативною одиницею мови є 
речення, у процесі мовного спілкування 
воно функціонує не саме по собі, а як 
структурний компонент висловлювання. 
Отже, завдання практичного опанування 
мови не можуть бути вирішені без постій-
ної уваги до структури тексту і  способів 
зв’язку між його елементами.

У дослідженнях методистів (В. І. Бадер, 
Т. А. Брагіна, Л. О. Варзацька, М. С. Вашу-
ленко, Н. А. Гац, Д. М. Кравчук, Т. О. Ла-
диженська, В. Я. Мельничайко, О. І. Мель-
ничайко, Л.  Д.  Нечай, Л.  Д.  Саніна, 
В.  О.  Собко, О.  Н.  Хорошковська та ін.) 
доводиться принципова доцільність і 
можливість введення відомостей з лінг-
вістики тексту в практику навчання мови 
молодших школярів і формування в них 
на цій основі комунікативно-мовленнєвих 
умінь.

Актуальність дослідження проблеми 
формування у молодших школярів умінь 

використовувати засоби зв’язності тексту 
зумовлена: соціальною значущістю воло-
діння мовою як засобом спілкування і 
пізнання, потребою удосконалення про-
цесу формування комунікативно-
мовленнєвих умінь учнів початкових кла-
сів, недостатністю вивчення проблеми в 
теоретичному і практичному аспектах.

Зазначені чинники зумовили мету стат-
ті, яка полягає в розробці методики озна-
йомлення молодших школярів із частина-
ми мови як засобами зв’язності тексту і 
формування в учнів умінь використовува-
ти виучувані лексико-граматичні розряди 
у побудові зв’язних висловлювань.

Для створення методичної системи ро-
боти над текстом і засобами вираження 
його зв’язності нами було визначено ви-
хідну основу цієї системи, тобто вивчено 
рівень сформованості в учнів початкових 
класів умінь здійснювати міжфразові 
зв’язки в тексті, виявлено готовність мо-
лодших школярів до засвоєння пропоно-
ваного матеріалу. 

Аналіз зв’язних писемних висловлю-
вань молодших школярів дав можливість 
одержати кількісні дані про володіння 
уміннями використовувати мовні засоби 
зв’язності тексту, а також з’ясувати харак-
тер і причини труднощів, мовленнєвих 
помилок і недоліків, що трапляються у 
творчих роботах. Безумовно, результати  
бажають бути кращими: наприклад, зі 100 
% третьокласників, які використали в ролі 
засобу міжфразового зв’язку особові за-
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В ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
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йменники, лише 25 % зробили це пра-
вильно, а такий поширений засіб, як абсо-
лютний повтор іменника, правильно ви-
користали всього 40% учнів. Невисокими 
є також результати використання інших 
засобів зв’язку. 

У класифікації помилок і недоліків ви-
користання учнями засобів міжфразового 
зв’язку ми враховували особливості мови 
учнівських творів і керувалися теоретич-
ними дослідженнями з цієї проблеми 
(Л. І. Величко, В. І. Капінос, Д. М. Кравчук, 
М. Р. Львов, В. Я. Мельничайко, М. І. Пен-
тилюк, М.  Н.  Сергеєва, О.  І.  Синиця, 
М. Г. Стельмахович та ін.).

Виділяємо такі найчастотніші типи не-
доліків: 1) невиправданий повтор слів; 2) 
невдале використання засобів зв’язку, яке 
призводить до двозначності; 3) непра-
вильний вибір засобів зв’язності, що є 
причиною порушення смислового зв’язку 
між реченнями; 4) відсутність у тексті не-
обхідних засобів зв’язку; 5) надмірне ви-
користання засобів зв’язності; 6)  невдале 
вживання слів, пов’язаних родо-видовими 
відношеннями; 7) порушення видо-часової 
узгодженості дієслів.

Такі помилки свідчать про низький за-
гальний мовленнєвий розвиток учнів. 
Усувати їх потрібно на основі смислового 
та мовного аналізів тексту. 

Серед причин, що призводять до появи 
зазначених помилок і недоліків, найголо-
внішою є необізнаність школярів з відпо-
відними  теоретичними відомостями , 
внаслідок чого засоби зв’язності тексту 
вибираються ними інтуїтивно, неусвідом-
лено; а також нерозробленість методики 
розвитку мовлення учнів у процесі ви-
вчення морфології. 

Елементарні спостереження за лексични-
ми засобами зв’язку можна вести вже в пе-
ріод навчання грамоти, опрацьовуючи з 
першокласниками тексти Букваря, спеці-
ально сконструйовані вчителем тексти чи 
зразки учнівських зв’язних висловлювань. 
Доступними для учнів 1-го класу є такі засо-
би: абсолютний лексичний повтор, власні та 
загальні назви, займенники, синоніми.

Крім аналізу тексту для визначення в 
ньому слів, що поєднують речення, школя-
рам варто пропонувати ще й такі вправи:

1)  на відновлення деформованого тек-
сту (розташувати речення в такій послі-
довності, щоб вийшов текст);

2)  порівняння двох текстів, в одному з 
яких речення сполучаються за допомогою 
абсолютного повтору, а в другому – різни-
ми словами, що називають той самий 
предмет;

3)  заміну невиправданого повтору (ін-
шими    близькими за змістом словами);

4)  встановлення пропущеного засобу 
зв’язку (можна скористатися словами для до-
відок чи поданими в дужках запитаннями).

Для таких тренувальних вправ учитель 
може спеціально сконструювати тексти, 
дібрати зразки учнівських зв’язних вислов-
лювань або з підручника, пристосовані для 
виконання того чи іншого завдання.

У 2 класі розширюється діапазон дитя-
чих спостережень за лексичними засоба-
ми вираження зв’язності. Доступними для 
сприймання учнів є такі засоби: слова, 
пов’язані родо-видовими відношеннями; 
іменники, об’єднані відношенням части-
ни і цілого; спільнокореневі слова; за-
йменникові прислівники місця і часу. Зна-
чні можливості для такої роботи закладе-
но в матеріалі підручників «Українська 
мова» і «Літературне читання».

Для того, щоб навчити дітей користува-
тися засобами для зв’язку речень у влас-
них висловлюваннях, слід практикувати 
на уроках мови і літературного читання 
тренувальні вправи: аналіз готових тек-
стів; відповіді на запитання за змістом 
твору і переказ за планом; відтворення 
деформованих текстів; побудова  власних 
текстів за картиною чи серією картин, за  
опорними словами та ілюстраціями; реда-
гування тексту.

Учитель систематично готує дітей пра-
вильно використовувати засоби зв’язності 
і в ході підготовки та проведення уроків 
розвитку зв’язного мовлення.

Ознайомлюючись із частинами мови у 
3-му класі, учні можуть спостерігати, що 
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іменники, прикметники, дієслова, пов’я-
зані відношенням загального і часткового 
(родо-видові слова), спільнокореневі сло-
ва, синоніми й антоніми, виражені згада-
ними частинами мови, виконують у тексті 
роль засобів зв’язності. Забезпечують 
зв’язність тексту також іменники, 
об’єднані відношенням частини і цілого, 
власні і загальні іменники, узгодженість 
видо-часових форм дієслів.

У 4 класі розширюються уявлення учнів 
про засоби міжфразового зв’язку. Доступ-
ними для засвоєння молодшими школя-
рами є використання вмотивованого (до-
цільного) лексичного повтору слів із ме-
тою емоційного підсилення вивченого; 
ознайомлення зі сполучниками, числівни-
ками (збірними і порядковими), прислів-
никами (займенниковими та обставинни-
ми) як засобами зв’язності тексту. Учнів 
навчають правильно використовувати за-
йменник із метою уникнення недоцільно-
го повтору слів (школярі засвоюють, що 
невдале використання займенника поро-
джує незрозумілість висловлювання), а 
повтор займенника вживати з метою емо-
ційного підсилення висловленої думки.

Вправи, розроблені для нашої методи-
ки, орієнтують на певне розширення тео-
ретичних відомостей і на формування 
практичних умінь. Розробка вправ спира-

ється на їх типологію за характером мов-
леннєвої діяльності учнів. На цій основі 
виділяємо вправи розпізнавальні, що пе-
редбачають аналіз пропонованого тексту, 
конструктивні, що пов’язані з переробкою 
вихідного дидактичного матеріалу, і твор-
чі, що вимагають творення власних 
зв’язних висловлювань.

Пропоновану методичну систему робо-
ти над засобами зв’язності слід розгляда-
ти як частину загальнометодичної систе-
ми опрацювання тексту в школі, яка, з 
одного боку, забезпечує органічний 
взаємозв’язок у вивченні різних розділів 
програми, підносить на значно вищий рі-
вень функціональність виучуваного гра-
матичного матеріалу (у нашому випадку – 
частин мови), а з другого боку, – сприяє 
розв’язанню найважливішого завдання 
школи: формувати у молодших школярів 
уміння й навички вільно володіти мовою 
як засобом спілкування і розвитку.
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Формування духовно багатої, творчої 
особистості, здатної до соціально-
економічних перетворень, не мислиться 
без належного розвитку інтелектуальних 
умінь, відповідної мовної освіти, культури 
мовлення.

Сформувати особистість, яка володіє 
вміннями й навичками вільно, 
комунікативно доцільно користуватися 
засобами рідної мови, є можливим за умови 
реформування початкової школи й 
оновлення її змісту освіти. Саме тому в 
Державному стандарті початкової загальної 
освіти основною серед змістових ліній 
мовної освіти, за якими має здійснюватися 
оволодіння українською мовою, визначено 
комунікативну. Відбувається переорієнтація 
процесу навчання української мови на 
розвиток мовної особистості молодшого 
школяра, формування його комунікативної 
компетентності.

Завдання практичного оволодіння мовою 
зумовлюють необхідність звернення 
методики до лінгвістики тексту. Розв’язання 
даної проблеми започатковано в 
дослідженнях В. Бадер, Л. Варзацької, М. Ва-
шуленка, Н. Гац, Д. Кравчука, Т. Ладиженської, 
Л. Нечай, В. Мельничайка, О. Мельничайко, 
В. Собко та ін. Науковці довели принципову 

доцільність і можливість введення 
відомостей з лінгвістики тексту у практику 
навчання мови молодших школярів і фор-
мування на цій основі комунікативно-
мовленнєвих умінь, що вже частково 
реалізовано в підручниках з української 
мови.

Внесення до сучасного шкільного курсу 
української мови  елементів  лінгвістики  
тексту дало змогу значно підвищити рівень 
засвоєння молодшими школярами 
комунікативних умінь. Разом з тим, вивчен-
ня типових недоліків учнівських висловлю-
вань дозволяє зробити висновок, що на-
вчання школярів будувати систему 
структурно-семантичних зв’язків між ком-
понентами тексту ще далеке від завершення. 
Причину цього ми вбачаємо у недостатньо-
му дослідженні лінгводидактичних засад 
розвитку зв’язного мовлення учнів початко-
вих класів.

Щоб підвищити ефективність форму-
вання у молодших школярів уміння буду-
вати зв’язні висловлювання, доцільно зо-
середити увагу не лише на внутрішній 
функції частин мови, їх синтаксичній ролі 
в реченні, а й на здатності частин мови 
виконувати ще й зовнішні функції – слу-
жити засобом зв’язку в тексті. 

РОБОТА НАД ЗАЙМЕННИКОМ ЯК ЗАСОБОМ ЗВ’ЯЗНОСТІ 
ТЕКСТУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
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бом зв’язності тексту у практиці навчання учнів початкових класів.

Ключові слова:займенник, текст, зв’язність, засіб зв’язку, молодший школяр.
Keywords: the pronoun, text, coherence, means of connectivity, the younger student. 



 21 

Pedagogika. #2 

Мета статті – обґрунтувати необхід-
ність і доцільність удосконалення роботи 
над займенником як засобом зв’язності 
тексту у практиці навчання учнів почат-
кових класів. 

Займенник є одним із активних і найу-
живаніших засобів міжфразового зв’язку. 
Функцію зв’язності ця частина мови набу-
ває з огляду на свою семантичну природу. 
Конструкція, до якої входить займенник, 
що заміщує будь-який елемент попере-
днього (чи наступного) відрізка тексту, вже 
свідчить про те, що ця конструкція семан-
тично недостатня і повинна завжди сприй-
матися у зв’язку з відрізком тексту, що 
містить слово, яке заміщується. Займенни-
ки можуть заміщувати слово, словосполу-
чення, речення і групу речень.

Учні спостерігають за засобами зв’язку 
речень у тексті вже починаючи з другого 
класу, у тому числі й займенниками, вчать-
ся користуватися цими засобами у власних 
висловлюваннях. Адже над формуванням 
вміння будувати зв’язні висловлювання 
робота учнів розпочинається вже з першо-
го класу. Вчитель, паралельно з формуван-
ням у першокласників умінь читати і писа-
ти, відповідно до навчальної програми, го-
тує дітей до побудови зв’язних висловлю-
вань – збагачує лексичний запас школярів 
словами різних тематичних груп, вчить 
будувати словосполучення і речення, допо-
внювати незавершені речення, використо-
вувати засоби міжфразового зв’язку. Дру-
гокласники на уроках української мови, 
крім вивчення граматичного матеріалу, пе-
ребудовують деформовані тексти, створю-
ють невеличкі письмові розповіді на важ-
ливу для них тему.

У третьому і четвертому класах здій-
снюється безпосередня робота над фор-
муванням у школярів умінь будувати усні 
і письмові твори та перекази.

Однак часто учні неправильно вжива-
ють займенник як засіб зв’язності. Серед 
помилок, недоліків найчастішими є: неви-
правданий повтор займенника; невдале 
його використання, яке призводить до 
двозначності; неправильний вибір засобу 

зв’язності, що стає порушенням смисло-
вого зв’язку між реченнями; пропуск у 
тексті необхідного займенника; надмірне 
його вживання. Такі помилки свідчать 
про те, що учні незнайомі з певним теоре-
тичними відомостями, засіб зв’язку най-
частіше вибирається ними інтуїтивно.

Вивчаючи займенник як частину мови, 
потрібно наголосити учням, що він не на-
зиває предметів, а тільки вказує на те, що 
було вже назване у попередніх реченнях, 
таким чином, пов’язує речення в тексті, 
слугуючи засобом зв’язку.

Для опрацювання займенника як засобу 
зв’язності доцільно відвести чотири години. 
На першому уроці потрібно формувати уяв-
лення про роль займенників у тексті; розви-
вати уміння виявляти в тексті займенники і 
визначати їх роль; формувати вміння по-
новлювати втрачений між реченнями 
зв’язок. На другому уроці слід розширювати 
уявлення про роль займенників у тексті (ви-
користовується для зв’язку груп тематично 
пов’язаних речень, як засіб уникнення по-
втору слів, а вмотивований повтор займен-
ників уживається з метою емоційного під-
силення висловлюваного); розвивати вмін-
ня визначати роль і використовувати в тек-
сті згадані займенники; формувати вміння 
уникати недоцільного повтору займенників. 
Третій урок присвячений розвитку вмінь 
правильно вживати у тексті займенник як 
засіб зв’язку і редагуванню текстів із непра-
вильним використанням займенників. На 
останньому уроці учні працюють над вдо-
сконаленням правильного вживання в тек-
сті займенників як засоби зв’язку, комуніка-
тивно доцільно використовувати інші засо-
би зв’язності в тексті. 

Реалізація цих завдань здійснюється че-
рез систему вправ, під час виконання яких 
учні переходять від вправ розпізнаваль-
ного характеру до конструктивно-творчих, 
а від них – до творення власних текстів.

Надіємось, що результати наших науко-
вих пошуків сприятимуть вирішенню про-
блем, пов’язаних з формуванням у молод-
ших школярів комунікативно-мовленнєвих 
умінь, а вчителі початкових класів, усі за-
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цікавлені читачі почерпнуть для себе по-
трібну інформацію про те, як, використо-
вуючи ресурси програмового матеріалу, 
розвивати в учнів більш цілеспрямовані та 
продуктивні вміння і навички побудови 
зв’язних висловлювань.
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Основу організації особистісно орієнто-
ваного підходу в навчанні становлять кон-
цептуальні положення психологів про до-
мінуючу роль діяльності у спілкуванні та 
формуванні особистості. Відповідно до 
цього,  навчальний процес  повинен бути 
спрямований не тільки на засвоєння 
знань, а й на способи засвоєння та проце-
си  мислення, на розвиток творчих зді-
бностей. Досить важливим є те, що в цен-
трі навчання має знаходитися учень, його 
інтереси, мотиви, схильності.

Передумовами виникнення особистісно 
орієнтованого підходу в освіті стали до-
слідження таких представників класичної 
світової психології як У. Джемс, З. Фрейд, 
К. Юнг, а також психологів радянського 
періоду, таких як Б. Ананьєв, Л. Вигот-
ський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн.  

Одним із засновників особистісного 
підходу в освіті є Б. Ананьєв, який, виді-
ляючи тріаду «індивід — особистість – ін-
дивідуальність», співвідносив її із розу-
мінням людини як суб’єкта пізнання, 
спілку вання та праці. Дослідник вважав, 
що інтеграцією всіх властивос тей людини 
як індивіда, особистості, суб’єкта діяль-
ності є індивідуальність [1, с. 267]. Науко-
вець зазначав, що формування особистос-
ті наступає значно пізніше, ніж форму-
вання та розвиток індивіда. 

Отже, для побудови системи особистіс-
но зорієнтованого навчання педагог має 
вірити в кожного учня; сприймати його 
таким, яким він є; ніко ли не підкреслюва-

ти його недоліків, поми лок чи невдач; 
спиратися на сильні сторони кожного 
учня; виявляти інтерес до нього; демон-
струвати повагу та довіру, взаємну заці-
кавленість у співробітництві та взаємодо-
помозі; дозволяти учню самому вирішува-
ти проблеми там, де це можливо; проявля-
ти емпатію, оптимізм у стосунках з 
учнями; заохочувати його творчу ініціати-
ву, створювати ситуації успіху тощо.

Особистісно орієнтоване навчання – це 
природня система розвитку неповторної 
особистості з урахуванням індивідуаль-
них особливостей кожного студента чи 
учня [3, с.423]. В процесі особистісно зо-
рієнтованого навчання в учнів формуєть-
ся самостійність, ініціативність, відпові-
дальність, критичне мислення та інші осо-
бистісні якості. В умовах ОЗН учень пере-
стає бути об’єктом навчання, 
навпаки – створюються можливості для 
його самопізнання, самоосвіти, самовихо-
вання, саморозвитку. Кожний учень на-
магається проявити свою індивідуаль-
ність, особливості характеру.

У суспільстві, в якому відбуваються 
процеси інтелектуалізації всіх сфер жит-
тєдіяльності, значно підвищується рівень 
соціальної відповідальності всіх його гро-
мадян. У нових соціально-економічних 
умовах актуальною стає проблема вихо-
вання активної особистості, здатної до 
самостійного вибору, постановки й реалі-
зації цілей. Попитом користуються фахів-
ці, які можуть оперативно приймати рі-
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шення навіть у критичних ситуаціях, зна-
ходити свій шлях у нових умовах праці та 
в новому оточенні, а також встановлюва-
ти нові стосунки в різних ситуаціях, що 
швидко змінюються [4, с.139].

Іноземна мова як навчальний предмет 
володіє значними можливостями для ство-
рення умов культурного та особистісного 
становлення людини. Тому на сучасному 
етапі розвитку освіти основною метою на-
вчання іноземним мовам є особистість, яка 
здатна та бажає брати участь у міжкультур-
ній комунікації. Вивчення іноземної мови 
повинно забезпечувати умови для саморе-
алізації особистості студента, розвитку 
його творчого потенціалу, формування 
його основних життєвих компетенцій, 
уміння ефективно взаємодіяти з іншими в 
процесі діяльності. Головною умовою реа-
лізації цієї мети є парадигма особистісно 
зорієнтованого навчання, яке базується на 
урахуванні особистісних якостей та інтер-
есів студентів і сприяє подальшому їх роз-
витку. Організація особистісно зорієнтова-
ного навчання – це процес створення таких 
педагогічних умов, які б сприяли активно-
му становленню суб’єктності студентів у 
процесі  особистісно орієнтованої розви-
вальної взаємодії в системі «викладач-
студент»[2, с.169].

Отже, особистісно зорієнтоване навчан-

ня передбачає відмову від авторитарного 
стилю викладання й перехід до демокра-
тичного стилю, повагу до особистості 
учня чи студента, визнання права на їх 
індивідуальність. Особистісно зорієнто-
вана освіта надає навчальний характер 
таким відносинам, в яких переважає ат-
мосфера інтелектуальних, моральних, ес-
тетичних хвилювань, спільна творчість 
учнів і вчителів, чого неможливо досягти 
в умовах навчально-дисциплінарної пара-
дигми [5, c.66].
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   The problem of the research and its rel-
evance. The transformations taking place in 
the sphere of education are a natural continu-
ation of the society’s need for development. 
They assume a qualitatively new approach, 
establishing a strategy and the main directions 
of its development, including in architectural 
education. The French philosopher of the 13th 
century D. Diderot wrote that “a country 
where people would be taught to draw as well 
as they learn to write would soon surpass all 
other countries in all arts, sciences and crafts” 
[8]. At present, the architect’s drawing is not 
simply defined as a means of professional 
communication or as a “language” of dialogue: 
architect-performer-consumer, and treated as 
one of the main tools of the creative process. 

     Drawing - one of the leading disciplines 
in the training of the architect, as is the main 

means of visual creative method architect. For 
the successful execution of any project task, 
the architect must have a good command of 
the art of drawing. Therefore, the aim of archi-
tectural education is to prepare students for 
active creative practical activities. The high art 
of drawing is one of their qualitative criteria 
for the professionalism of future architects. 

   Analysis of recent research and publica-
tions. The state of the study of the problem is 
characterized by the detailed development of 
methods for teaching drawing in art and archi-
tectural educational institutions. Questions 
devoted to the basics of the drawing, the initial 
information about the drawing, the basics of 
the graphic reading, the theory and methodol-
ogy of teaching the drawing for artists are in 
the works of P. Chistyakova, M. Bernshteyna, 
N. Radlova, P. Pavlinova, A. Sidorova, N. 
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Rostovtseva, N. Tret’yakova; The basis for the 
organization of the professional training of the 
architect through the means of fine arts was 
the works of G. Beda, V. Lebedko, V. Kuzina, 
N. Rostovtseva, Ye. Shorokhova and others.

   The theme of the drawing was presented 
by O. Avsyan, Yu. Lapin in his works. The 
questions of the graphic composition were 
raised by a number of artists and art critics, 
among them V. Kandinsky, V. Favorsky, M. 
Alpatov, N. Volkov, E. Shorokhov. The prob-
lems of the methodology of teaching a draw-
ing in an architectural college for the training 
of future architects were revealed by D. Kardo-
vsky, V. Yakovlev, K. Kornilov, A. Soloviev, A. 
Deineka. 

    Allocation of previously unresolved 
parts of a common problem. The higher ar-
chitectural school lays the foundations for 
professional literacy and skill, forms the 
worldview of the architect. A special role here 
is given to the drawing as the basis of all types 
of fine arts. Drawing is a means of expressing 
thoughts, fantasies, ideas in any compositional 
and project work. It first of all teaches us to 
think in form, to understand the constructive 
basis, to represent the plastic structure of an 
object on a plane.

   The status of the profession of the architect 
should not be formed spontaneously, but pur-
posefully through the vocational training sys-
tem, where one of the main tasks is to achieve 
a clear awareness of this professionalism in the 
students themselves. The entire preparatory 
process of the architect’s work is closely con-
nected with the depiction of the objective 
world. To complete the architectural project, 
preliminary sketch material is collected, 
sketches are made, all ideas are fixed in the 
pencil. That is why in the system of architec-
tural education drawing is one of the basic 
disciplines. Hence, in the process of preparing 
the student-architect, it is necessary to develop 
such qualities as the concept of composition, 
constructive construction, scale and propor-
tionality, the object’s texture and its black and 
white modeling. Further improvement of the 
quality of teaching the picture, the introduc-
tion of innovative methods of teaching the 

drawing, the higher architectural institution of 
higher education, causes constant research in 
these areas. 

   The purpose of Article - Study and ana-
lyze the formation of the creative aspect in the 
drawing for students of architectural special-
ties on the example of the task “Subject-the-
matic still life” in the technique of soft mate-
rial.

   Statement of the main material. Modern 
architects switch to computer technology, 
while losing the skills of man-made images, 
the value of which can not be replaced by any 
technical progress. However, the importance 
and necessity of computer technologies is ob-
vious, they contribute to speeding up the cre-
ative process, design, modeling and other 
auxiliary work of the architect. Drawing in the 
creativity of the architect is, above all, the main 
means of expressing the architectural design. 
Because it is the drawing, even before the 
drawings and layouts appear, can give the ar-
chitect an idea of the final result of his archi-
tectural image. Another important aspect in 
the professional work of the architect is the use 
of drawing as a means of cognition in the 
study, exploration of the surrounding world. 
The French architect Le Corbusier noted that 
“by drawing, the student sees the origin of 
things .... Careful study of nature develops a 
sense of beauty, a sense of taste “[5]. That is 
why in the preparation of the architect it is 
especially important to study the experience of 
the great masters of architecture and fine art, 
to comprehend architecture and its style fea-
tures through the image of the creations of its 
predecessors. In classical fine art drawing oc-
cupies an important place. He actively partici-
pates in solving a variety of creative tasks. This 
is the foundation on which the work of art is 
built. The teaching of the drawing in architec-
tural schools is focused on the forthcoming 
joint professional activity of the architect with 
engineers, sculptors and painters of the deco-
rative-monumental genre, customers and af-
firming institutions for creating new spatial 
forms and organizing the environment that 
surrounds the person. And if the architect as-
pires to more perfect solution of all problems 
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of designing, then drawing is one of the means 
of achieving this goal. Unlike the painter’s 
painting, where the play of light and shadow 
dominates, the softness of the outline of the 
form, the connection with the air environ-
ment, the detailing of the depicted, the archi-
tect’s drawing is often conditional, modest in 
the choice of pictorial means, he is preferably 
a purely linear image. Characteristic for the 
architectural design is its conciseness, rigor 
and simplicity.

Systematic classes of drawing (from nature, 
on presentation, from memory) contribute to 
the development of space-spatial, logical 
thinking. The drawing allows the architect to 
transform the living material of his observa-
tions into architectural images, thereby acti-
vating the development of his creativity. In the 
period of higher education, training should be 
carried out in three stages:

   1) reproductive activity; 
   2) reproductive - creativity activity;
   3) creative activity.
   This approach ensures the gradual forma-

tion of students’ professional skills and creativ-
ity, despite initially different training in the 
field of drawing. The high art of drawing is 
one of their qualitative criteria for the profes-
sionalism of future architects. In this regard, I 
would like to highlight the quality necessary to 
the architect as creativity and creativity.

   Between the educational and creative 
drawing there is a link, many researchers have 
pointed out. Professor-methodologist N.N. 
Rostovtsev, said that “Drawing is a complex 
creative process, having its own structure and 
unified continuous development ... Condi-
tional from a purely pedagogical position are 
our arguments about the educational and cre-
ative drawing. In reality, both the educational 
and creative drawing embody creative pro-
cesses, they differ only in character and degree 
of activity. Very often in the educational draw-
ing the creative potential is much higher than 
in the creative figure “[1; 6; 7]. The complexity 
of teaching academic design lies in the unity 
and contradiction of educational and creative 
tasks. In the process of teaching the drawing, 
they have a direct impact on each other. To 

divide educational and creative activity during 
the creation of the image is impossible, for 
creativity is a component part of the study and 
at the same time its result. Of course, there are 
differences between the academic drawing and 
the creative drawing of the artist, but with a 
deeper analysis it turns out that there is more 
in common between them than different. The 
form and laws of constructing an image are 
basically the same. The composition, the vi-
sual characteristics of the material, the basis - 
all this we find in the training drawings. The 
difference lies in the expressiveness of the im-
age itself, in the level of comprehension of the 
artistic image, in the achievement of perfec-
tion and the grace of execution. Thus, creative 
drawing is a logical continuation of the pro-
cess of development of academic academic 
drawing. In both cases, drawing is both cogni-
tive and creative. Academic drawing involves 
the unity of the solution of educational and 
creative tasks. Psychologists and teachers be-
lieve that the development of creative abilities 
and the growth of creative activity are most 
effective in the learning process, since the ac-
tivity itself in the course of the teaching is 
cognitive and creative. All stages of artistic 
development of activities during painting 
from nature are interrelated and have a clearly 
expressed creative character [1; 4; 6]. 

   Proceeding from the tasks of educational 
and creative drawing and the general laws of 
the artistic image, we can note four points that 
contain a creative beginning in the work of 
students: 

   1. Active perception of nature for the pur-
pose of its image.

   2. Analysis of the qualitative characteris-
tics and constructive structure of the depicted. 
Harmonization in the construction and study 
of forms, in accordance with the general and 
the particular. Definition of the main and sub-
ordination of details.

   3. Creating a full-fledged image of the de-
picted object.

   4. Execution of the image by a certain 
technique using the scientific foundations of 
fine art and expressive possibilities of graphic 
materials. 
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   All these moments have a direct bearing 
on the creative activity of students during aca-
demic drawing from nature and in the aggre-
gate give the image artistic expressiveness. The 
most important mechanism that stimulates 
the educational and creative activity of stu-
dents and the development of their abilities is 
the installation of the educational process to 
create an expressive image, and ultimately - 
the artistic image. Study of the theme “Subject-
thematic still life” on discipline “Drawing, 
painting, sculpture. Figure »is due to the inte-
gration of the content and tasks of profession-
ally-oriented architectural and especially artis-
tic disciplines in the process of preparing fu-
ture architects. In the process of studying the 
topic, students acquire theoretical knowledge 
about the rules of composing a still-life, about 
composition in a graphic still-life, traditional 
graphic techniques, get acquainted with the 
graphic possibilities of the image with soft 
materials (sanguine, coal, pastel, etc.). In art 
still life is one of the independent genres, 
which are embodied in the shape various ob-
jects around us and things. Its aesthetic value 
is determined not only skill transfer material-
ity and texture of objects, but also their beauty, 
character forms expressing certain emotional 
mood. The still life image in the study assign-
ment is the basis for the transition to a serious 
study of the main provisions of the realistic 
drawing [3; 4]. 

   The task “Subject-themed still-life” is per-
formed in the technique of soft material. Stu-
dents select tinted paper and the correspond-
ing to it - soft material. Each art material has 
inherent properties (color, degree of hardness, 
transparency, etc.), depending on the method 
of preparation, the composition of the dye-
pigments entering into it, the binder (glue and 
special impurities). Fine materials can be 
black-gray (black ink, watercolor, sauce, char-
coal, graphite pencil) and colored pigments 
(color ink, watercolor, pastel, sanguine, mark-
ers, flowmasters) of mostly mineral origin, 
both natural and artificially prepared .

   Different ways of artistic representation of 
the objective world - painting, drawing, en-
graving - called “technicians”.

   Each technique has its own expressive pos-
sibilities, and the choice of a particular image 
method depends on the goal that the artist, 
architect, designer sets against his perception 
of the depicted object. The system of means 
and methods of working with graphic materi-
als, through which the visual image is realized 
on a flat sheet of paper, is called the technique 
of drawing. Knowledge of the means and tech-
niques, the ability to use them makes it possi-
ble to realistically depict the surrounding real-
ity, graphically expressively and correctly ex-
press their thoughts about it. The correct 
choice of material and techniques of work will 
help convincingly express the image on the 
plane. The choice of material and technology 
is dictated by the general plan. 

   The practical task “Subject-thematic still 
life” is performed taking into account the fol-
lowing stages of work:

   Ist stage. Visual study of nature. Composi-
tion placement on the specified format.

   Organization of the workplace. The choice 
of point of view (Photo fixation). Using the 
viewfinder. Execution of photo-sketches (lin-
ear, tonal). Composition placement of still life 
on a given paper format. Search for the com-
positional center. Determination of the main 
dimensions of the still life. Search for the basic 
tonal relations.

   IInd stage. Constructive analysis of the 
form of objects, determination of proportional 
relations. 

    Finding the overall dimensions of each 
object, their proportions. The mutual arrange-
ment of each object. Linear and constructive 
construction of a still life, taking into account 
the specification of the sizes of objects, the 
nature of the forms and their mutual arrange-
ment.

   Stage IIIrd. Volume-plastic characteristic 
of a still-life with the help of light and shade.

   Identify the large shape of objects with the 
help of chiaroscuro. The definition of tonal 
relations between objects and the background. 
Comparison of objects by texture and materi-
ality. Application of features of technical meth-
ods of work with graphic materials when 
working on a still-life.
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   IVth stage. Working out of details. Subor-
dination of details to the whole. Generalization.

   Work from the general to the particular. 
Identification of material qualities of objects. 
Work on the details of the still life. Highlight-
ing the main and softening the secondary in 
the image.

   Methodical commentary: Still life is an 
educational setting expressing goals and tasks, 
in the process of solving which students should 
develop new knowledge and skills. The setting 
itself should promote a holistic vision of the 
beautiful; The ability to analyze the plastic and 
the design of the form, the materiality of 
things and their texture, the plane and space, 
plans, objects, symmetry and asymmetry, bal-
ance and instability, black and white relations. 
To put the still life of objects take so much that 
the composition is not very difficult. An ex-
ample can serve: a still life of household items 
of different materials: glass, clay, metal, fa-
ience, ceramics, drapery. The still life is drawn 
in daylight and artificial light. Lighting can be 
applied directly, laterally, overhead. 

   The still life can be arranged:
   A) above the horizon line;
   B) below the horizon line;
   C) at the level of the horizon line.
   In the process of work on the educational 

still life, the emotional preparation of the stu-
dent is also very important. To do this, you 
first need to carefully study the still life, “to 
consider objects not passively, revealing only 
their utilitarian value and the beauty of each 
individually, and to see everything as a whole, 
to evaluate with a common look and try to 
understand the emotions and associations that 
awakened the natural setting” [1; 2; 3].

   To develop skills and skills of working with 
soft materials, we offer the following options 
for independent work.

Exercise №1. Still life of everyday objects 
with a simple form.

Assignment: On the A-3 format, draw a 
plot-thematic still-life from objects of everyday 
life contrasting in tone and form), using as a 
basis toned paper in contrast to objects of 
everyday life. To transfer the materiality of 
objects, using the graphic possibilities of 

graphic materials. Material: tinted paper, coal 
pencil, charcoal, rosette, sanguine, sepia (to 
choose from). Task: In A-3 format, draw a 
plot-thematic still-life from objects of everyday 
life contrasting in tone and form), using as a 
basis toned paper on Contrast with everyday 
objects. To transfer the materiality of objects, 
using the graphic possibilities of graphic 
materials. Material: tinted paper, coal pencil, 
charcoal, rosette, sanguine, sepia (to choose 
from).

Exercise №2. Still life of everyday objects 
contrasting in tone and shape.

Assignment: On the A-3 format, draw a 
plot-thematic still-life from objects of everyday 
life contrasting in tone and form), using as a 
basis toned paper in contrast to objects of 
everyday life. To transfer the materiality of 
objects, using the graphic possibilities of 
graphic materials. Material: tinted paper, coal 
pencil, charcoal, rosette, sanguine, sepia (to 
choose from).

Exercise №3. Subject-thematic still life “In 
the artist’s studio”.

Assignment: On the A-3 format, perform a 
drawing of a theme-thematic still-life “In the 
artist’s studio”. In the process of creating an 
educational still life, use objects of different 
texture (gypsum floral ornament, architectural 
fragment, glossy vases, jugs, metal objects, 
etc.).

Pass the materiality and texture of objects, 
using the visual possibilities of the tricolor 
technique. Material: tinted paper, coal pencil, 
charcoal, rosette, sanguine, sepia (to choose 
from).

   Methodical commentary: When working 
on a still-life, one should begin by identifying 
a large form with the help of chiaroscuro, es-
tablishing tonal relations both between objects 
and the background. It is necessary to trace the 
direction of the light rays incident on the sur-
face of objects. Having determined the bound-
aries of light and shadows, proceed to laying 
the tone. So, in the beginning it is easy to lay 
own shadows on all subjects. And the shading 
of the shadow must begin with the darkest 
object, which makes it possible to determine 
the strength of the tone of your own shadows 
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on other objects. Laying your own shadows 
allows you to compare large volumes of draw-
ings with in-kind and thus allows you to 
specify the proportions. After clarification, 
and if necessary, correction of errors in the 
proportions should be laid half-shade and 
strengthen the tone of their own and falling 
shadows. The basic black and shade pads 
should be addressed not to white paper, but to 
the background, so work on the background 
should go simultaneously with the detection of 
volume. When working with charcoal on 
toned paper, the tone is provided by an easy 
feathering with the use of directed strokes in 
accordance with the outline. You should also 
consider the texture of the paper, which cre-
ates its own linear drawing. Using linear 
strokes and feathering, you can add the basic 
glare on objects with a white pastel pencil hav-
ing a similar texture to the coal. A wide range 
of shades is achieved as a result of grinding 
coal on paper, gradually adding more coal. 
Different parts are consistently worked out 
with sharply sharpened coal. In the process of 
work it is necessary to observe the necessary 
accuracy in order to keep the main glare 
bright, almost white, since the effect of the 
drawing is based on a strong contrast. When 
working with pencils konta (drawing on toned 
paper in white or sanguine), the paper is an 
average tone, which allows you to effectively 
manipulate the three colors. This technique is 
known as “trios couleurs” (tricolor). Features 
of the work in this technique are to study the 
light areas. The main highlights are usually 
highlighted in white last. Working in this tech-
nique drawing can begin with the study of the 
lightest areas in nature, gradually moving to 
darker tones, leaving the paper free for medi-
um tones. The technique of using konta pen-
cils allows the use of a feathering method, but 
one should be careful at the very beginning 
and try not to cover the paper too tightly so as 
not to clog the drawing field. This stage of 
work on the drawing of still life should be 
given the most serious attention. Since, to the 
extent that a large form is correctly solved, 
how thoroughly the basic tonal relations will 
be found, further detailed study of the entire 

group of objects depends [2; 3]. 
   Conclusions. Orientation of the educa-

tional process to the value categories of art, in 
this case the image, is an attempt to create a 
problem-creative situation, when the student 
must find non-standard solutions and cre-
atively use the means at his disposal for ex-
pression of the artistic image. Solving the 
problem-creative tasks, the students include 
thinking and imagining in the work, replen-
ishing knowledge and mastering various ways 
of image. It is during this activity that skills 
and skills are a prerequisite, an important con-
dition for the development of creative abilities. 
Gradually, they from the elementary “repeti-
tions of the movement of the hand” are trans-
formed into the art of creating an expressive 
image. Academic drawing helps the student, 
the future architect, to learn and master the 
reality in various types of spatial-plastic arts. A 
drawing is an area of   graphic art in which a 
modern architect must work actively. “On the 
one hand, the value of the architectural pattern 
is auxiliary, almost technical. On the other 
hand, this is the field of direct application and 
live play of the creative forces of the architect, 
the primary, albeit schematic and initial em-
bodiment of the spatial image, alas, not always 
receiving practical realization “[5]. Very im-
portant in the architectural and visual activity 
phase in the academic drawing, which pro-
vides independent activity of students and 
leading to mastery in the image. Consequently, 
mastery in architecture is the level of the cul-
tural, professional and ideological potential of 
a creative person and without the ability to 
draw well, express their thoughts with simple 
pictorial media on paper, this level can not be 
achieved. In the work of the architect, the ar-
chitectural design is the beginning of the be-
ginnings, so improving ownership of it helps 
not only to develop a professional handwrit-
ing, but also shapes the general culture of the 
future architect.
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Self-educational competence is necessary 
for the process of self-development of future 
economists in modern conditions of social 
and economic development. Mastering the 
methods and ways of personal and profes-
sional development is especially important 
for students-economists due to constant 
changes in the legislature of economic sector, 
particularly in the tax law that requires regu-
lar updating of knowledge and improving of 
qualification. Therefore it is necessary to 
form self-educational competence of econo-
mists that requires a set of knowledge, abili-
ties and skills that will serve the tools of their 
successful professional self-actualization in 
their professional activity. Efficiency of the 
process depends on the level of economists’ 
mastering methods and techniques of cogni-
tive and searching activity organization. Mas-
tering these methods for future economists is 
the main purpose of teaching the course 
“Self-educational management” as a part of 
their professional training at the university, 
during which the teacher’s task is to imple-
ment the necessary pedagogical conditions 
that contribute to the successful formation of 
self-educational competence of students.

The problem of the process of formation 
future economists’ professional competence 
is researched by such scientists as: N. Bo-
yarchuk [1], O. Nozhovnik [3] and H. Chepo-
rova [5]. Modeling the process of the forma-
tion students’ self-educational competence of 

different specialties is analyzed in the works 
of N. Voropay [2], O. Nozhovnik [3] and E. 
Spivakovs’ka-Vandenberh [4].

Special course “Self-educational manage-
ment” is implemented in the process of pro-
fessional training of future economists in or-
der to form self-educational competence of 
students which requires a number of skills 
that allow students-economists in the future 
to organize a continuous process of profes-
sional and personal development.

The object of special course is content aspect 
of self-educational competence of future 
economists as an integral part of their profes-
sional competence.

The subject of the special course - methodi-
cal maintenance of process of formation fu-
ture economists’ self-educational competence 
in the course of training at the university.

Special course program means preliminary 
diagnosis (determining the actual level of 
formation self-educational skills of students); 
conducting a series of workshops, seminars, 
self-preparatory work; final diagnosis and 
monitoring results. During studying a special 
course process of forming self-educational 
competence of future economists is per-
formed during seminars and self-preparatory 
work. Informational block of special course is 
disclosed during seminars, while the forma-
tion of practical skills of students is carried 
out during the workshops using various in-
teractive techniques.

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION THE COURSE  
“SELF-EDUCATIONAL MANAGEMENT” IN THE PROCESS 
OF FUTURE ECONOMISTS’ PROFESSIONAL TRAINING

Kasiiants S. E.
 senior lecturer, the Department of Professional English Education, Petro Mohyla Black 
Sea National University

The main features of the teaching the course “Self-educational management” in the process of 
professional training of future economists as one of the pedagogical conditions of their self-
educational competence formation are distinguished in the article.

Keywords: self-educational competence, professional training of future economists, 
interactive methods.
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The theoretical module of special course 
module involves analysis of the essence of the 
concept “self-education” as a psychological and 
educational phenomenon, systemic approach-
es to the description of this category in various 
fields of science; the essence of self-educational 
competence, defining and characterizing con-
tent of the structural components of future 
economists’ self-educational competence. 
Practical module is aimed at organization 
quaziprofessional and   stimulating educational 
environment with the purpose of fostering 
self-educational competence of students-econ-
omists.

Special course “Self-educational manage-
ment” is taught to third studying year students 
in the third term and accounts three credits (36 
hours of contact classes and 72 hours of self-
preparatory work).

The content of the course “Self-educational 
management” involves studying of topics 
such as: “Self-education as a special kind of 
cognitive and searching activity” (algorithm 
of self- education, forms of self-educational 
activity); “The content of the concept “self-
educational competence, its structural com-
ponents” (the essence of self-educational 
competence of future economists, its struc-
tural components, characteristics of compo-
nents of future economists’ self-educational 
skills); “Planning, technology and methods of 
organizing self-education” (methods of form-
ing self-educational skills, methods of scien-
tific and research activity, technologies of 
self-directed learning); “The organization of 
informational and searching activity” (tech-
niques and technologies of informational and 
searching activity, methods of working with 
texts of economic specialization); “Time 
management” (time management strategies 
and techniques, basic techniques of time 
planning); “Self-monitoring of cognitive and 
research activity” (the term “reflection” in 
self-education, reflexive techniques).

Methodical maintenance of specialized 
course includes a series of exercises aimed at 
forming components of future economists’ 
self-educational competence, debates, role-
playing, case studies, mini-workshops, mod-

eration and defense of creative projects. In 
particular, during the special course master-
ing students do thematic tests, make abstracts 
to economic articles, model mind-maps of 
business situations and economic concepts 
and phenomena, prepare research papers in 
the form of articles and their subsequent pub-
lication in Ukrainian and foreign scientific 
journals, making a portfolio of personal 
achievements in educational and research 
activity. During trainings students master the 
basic techniques of goal setting scheme 
SMART, the method of research activity; text 
processing technique (the “Mosaic” method, 
compiling mind-maps in order to master 
concepts (terminology), abstract, review). 
The main techniques of time planning 
(Franklin method, Pareto technique, Eisen-
hower matrix, ABC analysis, Gantt chart); 
reflexive techniques (monitoring their own 
actions with further analysis of the results, 
portfolio design, self-assessment tests, exer-
cises on reflexive analysis of their actions). 
The final stage of studying the special course 
“Self-educational management” is participa-
tion of the future economists in discussion 
club within the student scientific conference, 
during which they participate in roundtables, 
case studies, debates.

At the end of studying the special course 
“Self-educational management” control mod-
ule is held, which proves the effectiveness of 
the offered teaching methods, confirmed by 
rather high results of performed assesment. 
The grade “A” is received by 29.5% of future 
economists, grade “B” – by 35% of students 
and grade “C” – by 20% of students.

Thus, teaching special course “Self-educa-
tional management” promotes formation of 
the self-educational skills of future econo-
mists to analyze the necessary information, to 
plan activity with determining the stages of 
work, to delegate authority between the team 
members, to establish interpersonal commu-
nication in the process of team work to solve 
certain problems of a professional character.
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Case study is one of the interactive meth-
ods of teaching that gained its popularity in 
the USA, the UK, Germany and other coun-
tries. Researchers have used the case study 
method for many years across a variety of 
disciplines. Pioneer work in this field is 
thought to be the works of William Thomas 
and Robert Parks from the University of Chi-
cago in the early 1900s. In Ukraine this 
method became popular at the end of the XX 
century as learning acceleration in the pro-
cess of teaching Science disciplines. 

Case study is based on the concept of the 
development thinking abilities. It is an ac-
count of an activity, event or problem that 
contains a real or hypothetical situation and 
includes the complexities students would 
encounter in the workplace. Case studies are 
used to help them see how the complexities 
of real life influence decisions. Usually stu-
dents see it as a game, they are interested in 
taking part in the work, it helps form posi-
tive motivation in the process of learning. It 
is necessary to mention that this method 
does not demand material resources and 
time. It can be used in the process of learn-
ing new material and in the process of gen-
eralization and systematization of the learn-
ing material. Cases come in many shapes 
and sizes from a simple “What would you do 
in this situation?” question to an elaborate 
role-playing scenario in which students must 
resolve a complex questions based on real-
world data and documents. How simple or 
elaborate a case is depends on what you 
want your students to be able to do at the 
lesson. 

There are some advantages of case studies. 
They help:

• to develop critical thinking and reflective 
learning in a student;

• to improve students’ organizational 
skills – as case studies are sometimes very 
dense in information, the key is to con-
dense this information into logical sec-
tions and organize them so that a clear 
picture of the problem/issue can be un-
derstood;

• to enhance communication skills – case 
studies can be used to improve students’ 
written and oral communication. Non-
verbal communication skills are also 
practiced by using case studies;

• to train managerial communication skills 
such as holding a meeting, negotiating a 
contract, giving a presentation etc. Case 
studies force students into real-life situa-
tions to require them to get involved in 
managerial communication;

• to encourage collaborative learning and 
team-working skills in the language 
learner [1, p. 36].

The essence of effective case method learn-
ing comprises three key elements: a case study, 
a class of students willing to prepare the case 
thoroughly, and a classroom discussion, under 
the guidance of a skilful teacher. While there 
are many variations in how case studies can be 
used, these six steps provide a general frame-
work for how to lead a case-based discussion:

1. Give students ample time to read and 
think about the case. If the case is long, assign 
it as homework with a set of questions for 
students to consider.

2. Introduce the case briefly and provide 
some guidelines for how to approach it. 
Clarify how you want students to think about 
the case.

CASE STUDY AS ONE OF THE INTERACTIVE METHODS 
OF TEACHING ENGLISH

Rozumna T.S.
Ph D in Pedagogy, Associate professor Berdyansk State Pedagogical University

Key words: case, case study, interaction, interactive methods of teaching.
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3.Create groups and monitor them to make 
sure everyone is involved. Breaking the full 
class into smaller groups gives individual 
students more opportunities for participation 
and interaction. You may also want to divide 
roles within each group.

4. Have groups present their solutions/rea-
soning: If groups know they are responsible 
for producing something (a decision, ratio-
nale, analysis) to present to the class, they will 
approach the discussion with greater focus 
and seriousness. Write their conclusions on 
the board so that you can return to them in 
the discussion that follows.

5. Ask questions for clarification and to 
move discussion to another level. One of the 
challenges for a case-based discussion leader 
is to guide the discussion and probe for 
deeper analysis without over-directing.

6. Be sure to bring the various strands of 
the discussion back together at the end, so 
that students see what they have learned and 
take those lessons with them. 

A case method class means work and 
preparation for teachers. They must read and 
understand the case, devise a teaching strat-

egy, decide on critical questions and plan 
time management and other classroom is-
sues. The effectiveness of a case session is 
heavily dependent on the knowledge, skill, 
personality, style and ability of the teacher. 
For effective class discussion teacher should 
suggest the following to his/her students:

• carefully listen to the discussion, but do 
not wait too long to participate; 

• collaboration and respect should always 
be present;

• provide value-added comments, sugges-
tions, or questions. 

On the whole, it should be said that case-
based approach is a useful method to develop 
the following skills: group working, individu-
al study skills,  information gathering and 
analysis, time management, presentation 
skills, practical skills. It gives students the 
ability to understand quickly a complex prob-
lem, rapidly arrive at a reasonable solution, 
and communicate that solution to others in 
an effective manner. 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ  УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Чемоніна Л. В.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти 
(Бердянський державний педагогічний університет), Україна

Загальновідомо, що використання дидактичних ігор на уроках укра-
їнської мови в початковій школі має великий педагогічний потенціал, 
оскільки вони  уможливлюють створення атмосфери психологічного 

комфорту [5; 6]. Саме цей факт спричинює високу частотність застосування ігрових 
методів і прийомів під час навчання дітей української мови. Дослідження М. Вашулен-
ка, Н.  Кудикіної,  М. Пентилюк, О.  Савченко та інших учених дозволили визначити 
оптимальні способи використання ігрової діяльності в системі уроків [2; 5; 6]. На їх 
думку, на уроці української мови в початковій школі доцільно використовувати такі 
дидактичні ігри, організація яких не потребує багато часу на приготування обладнан-
ня, запам’ятовування учнями громіздких правил. Перевагу слід надавати саме тим з 
них, які передбачають участь у них більшості молодших школярів, швидку відповідь, 
зосередженість довільної уваги [2]. Наведемо приклади щодо  використання дидактич-
них ігор на уроках української мови в початковій школі.

«Ланцюжок слів»
Форма проведення: індивідуальна. 
Цю гру варто запропонувати першокласникам під час ознайомлення зі звуком і бук-

вою.
Завдання: Розташуй малюнки так, щоб кожна наступна назва починалася  з остан-

нього звука попереднього слова. Почни зі слова яблуко.

 
 «Конструктор»

Форма проведення: групова. 
Молодші школярі отримують завдання утворити якомога більше слів із букв поданих 

слів, наприклад: магазин (низ, зима, маг, гам); ведмідь (мед, мідь, дім, дід) [3].

 «Плутанина»
Форма проведення: колективна. 
Під час цієї гри педагог пропонує учням утворити нові слова, використовуючи чис-

лові значення літер (у дужках подані правильні відповіді). Наприклад:
1 4 3 2 3 2 1 4 3 2 4 1 5

К І Н О Т І Л О Р У Ч К А

(к о н і) (л і т о) (к у р ч а)
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[3].
 «Чарівник»

Форма проведення: групова. 
Завдання: Уявіть, що ви чарівники, які тільки вчаться творити дива. Перетворіть 

поступово кішку на мишку.
Для дітей, які вимагають допомоги або додаткового пояснення під час виконання за-

вдань, доцільно запропонувати малюнки, що відображатимуть поступове перетворен-
ня одного слова на інше:

[3].

«Шерлок Холмс»
Форма проведення: групова. 
Фахівець у галузі початкової освіти ставить завдання: знайти слова, які б мали такі 

значення при читанні:
зліва направо справа наліво відповідь

листяне дерево геометрична фігура бук – куб

гул голосів чарівник гам – маг

злак молочний продукт рис – сир

розряд речей за якістю канат сорт – трос

площа для сільськогосподарських робіт домашня тварина тік – кіт

Отже, сучасний учитель початкової школи за допомогою ігрових технологій може 
організувати вивчення нового навчального матеріалу, роботу над текстом, виконання 
вправ, формування стійких мовно-мовленнєвих умінь і навичок, збагачення словнико-
вого запасу, оволодіння нормами літературної мови, опитування учнів тощо.
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Modern science primarily understands 
methodology as a doctrine of principles of 
construction, forms and methods of scientific 
and cognitive activity. Thus, we can admit 
that the process of any investigation will be 
fruitful if it is based on correct methodologi-
cal basis, adequate methodological principles 
and methods.

The modern context of the development of 
comparative education is an interdependent 
world. The role of comparative studies is be-
ing increased; they are devoted to the study of 
structure, development potential, social func-
tions of education taking into account the 
place in the global structure. A so-called 
global approach that increases understanding 
of the sources of the evolution of educational 
practice, combining micro and macro levels 
of analysis, and accordingly combining a level 
of a unit (local level of educational policy), a 
level of a special (level of national policy) and 
general (level of development tendencies in 
education in the world, in region), appears.

Thus, the analysis of education in the en-
closed context which had been held earlier by 
comparative education researchers, is being 
changed into account of the country’s posi-
tion in the international context.

Central subject of modern comparative 
studies in different countries becomes educa-
tional policy, because of the apparent impor-
tance of strengthening the organized begin-
ning in the development of education.

Modern studies on comparative education 
are characterized by:

• coherence with other sciences, particularly 
philosophy, anthropology, psychology, 
sociology, history, ethnology, economy, 
culture;

• variety of philosophical positions of 
scientists-specialists in comparative 
education, mostly positivism, Marxism, 
post-modernism;

• methodological diversity, namely the use 
of various research methods: general 
scientific, sociological, humanitarian;

• transition from the methodology of single 
(study of one country or nation) to the 
methodology of general (study of one 
country or nation in the context of the 
whole region or the whole world).

With the increase of intercultural interac-
tion the field of comparative study expands. 
Internationalization processes contribute to 
the development of new content and method-
ology, based on a vision of the whole world 
process. The role of comparative education 
nowadays increases. The integration pro-
cesses in pedagogy such as development of 
forms of such intercultural interaction like 
scientific organizations, international con-
gresses, conferences, seminars, collective re-
searches etc. increase as well as.

Important methodological problem in 
comparative studies still remains the achieve-
ment of a balance between the reproduction 
of facts and their analytical interpretation. 

Another important methodological prob-
lem of comparative education is the aspect of 
the relationship of quantitative and qualita-
tive indicators of the status and effectiveness 
of compared educational systems. Quantita-
tive and qualitative indicators are usually 
closely linked and mutually reinforcing, for 
instance, on the basis of quantitative charac-
teristics (especially statistics) qualitative eval-
uation of the compared education systems are 
carried out. It is clear that during the com-

METHODOLOGY OF COMPARATIVE STUDIES IN PEDAGOGY

Golub T.P.
PhD, Associate Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 
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42 

Zbiór artykuóów naukowych.

parative research experts use both methods of 
pedagogy and other related sciences, thus 
along with comparative are widely used such 
methods as descriptive, specific historical, 
sociological, observations, interviews, quan-
titative and qualitative analysis.

It is also important to consider the existing 
experience of comparative studies typology. 
When considering the types of comparative 
educational research, most American re-
searchers use two most typical approaches: 
area studies and comparative approach, which 
involve the description of educational sys-
tems, study, identifying pedagogical factors, 
phenomena, laws in comparative terms, that 
is the interpretation of the data obtained.

Thus, we considered important method-
ological principles and approaches of com-
parative pedagogical analysis necessary to 
create a mechanism for the comparative study 
of education systems in different countries. 
Comparative methodology of pedagogical 
research is the result of integration and inter-
penetration of philosophical, psychological, 
logical provisions and pedagogical theory. 

However, analysis of comparative educational 
research conducted by specialists over the last 
few years has shown that in most studies 
comparative analysis is predominantly em-
pirical in nature and objectives of the study 
are, in general, to identify the state of the re-
search problem, the actual conduct of com-
parative analysis of systems and to determine 
the conditions of transferring foreign educa-
tional experience for national institutions. In 
some researches theoretical foundations and 
methods of analysis are being developed, but 
they are designed for the implementation of 
private educational objectives and, for this 
reason, cannot be used to derive general con-
clusions on the implementation of the stud-
ied educational systems in other social condi-
tions, in other countries. While our research 
introduced the analyses of holistic system 
tools of comparative study of educational 
systems on the basis of which it is important 
to identify invariant factors integrating socio-
educational paradigms in studied countries, 
which would contribute to the mutual en-
richment of the compared systems.
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В связи с возрастанием количества 
международных контактов возрастает по-
требность в изучении иностранных язы-
ков. Большое значение может иметь зна-
ние иностранных языков для студентов 
технических специальностей. Однако из-
менения в мире техники и технологий, в 
возможностях профессиональной дея-
тельности, в способах создания, хранения, 
передачи информации влияют на все сфе-
ры жизни и деятельности человека в со-
временном обществе. Высшее профессио-
нальное образование как один из относи-
тельно консервативных видов деятельно-
сти оказывается в современном мире в 
несколько иной роли, чем это было пре-
жде. Мир становится более многовари-
антным и высшее профессиональное об-
разование далеко не всегда может доста-
точно точно определить содержание обу-
чения специалиста, которое удовлетворяло 
бы требованиям к конкретной профессии 

(специализации) в современном мире. 
Поэтому образование все больше имеет 
тенденцию не только наполнять студента 
определенным объемом профессиональ-
ных знаний по конкретной специально-
сти, но и формировать его готовность к 
рациональному восприятию возможных 
отклонений от созданных в процессе обу-
чения представлений о конкретной про-
фессиональной деятельности [2]. Такие 
отклонения могут быть более или менее 
значительными. Это зависит от конкрет-
ной специальности, ее роли и месте в со-
временном мире.

Некоторые виды деятельности могут 
настолько изменяться, что специалист, 
имеющий полученные в процессе получе-
ния высшего образования знания, во мно-
гом может им не соответствовать. Ему 
приходится искать другие виды деятель-
ности, а также варианты освоения новых 
знаний и умений, применяя при этом при-

ВЛИЯНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА МОТИВАЦИЮ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)

Кравченко Т.В. Огиенко В.П.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический 
институт», г. Киев

Аннотация. Многообразные изменения в мире, в профессиональной деятельности, 
многочисленные возможности информирования оказывают значительное влияние на 
формирование представлений студентов о своей будущей профессии и на мотивацию к 
изучению иностранного языка. Такие представления должны учитываться при органи-
зации индивидуальной работы со студентами.

Ключевые слова: иностранный язык; студенты; профессиональная деятельность; 
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обретенные в высшем учебном заведении 
личные качества. Это те общие качества, 
которые характерны для людей с высшим 
образованием, то есть людей, которые в 
течение нескольких лет находились под 
влиянием потока определенной информа-
ции, которую надо было усваивать и при 
этом нести ответственность за усвоение 
этой информации. Такая ответственность 
выражалась в необходимости сдавать пла-
новые учебные работы к определенным, 
часто жестко установленным срокам.

Получение высшего образования  – это 
также нахождение в среде людей (студен-
тов), осваивающих подобные знания по 
специальности и стремящихся к конкрет-
ным целям. Это также общение с препо-
давателями, которые являются представи-
телями конкретных видов профессио-
нальной деятельности или конкретной 
области знаний. Под их влиянием, а также 
под влиянием информации, получаемой 
из соответствующей учебной литературы, 
у студента складываются представления 
об основах конкретной профессии и о 
профессиональной деятельности вообще. 
Конечно, студент находится также под 
влиянием разнообразной информации о 
профессиональной деятельности, получа-
емой из других источников. Это информа-
ция более или менее касающаяся профес-
сии из других видов литературы, из 
средств массовой информации, а также 
информация, получаемая в результате 
общения с множеством людей, имеющих 
профессиональный опыт [3].

Представление о профессиональной 
деятельности студенты могут получать во 
время их наемной работы в период обуче-
ния в вузе. При этом следует отметить, 
что такая работа может в некоторых слу-
чаях значительно отличаться от получае-
мой специальности (не требовать профес-
сиональных знаний и умений по специ-
альности студента или же требовать толь-
ко незначительную их часть). Студент, 
однако, может знакомиться в процессе 
такой работы с основными вариантами 
взаимоотношений в мире профессиональ-

ной деятельности, получать представле-
ния о своих индивидуальных возможно-
стях в такой деятельности, наблюдать и 
анализировать (возможно, подсознатель-
но) соотношение приложенных собствен-
ных усилий и получаемых результатов. 
Такие результаты выражаются как в объ-
ективных показателях (создание опреде-
ленного объема материальных или духов-
ных ценностей), так и в их субъективной 
оценке, имеющей форму материального 
вознаграждения за труд, формальных и 
неформальных моральных поощрений, 
мнения работодателей и потребителей о 
результатах труда. Различные особенно-
сти студентов субъективного и объектив-
ного характера также отражаются на про-
цессе формирования специалиста. К ним 
могут относиться предварительная под-
готовленность студента, его способности, 
склонности и одаренности, интересы, 
представления о профессиональной дея-
тельности вообще и о деятельности, свя-
занной с получаемой в высшем учебном 
заведении специальностью, создаваемые 
под влиянием разноплановых факторов. 
На отношение студента к освоению спе-
циальности влияют также его мечты, пла-
ны, ожидания, формирующиеся под воз-
действием знаний, получаемых в процессе 
обучения и информации из других источ-
ников.

Совокупность факторов влияния опре-
деляет особенности учебной деятельности 
конкретного студента. Независимо от про-
грамм, учебных планов, методик обучения 
могут формироваться индивидуальные 
стили познания студентов. В современных 
исследованиях уделяют внимание и этой 
особенности познавательной активности 
студентов. Особого внимания заслуживает 
вопрос определения познавательных сти-
лей в учебной деятельности. Такой стиль 
рассматривается как индивидуальный спо-
соб усвоения информации в процессе обу-
чения. Поэтому в современном образова-
нии может возникать принципиально иной 
взгляд на индивидуальный подход в обуче-
нии. Задание учитывать индивидуальные 
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особенности усвоения учебного материала 
трансфор мируется в задание формировать 
персональный индивидуальный стиль по-
знания студента [1].

Особое значение имеет формирование 
индивидуального стиля познания студен-
та при изучении иностранных языков. 
Особенно это касается студентов неязы-
ковых специальностей. Здесь большую 
роль играют индивидуальные способно-
сти студентов (в том числе и способности 
к освоению определенных видов речевой 
деятельности) и их предварительная под-
готовленность к изучению иностранного 
языка, что часто зависит от наличия воз-
можностей для освоения языков в период 
до начала обучения в высшем учебном за-
ведении [5]. Также значение может иметь 
стремление студентов к глубокому усвое-
нию конкретных знаний по их специаль-
ности (неязыковой), которое также воз-
никает под влиянием разнообразных фак-
торов. Студент может быть увлечен полу-
чением знаний по избранной неязыковой 
специальности и в связи с этим не уделять 
достаточно внимания изучению ино-
странных языков в соответствии с учеб-
ными планами вуза. Некоторые студенты 
наоборот стремятся к широкой всесто-
ронней подготовке. Это может быть свя-
зано с их хорошими разносторонними 
способностями, когда возможностей хва-
тает на многое. Другие студенты просто 
имеют широкие интересы. И хотя и не об-
ладают разносторонними способностями, 
но представляют свое развитие связан-
ным с освоением разнообразнейших зна-
ний. Возможен и более прагматический 
взгляд на освоение широкой палитры 
предлагаемых вузом учебных дисциплин. 
Такой студент видит многообразие мира 
и, соответственно, стремится овладеть 
разнообразными знаниями, рассматривая 
обучение как накопление знаний на пер-
спективу, для применения во всевозмож-
ных жизненных и профессиональных си-
туациях.

Однако в таком случае не всегда речь 
идет только о количественном накопле-

нии знаний. Студент может приходить 
(возможно, неосознанно) к пониманию 
того, что для решения множества жизнен-
ных и профессиональных задач требуется 
развитое усвоением разнообразных зна-
ний мышление. Разнообразие знаний по-
нимается в таком случае уже не как некий 
запас для всех случаев, а как основа для 
развития мышления, помогающего нахо-
дить решение в сложных ситуациях. Поэ-
тому усвоение разнообразных знаний не 
следует рассматривать как преимуще-
ственно количественное накапливание. 
Оно должно сопровождаться соответ-
ствующей мыслительной работой, поис-
ком связей между явлениями в окружаю-
щем мире. Здесь студенту могут оказать 
помощь философские знания, получае-
мые из плановых курсов философии, до-
полнительных видов учебной деятельно-
сти, связанных с изучением философских 
знаний и в результате самостоятельного 
изучения соответствующей литературы.    

Большое значение для студентов при 
изучении иностранного языка имеют их 
взгляды на мир, их жизненные планы, их 
представления, связанные с использова-
нием иностранного языка в будущей 
профессиональной деятельности. В не-
которых случаях студент может вообще 
не представлять свое будущее связанным 
с применением знаний иностранного 
языка.

Такая тенденция может иметь место в 
связи с появлением разнообразных воз-
можностей для профессиональной дея-
тельности, в том числе связанных с раз-
делением труда. В таких случаях специа-
лист может решать свои узкопрофессио-
нальные задачи, а языковые вопросы 
передаются соответствующим специали-
стам (переводчики, редакторы, реклами-
сты).

Более мотивированы к изучению ино-
странного языка студенты, которые пред-
ставляют свою будущую профессиональ-
ную деятельность связанной с примене-
нием иностранного языка. Часто это люди 
с хорошей предварительной языковой 
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подготовкой или же с хорошими языко-
выми способностями, позволяющими 
успешно овладевать различными видами 
речевой деятельности. Такие студенты 
могут интенсивно изучать иностранный 
язык сверх программы, ориентируясь на 
свои будущие потребности в жизни и в 
профессиональной деятельности [4].

Однако, некоторые студенты, осознавая 
широкие возможности и ценность знания 
иностранных языков считают, что в тех 
условиях, в которых они находятся (огра-
ниченное количество времени для обуче-
ния иностранному языку в вузе и необхо-
димость овладевать другими знаниями, 
решать другие социальные задачи), не мо-
жет быть достигнут необходимый уро-
вень владения языком, позволяющий ре-
шать практические задачи в жизни и в 
профессии. Это снижает мотивацию к 
изучению иностранного языка. В таком 
случае иностранный язык изучается толь-
ко как дисциплина, входящая в обязатель-
ный план обучения. 

Выводы
1. Многообразие изменений в мире, в 

профессиональной деятельности, много-
численные возможности информирова-
ния оказывают значительное влияние на 
формирование представлений студентов 
о своей будущей профессии (специаль-
ности).

2. Сформировавшиеся у студентов 
представления о профессиональной де-
ятельности влияют на мотивацию к изу-
чению иностранных языков. Эта моти-
вация может быть особенно разноо-
бразной у студентов неязыковых специ-
альностей.

3. В процессе обучения студентов ино-
странному языку наряду с учетом инди-
видуальных языковых способностей и 

предварительной подготовленности сле-
дует учитывать и мотивацию, возникаю-
щую под влиянием представлений о про-
фессиональной деятельности.

4. В связи с этим повышается роль орга-
низации процесса познания студента. 
Процесс познания становится более ин-
дивидуализированным, подготовка к бу-
дущей профессиональной деятельности, 
включая изучение иностранных языков, 
уже в период обучения в высшем учебном 
заведении может включать в себя все 
больше других форм обучения, не относя-
щихся к плану обучения по специально-
сти в вузе.

Перспективным для дальнейших иссле-
дований может быть изучение представ-
лений студентов о будущей профессио-
нальной деятельности в зависимости от 
их специальности с учетом разнообраз-
ных факторов влияния. 
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Nowadays the overall development and 
technological advances have created a global 
society and globalization has brought a lot of 
professions into the international domain. 
Consequently, professionals from various lin-
guistics backgrounds have to cooperate with 
the aim of further progress in scientific re-
search. Such situation requires the usage of 
the same language for communication in a 
multi-national scientific community. Due to 
its extensive use, English has become the 
most common language for international 
communication in a wide range of fields, in-
cluding medicine. Thus learning English for 
medical purposes is becoming more and 
more essential.

The term “English for Medical Purposes” 
refers to teaching of English for medical stu-
dents, doctors, nurses, and other personnel in 
the medical professions. It involves teaching 
and learning English for a utilitarian purpose, 
which is the optimal effectiveness of medical 
training, appropriate performance of work and 
high quality of health care. English for Medical 
Purposes is designed to meet the particular 
medical learners’ needs and focuses on the 
themes and topics specific to the medical 
sphere and on the unique language skills nec-
essary for medical professionals [4, 112]. 

Scientists agree that learning English for 
medical purposes involves not only master-
ing grammar, general and specialized vocab-
ulary, but also acquiring general and profes-
sional communication skills. In other words, 
students must know how to use the language 
correctly in the context of medical profes-
sions [3, 519]. But, despite receiving a passing 
score on their English tests, medical students 

are often unprepared for professional com-
munication and interaction with patients, 
which require great sensitivity and high level 
of language and communication skills. The 
reason of this is that teaching English for 
Medical Purposes is concentrated on teach-
ing language rather than on teaching doctor-
patient communication.

A substantial amount of research supports 
the benefits of effective communication for 
patients and physicians. Doctor-patient com-
munication is considered to be the central 
and significant element of health care. Fur-
thermore, physicians’ ability to communicate 
effectively is viewed as a key to a successful 
patient-doctor relationship. Researchers have 
concluded that excellent doctor-patient com-
munication has a great impact on better 
health outcomes, reduction of emotional dis-
tress in patients, their higher compliance to 
therapeutic regimens and satisfaction with 
health care services [6]. Besides effective 
doctor-patient communication helps to regu-
late patients’ emotions, ameliorates compre-
hension of medical information and allows 
better understanding of patients’ needs and 
expectations. It can also be a source of moti-
vation, reassurance and support, can rein-
force patients’ self-confidence and positive 
view of their health status, which can lead to 
better medical outcomes [1]. The physician 
with good communication skills encourages 
open communication which enables obtain-
ing more complete information, assists more 
accurate diagnostics, facilitates appropriate 
counseling and thus improves adherence to 
treatment plans that benefits long-term 
health. 

SUCCESSFUL DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION AS THE 
KEY OBJECTIVE OF TEACHING ENGLISH FOR MEDICAL 
PURPOSES

Y. M. Ostraus
Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University

Keyworsds: communication, doctor, patient, English for medical purposes, teaching.
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We believe that one of the ways of improv-
ing medical students’ abilities to interact with 
patients is to consider successful doctor-pa-
tient communication as the key objective of 
teaching English for medical purposes. This 
means that during their English lessons, 
medical students should focus not only on 
studying grammar and vocabulary, develop-
ing practical language skills, and but also on 
studying some theoretical material about 
communication and doctor-patient interac-
tion in order to acquire professional commu-
nication skills.

The term skill is defined as “the ability to use 
one’s knowledge effectively and readily in exe-
cution or performance” [5]. Physician’s com-
munication skills include the ability to obtain 
information for setting a precise diagnosis, 
give professional advice, give therapeutic in-
structions, and establish considerate relation-
ships with patients. They are thought to be the 
core clinical skills in the practice of medicine, 
with the goal of achieving the best outcome 
and patient satisfaction, which are vital for ef-
ficient health care [1, 38]. S. Kurtz has distin-
guished between three types of communica-
tion skills: content skills (what doctors say, that 
is the information given by doctors), process 
skills (how doctors say it, e. g. how they ask 
questions, how well they listen or how set up 
explanation and planning with the patient), 
perceptual skills (what doctors are thinking 
and feeling e. g. awareness of and response to 
their own emotions and attitudes while inter-
acting with the patient) [2, 25]. 

Since all the skills are based on some 
knowledge, the first step in acquiring physi-
cian’s communication skills is to get the nec-
essary knowledge. But it is necessary to point 
out that just medical and language knowledge 
is not enough for this purpose. Doctor should 
know much more, for instance, types of com-
munication, appropriate questioning and lis-
tening techniques, how to make a positive 
first impression, reassure and show empathy, 
give advice and explain, interpret body lan-
guage and so on. We believe that teaching 
English for Medical Purposes has great po-
tential for teaching physician’s communica-
tion skills through providing the necessary 
knowledge and creating conditions for its use. 
To achieve this aim, the key objective of 
teaching English for Medical Purposes should 
be defined as successful doctor-patient com-
munication.
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Сучасні дослідження показують, що ви-
кладачі у вищих навчальних закладах ви-
користовують різні стилі навчання і різні 
підходи до них, працюючи зі студентами з 
іноземної мови. Деякі краще засвоюють 
знання, прослуховуючи лекції,  деякі – за-
нотовуючи матеріал підручника, а деякі 
сприймають тільки візуально. Питання 
щодо  активізації роботи студентів,  на-
вчання їх думати, формувати і виражати 
власну думку, слухати інших та приймати 
рішення завжди займали передові позиції 
при планування роботи педагога. 

Колективні форми організації пізна-
вальної діяльності студентів допомагають 
викладачу реалізувати практичну мету 
оволодіння фонетичним, лексичним, гра-
матичним, та стилістичним матеріалами. 
Вирішення колективних завдань формує у 
студентів почуття відповідальності за до-
ручену справу, партнерства, співпраці та 
поваги до думки співрозмовників, розви-
ває вміння приймати колективне рішення, 
враховуючи різні точки зору.

Отже, ключовим у навчальному процесі 
є правильний добір форми роботи, яка 
буде сприяти успішній взаємодії виклада-
ча та студентів. Одним із варіантів такої 
співпраці є техніка роботи в групах.

Метою нашої статті є висвітлення осо-
бливостей організації та специфіки вико-

ристання роботи в групах на заняттях з 
англійської мови у вищих навчальних за-
кладах.

Робота в групах або групова робота  – 
загальний термін, що охоплює різнома-
нітні методи та прийоми, які передбача-
ють співпрацю двох чи більше студентів, 
спрямовану на досягнення спільної мети, 
а також забезпечують самостійно ініційо-
ване студентами мовлення [1, с. 177-178]. 
При цьому під груповою роботою найго-
ловніше розуміють роботу в малих гру-
пах, тобто групах із чотирьох та менше 
студентів, оскільки така форма організації 
навчальної діяльності створює найопти-
мальніші умови для постійної мовленнє-
вої взаємодії всіх без винятку студентів, 
що особливо важливо при вивченні іно-
земної мови для досягнення комунікатив-
ної мети навчання.

Питання організації групової навчаль-
ної діяльності знайшли своє відображен-
ня у наукових дослідженнях В. Дяченко, К. 
Нор, О. Павлової, Н. Пожар, О. Пометун, 
Г. П’ятакової, C. Ратовської, В. Ягодніко-
вої, О. Ярошенко, та інших. Аналіз праць 
свідчить, що групова співпраця покращує 
якість навчально-пізнавальної діяльності, 
сприяє формуванню позитивної мотива-
ції навчання та підвищує активність сту-
дентів на заняттях.
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Групова навчальна діяльність виконує 
ряд функцій. Вона створює умови для по-
зитивної мотивації, адже під час групової 
роботи активізується діяльність всіх ви-
конавців, а також створюються умови 
для оволодіння студентами формами вза-
ємодопомоги. У груповій роботі студен-
ти показують високі результати засвоєн-
ня знань, формування умінь. Слабким 
студентам не залишається нічого як до-
лучитися до роботи в групі з сильними 
студентами, підвищуючи тим самим рі-
вень своїх знань. 

Під колективним способом навчання 
розуміють організаційну структуру 
навчально-творчого процесу, в якій пере-
важає форма організації навчання в парах 
змінного складу. Така форма організації 
надає можливість працювати колективно, 
співробітничати, і в той же час, формує 
самостійність мислення, розвиває мову та 
інші індивідуальні здібності учнів, одно-
часно підвищуючи якість знань, умінь та 
навичок [2]. Метою цієї технології є фор-
мування способів розумових дій, 
діяльнісно-практичної сфери особистості, 
комунікативних якостей. 

Завданням  організації навчального про-
цесу з іноземної мови є удосконалення тем-
пу мовлення, підвищення емоційності, роз-
виток креативності та роботи в команді.

Приклад колективного завдання роз-
глянемо на темі «Sports and games».  Ви-
кладач без попередньої підготовки на за-
нятті організовує тимчасові мікрогрупи, 
об’єднуючи студентів, які сидять поруч, у 
пари, і дає їм декілька хвилин, щоб обго-
ворити конкретне питання: «Відродження 
популярності physical exercises»  і предста-
вити це, наприклад, у формі полілогу. 
Маємо  три групи по 4 учасника в кожній. 
Формулюємо чіткі  інструкції щодо вико-
нання.  Викладач дає однакове питання 
всім групам: «Why do not teenagers do 
physical exercises in the morning?». Від сту-

дентів вимагається написати 4 пункти 
вирішення цієї проблеми. Вчитель  коре-
гує роботу кожної групи, надаючи поради. 
Під час активного обговорення в групах 
активізується здатність конструктивно 
розв’язувати конфлікти. Всі учасники ко-
манди  сфокусовуються на допомозі один 
одному, створюючи атмосферу ентузіазму 
та позитиву, отримують здатність працю-
вати як одна команда. На виконання за-
вдання відводиться 15-20 хвилин. Після 
цього викладач трансформує групи, змі-
нюючи їх склад. Тепер маємо інші підгру-
пи з тим самим завданням для подальших 
дебатів, в результаті яких мають виникну-
ти остаточні обґрунтовані пропозиції. 
Презентація може буди різноманітна. 
Обирається представник з кожної групи 
для фінальної команди, яка представить 
конструктивні поради. Інші учасники по-
винні або затвердити резолюцію, або від-
хили на доопрацювання.

Таким чином, успіх колективної роботи 
залежить від професійних і особистих 
якостей викладача і від бажання студентів 
працювати спільно і злагоджено. Самі ви-
кладачі і студенти мають бути психологіч-
но готові до роботи в групі і до організації 
роботи груп. 

Отже, студентів у ВНЗ готують до ефек-
тивної роботи у майбутньому, де в наш 
час велику роль відіграє вміння співпра-
цювати з колективом і разом вирішувати 
поставлені задачі, то саме групове навчан-
ня, яке базується на принципі співпраці, 
може допомогти їм розвити уміння і нави-
чки для подальшої успішної реалізації 
себе у професійній сфері.
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Authentic materials are defined as those 
which have been created for aims other than 
pedagogical [4]; often they are made for na-
tive speakers. This definition is seconded by 
Lee (1995) [3] who states that a text (oral or 
written) is usually regarded as authentic if it 
is not made with the purpose of language 
teaching but for a real-life communication.

In the English for Specific Purposes (ESP) 
lessons, examples of the authentic language use 
can be found in such multimedia aids as mov-
ies, programmes, audio records, etc. that are 
closely linked to the real world outside the class-
room, in which the studied language is the first/
native one. Thus, multimedia’s language au-
thenticity in ESP lessons at technical universi-
ties serves as a real-life language representative.

Among the main advantages of using au-
thentic multimedia in English are:

coming across words and constructions 
probably never seen in formal (i.e. educa-
tional) ESP materials, including different 
pause fillers of native speakers, which are 
sometimes essential when having a real-life 
conversation;

hearing the true tone of oral speech, seeing 
the real body language of native speakers;

students acquire an efficient receptive com-
petence in the language they study: they learn 
to filter out the background noises and how 
to concentrate on the conversation, as it may 
be in real situations (including professional 
ones), even though it can be more challeng-
ing than listening to clear ESP teaching re-
cordings;

foreign culture exposure; and so, ESP stu-
dents learn to take the context into consider-
ation instead of just looking at how foreign 
language is being used;

increase of students’ motivation and better 
meeting their needs of future specialists in 
technical fields.

The above-mentioned benefits prove that 
authentic multimedia in the ESP classroom 
helps to bridge the gap between university 
classroom knowledge and students’ capacity 
to partake in real-life affairs. As long as stu-
dents of technical faculties need to study both 
general and technical English to be able to 
communicate with their future colleagues in 
the professional sphere, the exposure of them 
to authentic language bears utmost impor-
tance in ESP lessons. This is due to the fact 
that “authentic learning” – a pedagogical 
term proposed by Herrington and Oli-
ver  (2000) [2] – somewhat imitates the real 
life and prepares the ESP students to face and 
deal with real world situations.

Authentic learning does not include only 
the authentic language presented with the 
help of multimedia. According to Breen 
(1985) [1], it is a combination of the authen-
ticity of texts, learners, tasks, and the class-
room.

1. Text authenticity refers to any aid (oral 
or written) in the target language that is used 
in the ESP classroom to help students develop 
the authentic comprehension of the language 
they study. An authentic text is the represen-
tative of the native speakers’ language use. In 
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the case of authentic videos, this portrayal 
includes verbal and non-verbal features. 

2. Learners authenticity: the ability of stu-
dents to construe the connotation present in the 
text as do the native speakers of the language.

3. Tasks authenticity: assignments given to 
the students in the ESP lesson should im-
merse them in the form of an authentic com-
munication with the authentic purpose of a 
specialty-related issues discussion.

4. Classroom authenticity: students’ mutual 
sharing of ideas and problems occurring during 
language learning, and finding adequate means 
and approaches to surmount the issues.

Multiple studies have proved that authentic 
materials in English language classrooms, in-
cluding ESP, help to boost greatly students lis-
tening proficiency, as well as speaking and 

reading skills through enriching their vocabu-
lary with new words (both of general and 
technical use). Authentic aids motivate ESP 
students to further improve their knowledge of 
English because they act as an undeniable 
proof that the language students study can be 
and is applied for real-life purposes, inter alia, 
in their professional field.
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Intensive development of information 
technologies in the 21st century formed the 
prerequisites for the increase in the impor-
tance of information in the society and 
brought education to the new level. The prob-
lems of formation of the information society 
ant the role of every individual in it have at-
tracted increased attention in the world. One 
of the major problems is the issue of provid-
ing individuals with free access to informa-
tion and the ability to analyze the obtained 
information in order to streamline working 
and learning processes. The developing soci-
ety needs modern well-educated, morally 
upstanding, enthusiastic people able to make 
important decisions independently and fore-
cast their possible consequences, people who 
are able to cooperate, are mobile, dynamic 
and creative [4, с. 44].

One of the most important features of an 
individual of the 21st century is considered 
the capability to constantly upgrade their 
qualification and acquire knowledge inde-
pendently. The education process must be 
fully oriented at the future future-oriented. 
Thus, the individual must be capable of pro-
fessionally handling large amounts of infor-
mation, as knowledge and information are 
interconnected notions. Rapid data mining 
and information processing have become 
crucial skills. 

The modern concept of qualitative educa-
tion is based on fluency in information tech-
nology. For this reason, higher economic ed-
ucation establishments along with other aca-
demic institutions must provide students 
with a wide range of information as well as 
various means of its obtaining and process-

ing. It is essential to develop information 
mindset contrary to the technocratic line of 
thought, which determines the absolute im-
pact of technology in the individuals’ social 
life. [1, с.117-123]. Information mindset pre-
supposes understanding the complexity of 
human relations of the personality and their 
mental world, so knowledge of the peculiari-
ties of information distribution and its per-
ception by individuals, mastering analytical 
and synthetic information processing meth-
ods, formation and further definition of the 
level of formedeness of the individuals’ skill 
to analyze information, distinguish the cause-
and-effect relationship of the facts and join 
separate facts into a system, interpret them 
appropriately, are one of the main tasks of 
higher economic education establishments at 
the current level of education and economic 
development. Students must form their skills 
to orient in the transient information situa-
tion, make right the decisions based on ratio-
nal, aesthetic, moral and ethic criteria.

The beginning of the 21st century is charac-
terized by the information boom. Education, 
medicine, production, management and even 
cultural and sports fields are substantially 
influenced by computer technologies en-
abling to find, process and effectively use 
abundant information. One of the key ele-
ments necessary to form the information so-
ciety is the introduction of information com-
munication technologies (ICT) as a means of 
obtaining and processing information. Their 
implementation must be accompanied by in-
formation literacy enhancement. Appropriate 
implementation of scientific and technical 
information fosters socio-economic transfor-
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mation in the society. The success of this 
transformation depends on the level of 
formedness of every citizen’s information 
culture. The present-day society demands 
sound management, which will be carried out 
by highly qualified staff. The basic demands 
to such specialists include understanding of 
the aims and tasks of the society and the abil-
ity to achieve them, high level of computer 
literacy as well as the ability to implement 
information technology in order to achieve 
aims, which are the features that form the 
basis of information culture, and, thus, infor-
mation literacy. [2, с. 30-33].

Several notions exist at the current stage 
and, to a certain extent, they characterize the 
presence of competences and skills to use in-
formation. In domestic scientific publica-
tions, the term “information culture” has 
been widely used while foreign scholars use 
the term “information literacy”. Therefore, it 
is necessary to compare these notions and 
give the accurate definition of the term “in-
formation literacy”. Information culture is 
regarded as a specific phenomenon of the 
information society. Depending on the object 
of study, scientists distinguish information 
culture of the society, information culture of 
certain information user categories and in-
formation culture of the individual.

Information culture is a complex of prin-
ciples and mechanisms, which provide inter-
action between different ethnic and national 
cultures, their integration into overall human 
experience. This refers to the provision of 
optimal means for working with information 
and its supply to the user for the purpose of 
solving theoretical and practical tasks, which 
presupposes creation of technical environ-
ment upgrade mechanisms necessary for in-
formation creation, storage and transfer as 
well as the development of the individual’s 
education and training system for the effec-
tive use of information resources. [4]. Con-
siderable congruence of the notions of infor-
mation literacy and information culture can 
be explained by the fact that they characterize 
the multi-level and multi-faceted phenome-
non of the interaction between an individual 

and information. These notions involve the 
ability to find the necessary information, use 
the available information sources, to assess it 
critically and analyze data for personal and 
professional problem solution.

The notion of information culture is broad-
er and refers to the field of an individual’s 
culture connected with information circula-
tion in the society and an individual’s per-
sonal qualities formation. This is a field of 
science and, at the same time, it is a field of 
activity, which results from determination 
and understanding by the academic commu-
nity of the global role of information in soci-
ety formation and every individual’s daily 
activities. [2, с.40] Besides information litera-
cy, information culture of an individual also 
includes information mindset, creativity 
enough to create their own information prod-
uct in order to solve problems in the profes-
sional and educational spheres as well as daily 
routine on the basis of the obtained and pro-
cessed information. That is why, in order to 
estimate the level of information culture it is 
necessary to solve the same problems and to 
follow the same principles as at the estima-
tion of information literacy formedness.

Information culture is one of the critical 
factors that foster professional activity and 
provide an individual’s social security in the 
information society of the 21st century. Infor-
mation literacy can be defined as the body of 
knowledge and skills necessary for effective 
information processing. Information litera-
ture involves knowledge and the optimal se-
lection of the necessary information sources, 
knowledge of the reasons and means of using 
these sources as well as critical information 
analysis. An individual with the sufficient 
level of information literacy can not only 
search for information using such sources as 
electronic media, catalogues and filing sys-
tems, but is also a skilled user of advances 
technologies. It is worth noting, that, in the 
opinion of N. Gendina, the term “literacy” 
can be defined as the ability to read and write, 
an the scope of the notion “information lit-
eracy” encompasses such criteria as knowl-
edge of the variety of information sources, 
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ability to search for and use various informa-
tion sources and critical information analysis 
[2, с. 29-42]. Jesús Lau, Chair of the Informa-
tion Literacy Section, IFLA, regards informa-
tion literacy as the complex of skills and 
abilities necessary to identify the information 
needed to perform a certain task or to solve a 
particular problem, for effective data mining, 
its arrangement and rearrangement, interpre-
tation and analysis of the obtained informa-
tion, its verification including its conform-
ability with the social etiquette and rules of 
information use when information analysis 
and interpretation results are required for 
their further application to achieve certain 
aims [3, с.6-10]. This definition can be con-
sidered most accurate and complete.

Several types of literacy connected with the 
notion of information literacy can be defined 
but at the same time they cannot be homolo-
gated with it: 1) skills of digital technology use 
(a set of skills involving the ability to use 
computer-based information systems, devices, 
to master any kind of interface and informa-
tion systems management facilities); 2) inter-
net literacy (a set of skills of Internet browsing 
and search, selection and processing of big 
amounts of data); 3) computer literacy (skills 
of using computer technologies, understand-
ing the basics of informatics and the role of 
information technologies in the modern soci-
ety); 4) media literacy (body of knowledge 
necessary for critical analysis of information, 
entertainment and advertisement materials 
provided by mass media, which presupposes 
use of critical thinking, life experience, ability 
to formulate questions as to any information 
product and news in mass media, to analyze 
aims and influence of media products on the 
society, thus developing the research approach 
to media messages).

Information literacy of every individual 
can be considered the basis necessary to 
achieve personal, professional, social and ed-
ucational aims. Therefore, information litera-
cy is a prerequisite for effective application of 
information communication technologies in 
lifetime learning as well as to put into action 
the strategy of economic and social develop-

ment of Ukraine at the national and interna-
tional level. Information literacy should be 
estimated not only as the level of an individ-
ual’s accomplishments, but also in the wider 
scope encompassing such spheres as the civil 
society, work, healthcare, living standards etc. 
It can be regarded as one of the key elements 
of functioning of the society.

Factors which determine individual’s infor-
mation literacy include the following abilities: 
1) to distinguish the need in information; 2) 
to apply all the available resources in data 
mining including traditional and advanced 
electronic resources; 3) analyze critically and 
use information in the creative way; 4) to use 
advanced information communication tech-
nologies; 5) to analyze data and on their basis 
to produce valuable information.

Every individual in the modern informa-
tion society must be capable of defining their 
information needs, know how to obtain the 
required information, arrange and use it, 
thus, possess the following information com-
petences: 1) data mining (ability to find infor-
mation that meets the needs, analyse it and 
distinguish the relevant data); 2) interpreta-
tion (ability to transform information into 
knowledge by means of processing); 3) new 
ideas production. [3, с.6-14]. An individual 
with the sufficient or high level of informa-
tion literacy must be aware that nowadays 
information can be obtained in various for-
mats and from varying sources both geo-
graphically and virtually. So, the ability to 
define which data are required is one of the 
crucial skills that facilitate data mining to a 
certain extent. It is necessary to understand 
which sources are widely available in general 
and which ones can be used in order to 
achieve particular aims. An information liter-
ate person is capable of determining the ad-
vantages and disadvantages of every type of 
available resources and ability of their mutual 
substitution, distinguishing the optimal 
sources for each situation, understanding that 
information sources can provide the full text 
or supply only bibliographic data and refer-
ences to other sources and have a different 
degree of scientificity. The user must also be 
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able to implement effective search strategies 
and distinguish the required information. 
These strategies include: 1) search in several 
sources simultaneously; 2) data mining with 
various search engines; 3) implementation of 
logical statements; 4) use of bibliographic and 
abstract publications; 5) use of reference in-
dexes and recommendations for further study 
on the given topic; 6) use of relevant search. 
Another indicator of a high level of informa-
tion literacy is the ability to assess informa-
tion as to its relevance, topicality, authenticity 
and necessity within the frames of the aims, 
estimate the means of achieving results in 
order to ensure that the search results are not 
errant or incomplete. In this case, an indi-
vidual must take into account to what extent 
the obtained data are relevant to the aims set 
before the search as well as their authenticity, 
the degree of the information source or au-
thor’s trustworthiness.

Formation of students’ information literacy 
is a complex problem the successful solution of 
which depends mainly on the availability of 
software and hardware and learning materials 
as well as the means of information literacy 
diagnostics and control of the level of learning 
materials mastering. The factors that can en-
hance students’ information literacy as well as 
facilitate its further diagnostics are: 1) manda-
tory introduction of the course “Basics of In-
formation Culture” in the curriculum, which 
can foster formation of the basis for students’ 
skills and knowledge acquisition in the sphere 
of information self-management and self-suf-
ficiency; 2) availability of training software, 
theoretical and practical learning materials, 
namely, a set of tasks, trainings, workshops, 
business games and case studies; 3) availability 
of information literacy diagnostics means and 
systematic monitoring of the degree of learn-
ing materials mastering, the basis of which 
must be the components, which will form 
technological knowledge, develop skills to use 
any kind of information products and pro-
cesses; the complex of learning materials to 
provide for information literacy formation 
must be represented by both traditional publi-
cations, i.e. printed materials, and electronic 

resources aimed for tutors ans students; 4) 
implementation of the distributed informa-
tive-teaching environment, which encompass-
es information resources, namely, documents 
and information publications, traditional and 
electronic catalogues and literature sources, 
computer devices, means of access to domestic 
and foreign remote information sources; com-
ponents of such information learning environ-
ment are concentrated in libraries and educa-
tion establishments, which stipulates their in-
terrelation and interaction in the sphere of in-
formation education, namely, forming 
information literacy skills; 5) organization of 
special training programs for the staff of high-
er educational establishments who will be re-
sponsible for forming students’ information 
processing skills; the most important condi-
tion of training the university faculty is the 
sufficient level of computer skills and master-
ing techniques of forming students’ informa-
tion literacy on the basis of the single method-
ological approach, which presupposes defini-
tion of the notion body. Thus, lecturers must 
acquire basic information processing skills, 
basic laws of information flow functioning in 
the society, methods and techniques of ana-
lytical and systematic processing, criteria of 
effective data mining and knowledge of the 
psychological and pedagogical basics of teach-
ing.

Hence, in times of globalization, full auto-
mation of all spheres of human life and digi-
tization of data, computer devices create per-
fect conditions for obtaining these data and 
their effective processing with the application 
of advanced technologies. Computer tech-
nologies and access to the Internet are the 
main prerequisite for individuals’ productive 
life in the society as well as a sound way to 
manage information. Computer devices 
greatly facilitate data mining, processing, 
storage and systematization. However, one of 
the major problems at the current stage, the 
solution to be solved is finding optimal ways 
to assess individuals’ level of information lit-
eracy and to distinguish the efficiency of in-
formation literacy training process. In order 
to solve these problems it is reasonable to 
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take advantage of the whole body of peda-
gogical diagnostics methods and techniques 
aimed at learning process monitoring, assess-
ment and optimization and pedagogical in-
fluence methods improvement. These assess-
ment methods, which are based on oral and 
written forms of testing, encompass oral reci-
tation, written tests, questionnaires, discus-
sions, observations, information products 
analysis, which are to be prepared by stu-
dents. Another issue lies in the fact that easy 
access to information via the Internet creates 
the problem of data credibility, their topicali-
ty and applicability as well as the copyright 
violation problem. Thus, it is necessary to 
develop training programs with account tak-
en of the copyright issue, literary piracy, 
confidentiality, information freedom, securi-
ty as well as ethical and moral principles of 
the society.
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Вероятное прогнозирование ( 
упреждение,антиципация )- это появле-
ние тех или иных элементов языка в вос-
принимаемой речи.Необходимым услови-
ем прогнозирования является наличие и 
систематизация прошлого опыта.При об-
учении РКИ данный механизм не 
создается,он лишь «оснащается» средства-
ми нового языка и совершенствуется в 
системе упражнений.(Кондрашова 
Н.В.,2015)

В данной статье мы рассматриваем во-
просы методики преподавания РКИ, а 
именно  – причины возникновения оши-
бок в речи студентов и механизмы их 
предотвращения.На данный момент су-
ществует такая классификация ошибок: 
по типу интерференции,по уровням 
языка,по виду речевой деятельности,по 
влиянию на понимание речи,по характеру 
происхождения,а также отдельно рассма-
триваются социокультурные ошибки.Да-
лее даются рекомендации по исправлению 
ошибок,указываются основные приемы 
коррекции. В статье изложены результаты 
анализа устных и письменных 
работ,выполненных студентами  – ино-
странцами на занятиях по русскому язы-
ку.

Ошибки студентов в устных ответах и 
письменных работах – негативный, но не-
отъемлемый элемент процесса обучения 
языку.Для минимизации ошибок необхо-
димо не только исправлять их,но и 
предвидеть,заранее предупреждать их 
появление,поэтому прогнозирование и 

исправление ошибок является важным 
инструментом оптимизации языкового 
образования.

В соответствии с определением,данным 
в «Словаре методических терминов», 
ошибкой является «отклонение от пра-
вильного употребления языковых единиц 
и форм,результат ошибочного действия 
учащегося» /Азимов и др.,1999/.Ошибка 
расценивается как некорректный для дан-
ных условий функционирования выбор 
единицы из ряда одноуровневых единиц 
или членов одной парадигмы.

Языковые ошибки возникают по при-
чинам дидактического характера или в 
результате языковой интерференции.Язы-
ковая интерференция  – это взаимодей-
ствие языковых систем,речевых механиз-
мов, воздействие системы родного языка 
на изучаемый язык.

Иноязычная коммуникативная компе-
тенция включает в себя несколько состав-
ляющих: языковую,речевую,социокультур
ную,компенсаторную,учебно-позна-
вательную компетенции.Недостаточная 
сформированность какого-нибудь одного 
компонента ведет к соответствующим на-
рушениям в речи.Существует несколько 
классификаций ошибок.

По типу интерференции ошибки делят-
ся на две группы:

– межъязыковые ошибки,которые за-
висят от взаимного влияния языков.При-
чиной их возникновения служит межъя-
зыковая интерференция.

Например,одной из самых распростра-

ВЕРОЯТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОШИБОК ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ.

Артеменко И.Ю.
Преподаватель Русского языка как иностранного КНУ им.Т.Г.Шевченко 
Подготовительного отделения для обучения иностранных граждан
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ненных ошибок на начальном этапе обу-
чения РКИ является перенос с родного 
языка на русский язык определения рода 
имен существительных (мужской и жен-
ский род).Дополнительная сложность воз-
никает при определении среднего рода 
существительного.

– внутриязыковые ошибки – не завися-
щие от взаимного влияния 
языков,возникающие как следствие сме-
шения явлений изучаемого языка.Основ-
ными причинами возникновения внутри-
языковых ошибок являются 
обобщение,упрощение и регуляризация /
Тишулин,2012/.Обобщением называют 
распространене правил родного языка на 
изучаемый,в котором эти правила не при-
меняются.Например,перенесение правила 
образования прошедшего времени глаго-
ла при помощи окончаний,которые в рус-
ском языке неприменяются(английский 
язык,французский язык).Регуляризация – 
это обращение с нерегулярным языковым 
феноменом как с регулярным.
Например,сложность в образовании мно-
жественного числа существительных, ко-
торые являются для студентов-
иностранцев исключениями (стол  –сто-
лы, но стул – стулья, подруга – подруги,но 
друг- друзья).

Под упрощениями понимают такие 
явления,когда упрощается употребление 
сложных структур (образование косвен-
ной речи,построение придаточных пред-
ложений по модели простых повествова-
тельных).Например,вместо фразы Я 
хочу,чтобы ты пошел в магазин студент 
часто говорит Я хочу,ты пошел в магазин.

Языковые ошибки делятся на:
– фонетические и орфографические,т.е. 

ошибки в произношении и написании 
слов,неверная интонация;

– лексико-семантические ошибки,т.е. 
некорректный выбор слова в контексте, 
антонима при противопоставлении. Из 
речи студентов-иностранцев: Мы ничего 
о нем не знаем,он очень скромный человек 
(вместоскрытный человек), Что зовут? 
Вместо Как называется?, холодная 

вода –чистая вода вместо горячая вода и 
т.д.

– грамматические ошибки,т.е.ошибки в 
морфологии (при спряжении 
г л а г о л а , с к л о н е н и и 
существительных,глагольном управлении 
ит.д.)

Завтра я пошел в университет,Мы хочу 
купить машину,Я люблю эта девушка 
ит.д.

– стилистические ошибки (некоррект-
ный выбор слова из ряда синонимов).

Например:Ньютон придумал много 
законов,вместо Ньютон открыл много за-
конов.

Предупредить или устранить такие 
ошибки можно путем совершенствования 
языковой компетенции студентов.Необ-
ходимо также выделить речевые ошибки в 
аудировании,чтении,говорении,письме.
Ошибки в аудировании  – это непонима-
ние содержания,отсутствие коммуника-
тивного намерения.Ошибки в чтении 
проявляются в неправильном прочтении 
буквосочетаний,неправильном ударении.
Это приводит к искажению понимания 
текста.Довольно распространенной ошиб-
кой у студентов-иностранцев на началь-
ном этапе обучения является подмена 
букв в следующих словах: вчера- вечер- 
врач; девушка-дедушка;пить-петь.Моно-
логическую речь сопровождают языковые 
и речевые ошибки,запинки,отсутствие 
смысловой законченности.Ошибки в диа-
логе возникают при неумении адекватно 
реагировать на реплику собеседника,при 
неумении предоставить партнеру возмож-
ность реализовать свою речевую 
задачу,частое использование простых.од-
носложных фраз.Например:

–Где метро?
– Там.
–Как тебя зовут?
–Антон.
Подобные коммуникативные неудачи 

ведут к тому.что цель коммуникации не 
достигнута,диалог прерывается.

Ошибки в письме делятся на 3 группы:о
рфографические,пунктуационные и рече-
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вые. Орфографические ощибки – это, пре-
жде всего, несоответствие между звучани-
ем и напмсанием. Например: другой-
дорогой, страница-столица.

Пунктуационные ошибки  – этонезна-
ние правил расстановки пунктуационных 
знаков,неправильное членение текста.

Речевые ошибки- это неумение созда-
вать тексты разных жанров,неумение ис-
пользовать приемы описания, повество-
вания.

Предупредить появления таких ошибок 
можно,если формировать у студентов на-
выки речевой компетенции,обеспечить 
студентам обильную речевую практику во 
время аудиторных занятий.

Отдельно выделяют социокультурные 
ошибки,которые являются следствием 
различий в социокультурном восприятии 
мира..

1.Ошибочное осмысление фоновой лек-
сики.Такие ошибки вызваны переносом 
понятий с одного языка на другой. Напри-
мер:

Первый этаж  – европеец скажет–the 
ground floor

3-х комнатная квартира – 3 комнаты + 1
2.Ошибки на уровне речевого поведе-

ния коммуникантов:
Спасибо. –Да. Как дела? –Нет.
3.Ошибки в написании своего имени и 

фамилии,адреса.
4.Поведенческие ошибки–исполь зование 

жестов, поз тела. Многие жесты и позы 
тела имеют разные значения в различных 
культурах, ошибки в применении которых 
часто приводят к досадным, а иногда и 
опасным последствиям.Поведенческие 
ошибки также включают в себя несоблюде-
ние правил выбора форм одежды.

Какие же существуют способы исправ-
ления ошибок в речи студентов?

При выборе стратегии коррекции пре-
подавателю следует определить, все ли 
ошибки одинаково важны и подлежат ис-
правлению в данном виде работы. При 
выполнении грамматико-переводных ра-
бот все ошибки подлежат исправлению.
Напротив, при коммуникативном методе 

обучения вмешательство преподавателя в 
речь студентов происходит лишь в исклю-
чительных случаях. Исправления допу-
скаются, но они не должны препятство-
вать свободному общению. Это особенно 
важно в китайской аудитории. Следую-
щим важным вопросом является выбор 
«исправляющего». Студент является субъ-
ектом, полноправным участником всех 
этапов образовательного процесса.Следо-
вательно, можно привлечь студентов в 
процесс исправления ошибок, т.е. предо-
ставить возможность студенту самому ис-
править свою ошибку. Это сделает про-
цесс коррекции более результативным и 
снизит психологическое давление на сту-
дента.

Существует множество приемов ис-
правления ошибок, которые можно объе-
динить в 6  основных типов /Архарова, 
2014/.

1. Явное исправление,когда преродава-
тель указывает на совершенную ошибку, 
объясняет ее и дает правильный вариант 
ответа.

2.Перифраз в исправленном виде, про-
изнесение преподавателем слова, фразы 
уже без ошибки, но без пояснения.

3. Просьба о пояснении,когда препода-
ватель показывает, что не понял высказы-
вание.

4. Использование терминологии.Препо-
даватель называет грамматическую кате-
горию (время, род, вид), употребленную 
ошибочно, но сам не называет правиль-
ную форму.

5. Стимулирование речемыслительной 
деятельности. Например, преподаватель 
повторяет высказывание до места,где 
была совершена ошибка.

6. Повторение неправильного высказы-
вания преподавателем с обязательным 
вербальным акцентом в той части,где сде-
лана ошибка.

Важным моментом в обучении РКИ яв-
ляется исправление фонетических оши-
бок на всех этапах обучения языку,так как 
неправильность произношения может 
привести к непониманию высказываний.
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Коррекция фонетических ошибок отно-
сится к сложным исправлениям,поэтому 
ее можно рассматривать как упражнение.
Наиболее распространенные фонетиче-
ские ошибки: отсутствие четкости в про-
изношении звуков с\ш, в\б, р\л.слов что\
сто,буду\веду.

Исправление ошибок можно организо-
вать с юмором, но чтобы юмор не 
обидел,поиграть словами и показать из-
менение смысла в случае допущения 
ошибки.Если ошибка была допущена в 
письменной речи, то можно дать студенту 
возможность самопроверки.

Подводя итоги, можно сказать.что 
ошибка  – это показатель не только про-
белов в знаниях студентов, но и показа-
тель реального прогресса в изучении язы-

ка, в движении вперед. Существует мно-
жество путей коррекции ошибок. Их вы-
бор зависит от природы ошибки, вида 
работы, а также от избранного преподава-
телем метода обучения.
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Сучасна освіта у вищій школі спрямова-
на не лише на процес засвоєння і накопи-
чення студентами різнобічних знань по 
вибраній професії, але і в розвитку нави-
чок самостійного придбання нових знань. 
Технології на фармацевтичних підприєм-
ствах постійно розвиваються та вимагають 
постійного оновлення інформації. Сучасні 
інформаційні технології надають великі 
можливості для самостійній роботі студен-
тів, що освоюють необхідні знання.

Цілі і завдання, що стоять перед студен-
тами в системі фармацевтичної освіти 
розподіляються між процесом засвоєння 
знань і формування навичок орієнтуван-
ня в умовах кількісного зростання інфор-
мації, інформаційних засобів і технологій 
і вміння аналізувати вплив інформацій-
них технологій на рівень і якість знань, що 
придбалися.

Інформаційні технології дозволяють ді-
єво посилити інтелектуальну діяльність 
суспільства. Важливим  є  розвинуті  у сту-
дента здібності, націлені на самостійне 
здобуття знань та замислення про їх гли-
бину, вміння здійснювати оптимальний 
вибір серед джерел інформаційних техно-

логій. Сучасні студенти отримують достат-
ній рівень інформаційної грамотності та 
компетенції, ще на протязі навчання у се-
редніх навчальних закладах [1] та продо-
вжують удосконалювати їх у вищому на-
вчальному закладі. В умовах взаємодії 
породжується  залежність інформованості 
однієї людини від інформації, придбаної 
іншими людьми. Тому вже недостатньо 
вміти самостійно освоювати і накопичен-
ня інформацію, а треба навчитися такій 
технології роботи з інформацією, коли го-
туються і приймаються рішення на основі 
колективного знання. Людина повинна 
мати певний рівень культури по пово-
дженню з інформацією. Тобто для вільної 
орієнтації в інформаційному потоці сту-
дент повинен володіти інформаційною 
культурою як одній із складових загальної 
культури [2]. 

 Метою роботи є оцінка переваг в ін-
формаційних джерелах, з’ясування місця, 
яке займають інформаційні комп’ютерні 
мережі, як глобальні, так і локальні, серед 
інших джерел інформації необхідної сту-
дентам в процесі навчання, а також про-
ведення аналізу методичної підготовки 

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЯКІСТЬ 
СУЧАСНОЇ  ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ

Стрілкова Т. О.
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики
Фролова Н. О.
викладач кафедри фізики
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Ромоданова Е. О.
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 The report focuses on the study of students’ attitudes to the role of information technology in 
the educational activity. In this context, analyzed results of the survey conducted among students 
of different specialties and courses are different perceptions of teachers and students of educational 
informatization process, studied the materials on the chosen theme 
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навчальних курсів згідно адаптації сту-
дентства в сучасному інформаційному 
просторі.

Анкетування проводилося серед студентів 
різних спеціальностей. Переважна більшість 
опитаних використовують лише одне джере-
ло інформації – усесвітню комп’ютерну ме-
режу, орієнтуючись при виборі в першу чер-
гу на швидкість пошуку потрібної інформа-
ції в комфортній домашній обстановці, в 
слушний час (24 години на добу, 7 днів на 
тиждень), а також величезна кількість ін-
формації з багаточисельних джерел по по-
шукових запитах. Одночасно з цим виявила-
ся проблема з дотриманням прав і обов’язків 
особи в інформаційному середовищі.

Результати дослідження відношення 
студентів до використання нових інфор-
маційних технологій показали, що  студен-
ти при засвоєнні учбового матеріалу, за-
нурюючись в інформаційний простір, ви-
користовують мінімальний набір знань зі 
швидким доступом, що дозволяє студен-
там успішно орієнтуватися в обговорюва-
них питаннях. 

Виходячи з отриманих результатів про-
понується провести аналіз методів профе-
сійного навчання, методики організації са-
мостійної роботі та складання комплек-
сних завдань, спрямованих на інфор-
маційно-споживчу діяльність студента. Це 

надасть можливість коригувати процес 
формування професійних знань студентів 
у відкритому інформаційному просторі. 
Наприклад, при підготовці до занять сту-
дентам для формування повної адекватної 
думки по будь-якому з питань не достатньо 
використання тільки одного джерела знань 
(наприклад, підручника). Однак необхідно 
щоб студенти користувались інформацією, 
яку  здобувають за допомогою новітніх ін-
формаційних технологій  з перевірених де-
сятиліттями джерел. Об’єднання підручни-
ків, наукових статей та інтернет-сторінок  в 
єдиний  електронний ресурс до навчальної 
дисципліни дозволить динамічно оновлю-
вати зміст та якість освіти.
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Система освіти в Україні передбачає сьо-
годні підготовку кваліфікованих спеціаліс-
тів із високим рівнем знання іноземної 
мови. Сучасні інтеграційні процеси обу-
мовлюють не лише високий рівень профе-
сійних знань, а й високий рівень володіння 
іноземними мовами, зокрема англійською 
мовою. Знання професійної мови зазвичай 
неможливо без володіння граматичними 
нормами на практичному рівні, тобто ви-
користовування граматичних кліше не за-
мислюючись чому саме так, і це має бути 
згідно зі всесвітніми стандартами на висо-
кому академічному рівні, який визнаний у 
всьому світі. У сучасних умовах іноземне 

спілкування стає суттєвим компонентом 
професійної діяльності. Саме тому все 
більше уваги приділяється врахуванню фа-
хової специфіки при вивченні іноземної 
мови, її спрямованості на реалізацію за-
вдань професійної діяльності.

Останнім часом все більше уваги приді-
ляється питанням викладання іноземної 
мови за професійним спрямуванням. До 
цього числа належать відомі вітчизняні 
вчені, зокрема: Е. Мірошніченко,    І. Оні-
сина, Л. Котлярова, Г. Савченко, О. Петра-
щук, М. Задорожна,     А. Ємельянова, О. 
Тарнопольський, Л. Манякіна, Л. Логутіна 
тощо. Зарубіжні дослідники теж приділя-
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У статті визначено цілі та зміст професійно-орієнтованого навчання, висвітлено 
особливості викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей у су-
часних умовах розвитку суспільства, розкрито сутність методів викладання іноземної 
мови, які необхідні для успішного проведення заняття та досягнення поставленої 
мети.
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The article defines the objectives and content of professionally-oriented training, the features of 
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society, the essence of foreign language teaching methods which are necessary for the successful 
conduct of the classes and achieve your goal.
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В статье определены цели и содержание профессионально-ориентированного обуче-
ния, отражены особенности преподавания английского языка студентам экономических 
специальностей в современных условиях развития общества, раскрыта сущность ме-
тодов преподавания иностранного языка, которые необходимы для успешного проведе-
ния занятия и достижения поставленной цели.

Ключевые слова: грамматика, современная грамматика, грамматическая компетен-
ция, грамматические нормы, лексические нормы, умения, знания.
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ють велику увагу навчанню іноземної 
мови професійного спрямування: S. Burger, 
M. Wesche, M. Migneron, N. Cloud, 
F. Genesee, E. Hamayan, J. Crandall та ін.

Проблема професійно-орієнтованого 
навчання іноземної мови досліджувалась 
багатьма авторами, але, не зважаючи на 
це, її актуальність не втрачається й у наш 
час. Не зважаючи на те, що велика кіль-
кість науковців приділяють значну увагу 
питанням вивчення професійної англій-
ської мови, фахової мови, методикам на-
вчання мови, окремі методологічні питан-
ня викладання граматики для майбутніх 
економістів з урахуванням подальшого 
використання лише практичних норм не 
вивчено окремо.

Отже, метою статті є:
• ознайомлення студентів з основними 

поняттями сучасної граматики англій-
ської мови,

• практичне вживання мови та форму-
вання мовленнєвих навичок і вмінь;

• формування вмінь оперування граматики;
• розвиток граматичної компетенції 

студентів, яка є складовою мовної 
компетенції;

• практичне застосування отриманих 
знань, умінь і навичок з граматики.

На основі поставленої мети потрібно 
вирішити наступні завдання, а саме:

• проаналізувати сучасні підходи вчених 
щодо викладання граматики у контек-
сті професійної іноземної мови;

з’ясувати найефективніші підходи щодо 
викладання практичних аспектів грамати-
ки за професійним спрямуванням на 
основі досвіду іноземних науковців.

Оволодіння граматичною компетенцією 
розглядається як процес, необхідний сту-
дентам для вивчення іноземної мови та 
подальшого професійного зростання. Ово-
лодіння граматичною компетенцією здій-
снюється у відповідності до основних тео-
рій мовленнєвої діяльності та комунікації. 
Організація навчального процесу з вивчен-
ня граматики англійської мови передбачає 
максимальне врахування потреб, інтересів 
та особистісних характеристик студента, 

який виступає як повноправний учасник 
процесу навчання, побудованого на прин-
ципах свідомого партнерства і взаємодії з 
викладачем, що безпосередньо пов’язано з 
розвитком самостійності студента, його 
творчої активності та персональної відпо-
відальності за результати навчання.

Вивчення граматичних особливостей 
мовних одиниць допомагає студентам 
зрозуміти закономірності їх функціону-
вання і взаємодії в процесі комунікації. 
При цьому приходить глибоке розуміння 
того, яким чином мова використовується 
для цілей комунікації, підкреслюється 
пріоритет використання певних мовних 
засобів, які забезпечують успішне вико-
ристання мови для досягнення певних 
комунікативних цілей. В центрі уваги зна-
ходиться людина з її конкретними комуні-
кативними намірами. Комунікація для неї 
не тільки обмін інформацією. Комуніка-
ція неможлива без висловлення емоцій, 
почуттів, відношень. За допомогою засо-
бів граматики англійської мови можна 
висловити різні прагматичні установки 
для досягнення комунікативних цілей тих, 
хто спілкується. 

Концепція подання граматичного блоку 
для студентів економічних спеціальностей 
така: від простого до складного, нанизуючи 
кожну наступну тему на попередню базу, 
при цьому повністю ми відходимо від за-
гальноприйнятого подання граматики, 
оскільки будь-яка філологічна підготовка 
передбачає першу тему «Артиклі», в нашо-
му випадку перша тема починається з ба-
нального дієслова «бути», де далі іде Present 
Continuous (теперішній тривалий час), для 
того, щоб студенти могли сказати, що від-
бувається зараз, а тема «Артиклі» вважа-
ється неважливою темою, яка зовсім не 
впливає на зміст речення.

Паралельно з вивченням граматики ви-
вчають лексичні норми, тобто у них іде 
професійна лексика, шляхом вивчення 
професійних тем, знов таки починаємо за 
принципом від простого до складного, 
тобто починаючи з «форм бізнесу» і пере-
ходимо до «макроекономічних ознак». 
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Студенти вивчаючи теми беруть участь у 
дискусіях – це активне використання лек-
сики, і знов таки практичне використання 
граматичних одиниць.

У наш час економіст користується інозем-
ною мовою насамперед у процесі пошуку та 
обробки нової професійно значущої інфор-
мації, при роботі з аутентичними текстами з 
фахової літератури, періодичними видання-
ми, монографіями, статтями, довідковою лі-
тературою; тому переважна більшість інфор-
маційних ресурсів Інтернет та інших 
пошуково-бібліотечних баз даних англомов-
ні; крім того, іноземна мова необхідна в ході 
усної мовленнєвої діяльності для забезпечен-
ня обміну інформацією у ситуаціях обгово-
рення проблем професійного характеру на 
конференціях, семінарах, зустрічах, у процесі 
наукової співпраці. Також робочою мовою 
переважної більшості міжнародних конгре-
сів залишається англійська мова.

При викладанні іноземної мови за профе-
сійним спрямуванням викладач має заціка-
вити студента. Найбільшу зацікавленість 
студенти виявляють, коли матеріал побудо-
вано на основі обраної ними спеціальності, 
що стимулює вивчення іноземної мови, під-
вищуючи і розширюючи їхні професійні зна-
ння. Роль викладача полягає у створенні 
сприятливих дидактичних умов для освоєн-
ня навчально-про фе сійного матеріалу, моти-
вації та стимулювання інтелектуального роз-
витку та креативності студентів.

Проаналізувавши вчених, граматика 
вивчається за ОПП, студенти повинні:

знати:
• мовні форми, властиві для офіційного 

та розмовних регіістрів академічного і 
професійного мовлення;

• широкий діапазон словникового запа-
су, що є необхідним в академічній й 
професійній сферах;

• граматичні структури, що є необхід-
ними для розуміння і продукування 
широкого кола текстів в академічній 
та професійній сферах;

вміти:
• спілкуватись з колегами на професійні 

теми англійською мовою;

• активно використовувати набуті зна-
ння у професійних ситуаціях;

• організовувати роботу, працювати у 
команді;

• отримувати інформацію та працювати 
з нею.

На сьогоднішньому етапі розвитку сус-
пільства, яке дедалі швидше інтегрує у 
міжнародний простір, вивчення інозем-
них мов, а особливо англійської, стає 
надзвичайно важливим. Особливо це 
стосується майбутніх економістів, фінан-
систів, які в силу нинішньої актуальності 
своє професії покликані не лише прояв-
ляти високий професіоналізм, але й за-
безпечувати потреби сьогодення  – мож-
ливості співпрацювати з іноземними 
партнерами, інвесторами тощо. Тому, 
вищі навчальні заклади повинні приді-
ляти особливу увагу викладанню грама-
тики англійської мови професійного 
спрямування, що має свою специфіку та 
особливості. Застосування новітніх тех-
нологій, вдало підібраний матеріал, який 
включав би в себе усі необхідні аспекти, 
правильно визначений метод викладення 
матеріалу, а головне, уміння донести його 
до слухача  – запорука успішно проведе-
ного заняття з англійської мови.
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Коучинг – це довгострокові відносини, 
які допомагають студентам досягти ваго-
мих результатів в їх житті, суспільних 
справах та кар’єрі[1]. В центрі процесу 
коучингу знаходиться студент, що розви-
вається за рахунок надання йому більшої 
автономії та відповідальності або високо-
го рівня відповідальності та освіченості. 
Це допомагає переосмислити життєву по-
зицію, розвинути бажання взаємодії із 
людьми та розвивати власну особистість 
духовну і матеріальну за моделлю «Від до-
брого до ідеального».

За матеріалами Болонського процесу, 
відчутно зростає кількість годин само-
стійної роботи, що призводить до замі-
шання студента, який не знає як, не вміє 

повною мірою розподіляти свій час для 
отримання освіти.

Будь-який вищий навчальний заклад 
намагається всебічно підготувати студен-
та до роботи, що буде носити координую-
чий, управлінський характер, в тому чис-
лі, прививаючи конкретні навички спіл-
кування, самостійності, відповідальності, 
базові та спеціальні знання економіки.

Основними результатами роботи зі сту-
дентом повинні бути його вміння: створи-
ти чітке бачення майбутнього результату 
для себе; формулювати ефективні цілі; 
проявляти творчість під час пошуку рі-
шень; управляти часом, прийняття най-
кращих рішень; управляти своїм станом, 
бути стабільним до стресу; розуміти свою 

РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) 
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ В РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОУЧИНГУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
ЕКОНОМІСТІВ У ВНЗ

Постикіна Є.Г.
викладач кафедри професійного англомовного навчання, Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили

В  статті розглянуто питання структури коучингу. Автор виділяє засоби та  ре-
зультати впровадження коучингу для студентів. Проаналізовано зв’язок вивчення про-
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власну мотивацію; розкривати цінності; 
просувати та позиціонувати себе; ефек-
тивно завершувати проекти та підводити 
підсумки, тощо.

Серед задач, що ставить перед собою 
ВНЗ по відношенню до студента– підго-
товка фахівців з економіки зі знанням 
іноземної мови. Це сприяє розвитку про-
фесійної та емоційної компетентності в 
умовах сучасних міжнародних відносин, 
полегшує спілкування та обмін науковим 
та практичним досвідом в галузі економі-
ки, підтримує інтенсивні міжособистісні 
відносини та комунікації[2].

Сучасні вимоги до підготовки майбут-
нього економіста потребують від нього 
бути плідним учасником міжкультурної 
комунікації; мати необхідні навички та 
вміння професійного, ділового та ситуа-
тивного спілкування в усній і письмовій 
формах; бути спроможним отримувати 
новітню фахову інформацію через інозем-
ні джерела. Все це підвищує попит на 
кваліфікованих фахівців, які вільно воло-
діють іноземною мовою, та обумовлює 
необхідність вивчення курсу «Іноземна 
мова за професійним спрямуванням».

Вимоги до підготовки передбачають: 
формування базових знань про сутність 
політичної, економічної, соціальної та 
духовно-культурної систем суспільства; 
структуру і закономірності функціону-
вання економічних систем; економічні 
суб’єкти, їхню взаємодію в національній 
ринковій системі та глобальному середо-
вищі; управління розвитком економічних 
організацій різних типів; функціонування 
ринків товарів, грошей, праці та послуг; 
принципів та стандартів бухгалтерського 
обліку; зміст міжнародних економічних 
відносин, основ і ролі міжнародного пра-
ва; основ міжнародних фінансів, марке-
тингу в глобальному економічному серед-
овищі, особливостей економічних опера-
цій в міжнародній діяльності України; 
здатність застосовувати сформоване еко-
номічне мислення в аналізі економічного 
розвитку суспільств; визначати цілі еко-
номічної діяльності; застосовувати сучас-

ні методи систематизації та аналізу інфор-
мації; формувати стратегії діяльності еко-
номічних організацій; орієнтуватися в 
потоках ресурсів на товарних, грошових, 
трудових ринках; укладати контракти та 
здійснювати економічні операції з інозем-
ними партнерами; проводити маркетин-
гові дослідження світових ринків; обґрун-
тувати стратегії та моделі виходу на за-
кордонні ринки.

Маркетинг-дослідження, яке проведене 
київським науково-освітнім центром, до-
водить: стимулом до вивчення іноземних 
мов 51% опитаних людей називають 
кар’єрне зростання, 23% - навчання і ста-
жування за кордоном, 12% роблять це для 
того, щоб зробити свій відпочинок більш 
комфортним, 7% збираються в ділові за-
кордонні подорожі, 4% навчаються для 
участі в міжнародних конференціях і лише 
3% опитаних працюють з іноземними 
партнерами. Як видно, переважна біль-
шість відповідей безпосередньо пов’язана 
з роботою і просуванням кар’єрними схо-
дами. Висновок з цього напрошується 
один - для успішної роботи в найрізнома-
нітніших сферах і напрямках однієї рідної 
мови явно буде недостатньо, необхідне 
знання іноземної мови[4].

Успішний шлях багатьох кар’єристів по-
чинається з навчання і стажування за 
кордоном. Престижно і перспективно здо-
бувати освіту в університетах Великої 
Британії, Канади, США та інших розвине-
них країн. Крім популярних програм MBA 
(Master ofBusinessAdministration) є й менш 
відомі аналоги: CFA (CharteredFinancialAn
alystqualification), ACCA (CharteredAssocia
tionofCertifiedAccountants). Для участі в 
будь-якому з цих проектів знову ж таки 
вкрай необхідно володіти іноземною мо-
вою.

Це корисне вміння дозволяє одержати 
доступ до іноземних сайтів і друкованих 
видань. З часом можна навчитися не тіль-
ки читати і писати іноземною мовою, але і 
думати, а отже, створювати іншомовні 
презентації, відвідувати міжнародні кон-
ференції та тренінги, вести ділове листу-
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вання. Такі навички знання іноземної 
мови роботодавець обов’язково оцінить.

Фахівці, які володіють іноземними мо-
вами, будуть все більш і більш затребувані 
з кожним роком.

Великою проблемою для роботодавців є 
те, що розмовною та діловою мовою воло-
діють багато, а ось технічна іноземна мова 
поширена значно менше. 

На першому місці за популярністю, зви-
чайно, непорушно стоїть англійська мова 
- офіційна мова міжнародного бізнесу та 
торгівлі, інтернету і техніки, науки і мис-
тецтв. 80% ділового мовного простору за-
ймає саме вона. Кожен з нас все частіше 
стикається з нею у спілкуванні з партне-
рами по роботі і на відпочинку. Англій-
ська мова використовується при заповне-
нні анкет, складанні резюме, у діловому та 
приватному листуванні[3].

У всіх транснаціональних компаніях ан-
глійська мова –загально корпоративна 
мова, якою користуються для спілкування 
з керівництвом і для зв’язку з філіями в 
різних країнах. Тому економісти, фінан-
систи, торгові представники, секретарі, 
телефонні оператори, просто активні та 
ділові люди не уявляють свого життя без 
англійської мови.

Таким чином, володіння англійською мо-
вою – вже не дивовижна навичка, а необ-
хідність. Нині її навчають у дитячих садках, 
школах, вузах, не кажучи вже про численні 
курси іноземних мов та тренінги. А в дея-
ких країнах навіть математика і деякі інші 
предмети шкільної програми викладають-
ся англійською мовою. Професійна англій-
ська мова використовується:

Більшість веб-сторінок в інтернеті, тоб-
то більш ніж мільярд (1,000,000,000) сторі-
нок інформації! Надзвичайно, адже зна-
ння лише однієї іноземної мови забезпе-
чують вам доступ майже до всієї інформа-
ції у світовій павутині. 

Преса. У всіх країнах світу продаються 
газети та журнали англійською мовою. І 
ви з легкістю зможете читати газети світо-
вого рівня, такі як Times, Newsweek чи 
InternationalHeraldTribune!

Огляд новин. Знаючи англійську, ви 
легко можете переглядати телепередачі на 
міжнародних каналах, таких як CNN 
International та ВBC. Вони передають но-
вини набагато швидше та професійніше, 
аніж наші телевізійні мережі. До того ж ви 
можете дивитися  міжнаціональні телеві-
зійні канали, перебуваючи в будь-якому 
куточку світу.

Англійську часто називають мовою ко-
мунікації, через те, що все людство на 
планеті негласно вирішило спілкуватися 
саме цією мовою. Наступні підрахунки 
говорять самі за себе: приблизно 
1,500,000,000 людей в світі говорять ан-
глійською, ще 1,000,000,000 людей вивча-
ють цю мову, 75% всіх листів та листівок в 
світі пишуться англійською. 

Майже всі міжнародні конференції та 
конкурси проводяться англійською мо-
вою. Наприклад, Олімпійські Ігри чи кон-
курс Міс Світу. 

Переговори та наради дипломатів та по-
літиків з різних країн ведуться англій-
ською. Англійська мова – це основна мова 
таких організацій, як ООН, НАТО тощо.

Англійська мова допомагає студенту: 
спілкуватися з людьми з усього світу та 
вести бесіди в міжнародних інтернет-
чатах та групах, дізнаватися багато нового 
та цікавого про життя та культуру інших 
націй.

З легкістю подорожувати світом, так як 
англійською говорять більше, ніж в 100 
країнах світу. Знаючи англійську, ви без 
будь-яких труднощів зможете запитати до-
рогу, розпочати бесіду та попрохати про 
допомогу. Англійська допоможе піднятися 
по кар’єрній драбині. Працевлаштування в 
сфері бізнесу, техніки чи науки.

Ринок праці України диктує нові умови 
для роботи спеціалістів. Згідно даних 
Держкомстату близько 25% українських 
підприємств співпрацюють з іноземним 
капіталом. Західні інвестиції, безліч ком-
паній з головним офісом за кордоном та 
вихід українських компаній на світовий 
ринок вимагають не тільки висококвалі-
фікованих фахівців в певних сферах ді-
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яльності, але й придбання нових знань і 
навиків або удосконалення вже існуючих.

Знання англійської мови є одним з най-
більш затребуваних та пріоритетних на-
виків. Свій рівень мови іноді потрібно 
продемонструвати навіть до співбесіди, 
адже багато фірм закликають бажаючих 
отримати посаду надсилати резюме ан-
глійською мовою.

Ті ж, хто мріють отримати економічну 
освіту у престижних бізнес-школах світу, 
повинні будуть представити сертифікати 
TOEFL/IELTS. Harvard, Stanford, INSEAD, 
Duke, IE, Chicago, LBS, MichiganRoss – ці 
та інші ВНЗ в усьому світі зможуть надати 
чудові знання в різних галузях економіки, 
проте тільки якщо Ваш рівень англійської 
мови достатньо високий.

Англійська мова стала мовою спілку-
вання в світі бізнесу, незалежно чи під-
приємство знаходиться в англомовній 
країні. Навчання корпоративної англій-
ського дає вам право на більш престижні 
корпоративні робочі місця. Добре знання 
англійської також полегшує виконання 
поставлених завдань, оскільки ви здатні 
швидше знайти потрібну інформацію в 
інтернеті, краще спілкуватися з клієнта-
ми, колегами і начальством.

Фінансовий світ – це світ, в якому дуже 
важливо отримувати швидкий доступ до 
актуальної інформації. Ось тільки акту-
альна інформація, найчастіше, доступна 
саме англійською мовою. Крім того, нала-
годжувати ділові контакти з іноземними 
партнерами вам навряд чи вдасться, воло-
діючи тільки рідною мовою.

Висновки: професійна підготовка 
студента-економіста розглядається як 
процес формування особистості в процесі 
навчання майбутнього фахівця, результа-
том якого виступає його готовність до 
професійної діяльності на основі стійкої 
управлінської позиції і особистісних якос-
тей, базових компетенцій, саморегуляції 
особистості та професійної поведінки 
управлінця. Специфіка підготовки еконо-
міста визначена в першу чергу насиченіс-
тю і значимістю людських відносин в 

управлінні, де емоційна компетентність 
займає центральну позицію і обумовлює 
емоційну стриманість, емоційну врівнова-
женість, емпатію, експресивну сензитив-
ність, дієвість (здатність повести за собою 
людей, активізувати їх діяльність, знайти 
найкращі засоби емоційно вольової впли-
вів і правильно вибрати момент їх засто-
сування), комунікативні управлінські зді-
бності, які включають здатності керувати 
власними емоціями в спілкуванні і т. п.

Підготовка фахівців економіки в облас-
ті управління відноситься до людинознав-
чих професій, які активно затребують ко-
мунікативний компонент праці та емоцій-
ні ресурси суб’єкта у праці. Активно роз-
вивається компетентнісний підхід в 
підготовці фахівця характеризується 
прагматичними цілями, спрямований на 
актуальні потреби сучасної професійної 
освіти, виражені в сучасних тенденціях 
підготовки управлінських кадрів і досяг-
нення вимірюваних результатів готовнос-
ті  взаємодіяти і впливати на інших людей, 
а також управляти власним розвитком.

Базисом готовності до професійної ді-
яльності виступає компетентність як здат-
ність і досвід реалізації суб’єкта в профе-
сії. Емоційна компетентність являє собою 
сукупність здібностей, знань, умінь і на-
вичок в емоційній сфері, що дозволяє 
управляти власними емоціями і створю-
вати сприятливу емоційну атмосферу в 
процесі комунікації.

Стосовно підготовки формування емо-
ційної компетентності коучинг – спосіб 
фасилітації особистісного розвитку сту-
дентів з метою формування умінь управ-
ління власним емоційним станом і нави-
чок впливу на емоційний стан партнерів 
по взаємодії.

Педагогічна модель формування емо-
ційної компетентності майбутнього еко-
номіста на основі коучингу базується на 
визначенні мети (досягнення цілей сту-
дента в області підвищення рівня емоцій-
ної компетентності оптимальними шляха-
ми і в оптимальні терміни), завдання 
(формування самопізнання, соціального 
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пізнання, саморегуляції, управлінні емо-
ціями інших), зміст (самосвідомості, со-
ціальному розумінні, регуляції і управлін-
ні собою, управлінні відносинами). До 
технологій коучингу віднесені наступні 
кроки: самоідентифікація студента в про-
блемі, подолання вузьких рамок проблеми 
і позначення додаткових перспектив, вхід 
в різні перспективи, фасилітації вибору, 
планування ситуації, відповідальне сприй-
няття плану, дії по втіленню плану. Ре-
зультат, проектований в моделі-сформо-
ваність емоційної компетентності за кри-
теріями –саморозуміння і взаєморозумін-
ня, саморегуляції і взаиморегуляции.

Авторська технологія реалізації моделі 
формування емоційної компетентності 
майбутнього фахівця у процесі коучингу 
включає вступну сесію коучингу (знайом-
ство, визначення стратегії і перспектив 
розвитку); демонстрацію навичок, аналіз і 
пошук нових ресурсів (коуч-сесії– осо-
бисті та групові); завершальну сесію коу-
чингу (план дій, розподіл відповідальнос-

ті, система мотиваційних заходів, необхід-
ні ресурси і т. д.).

Рекомендації щодо впровадження коу-
чингу з метою формування емоційної 
компетентності майбутнього економіста 
описують технологію впровадження ав-
торської методики коучингу і вимоги до 
методичного забезпечення даного проце-
су (розробка та апробація програми, ство-
рення науково-методичної основи, контр-
оль процесу підготовки економіста і екс-
пертиза результатів готовності фахівця).
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Мистецтво співу викликає в нашій уяві 
певні образи та відображає емоційний 
стан. У процесі вокалізації бере участь не 
лише звук, але й усвідомлене слово. Отже, 
і вокал вже можна розглядати як певний 
технологічний процес художнього співу.

Художньо-образний зміст вокального 
твору як цілісне явище виникає на основі 
взаємодії діалектично пов’язаних між со-
бою музичного та поетичного компонентів. 
Зважаючи на те, що ці дві складові тільки у 
своїй єдності закладають оcнову створення 
виконавцем художньо-образного змісту 
твору, проблеми виховання співацької май-
стерності зв’язують не тільки з якісним 
мелодійно-вокальним інтонуванням, а і з 
донесенням до слухача образної змістовнос-
ті поетичного тексту [1]

Так, формування вокальних умінь і на-
вичок студентів розглядається як склад-
ний та багатогранний процес, який потре-
бує нових підходів та форм навчання. Во-
кальна школа у вузькому розумінні – це 
певна сукупність вокально-технічних за-
собів, що забезпечують високий рівень 
виконавства [3]

Сучасна музична педагогіка все частіше 
звертає свою увагу на ознайомлення студен-
тів з різноманітними вокальними стилями 
та напрямками. Саме такий підхід може за-
безпечити вокалісту повну свободу у фор-
муванні своєї особистості як професійного 
музиканта і дасть можливість найбільш 
яскраво розкрити свої природні здібності.

Особливо актуальними є ці питання 
для виховання естрадних співаків: відомо, 

що значна кількість молодих виконавців 
навіть не усвідомлює свої недоліки і вва-
жає, що властиві їхньому співу гаркавість, 
шепелявість, «спів у ніс» є проявом своє-
рідності їхньої співацької манери. Не ви-
рішеними до цього часу є чисельні питан-
ня методики підготовки студентів 
музично-педагогічного навчального за-
кладу – майбутніх вчителів музики, що 
спеціалізуються у естрадному співі: засво-
єння ними одноразово основ класичного 
та естрадного вокалу породжує проблему 
виховання в них гнучкої техніки їх вико-
ристання, усвідомленого ставлення до 
специфіки прийомів та засобів звукоутво-
рення й артикуляції.

В той же час питання методики форму-
вання специфічних навичок вокально-
естрадного типу та володіння одноразо-
во двома різновидами артикуляції до 
цього часу ще не стала об’єктом всебіч-
ного розгляду науковцями та методиста-
ми . Не приділяється належна увага дано-
му питанню, за нашими спостереження-
ми, і більшістю викладачів та самих ви-
конавців, тому вокальна вимова (а 
звідси – і вокальна техніка взагалі) у зна-
чної кількості як вчителів музики, так і 
вітчизняних естрадних співаків, далека 
від досконалості.

Методичні розробки західних педагогів-
вокалістів значно відрізняються від на-
вчальних програм для виховання молодих 
естрадних співаків мистецьких закладів 
України, починаючи з офіційного розді-
лення вокалістів на дві групи – класичних 
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вокалістів та ритмічних співаків. З  поя-
вою звукопідсилюючої апаратури (мікро-
фонів) принцип звукоутворення змінився 
і застосовується «розмовна» позиція, за 
методикою провідного американського 
педагога Сета Ріггса. Ці зміни сприяли 
тому, що більшість західних співаків не 
мають проблем з находженням нейтраль-
ного звуку, який переважно і використо-
вується у навчальному процесі через його 
простоту [2].

Відповідно, усі зміни звуку мають бути 
усвідомленими, а не випадковими й мимо-
вільними. Так, у вітчизняній вокальній пе-
дагогіці існує думка, що «вокальне» треба 
опановувати свідомо. Отже, щоб навчаль-
ний процес відбувався ефективно, а з на-
буттям певного майстерності голосовий 
ресурс використовувався якомога довше, 
треба вчитися правильно дихати (оскільки 
це позначається на тривалості звуку, щіль-
ності тону та насиченості тембру).

Значне місце у вокальному виконавстві 
займають голосові ефекти, які застосову-
ються в джазовому та рок-вокалі, а отже 
мають безпосереднє відношення до 
естрадного мистецтва. У методичних роз-
робках західних педагогів-вокалістів ре-
тельно описаний механізм кожного з них, 
що дуже важливо для ефективного їх опа-
нування. Так, у книзі «Повна вокальна 
техніка» провідного педагога-вокаліста 
Кетрін Садолін розглядаються наступні 
ефекти: розщеплення, хрип, гроул, во-
кальний злам, голос із придихом, вереск/

крик, клацання та сиплість, що можуть 
застосовуватися як в естрадному вокалі, 
так і в академічному [4] Але у вітчизняній 
вокальній педагогіці розглядаються лише 
дві атаки звуку (тверда та м’яка), а субтон 
(атака з придихом) і на сьогодні ігноруєть-
ся, хоча уся сучасна естрада використовує 
її досить активно для створення музично-
го образу твору або неповторної манери 
звучання виконавця, що фактично і є спе-
цифікою естрадного вокального мисте-
цтва. Оволодіння специфічними засобами 
естрадного вокалу потребує від сівака ці-
леспрямованої та активної роботи над 
звукоутворенням і артикуляцією, у тому 
числі – в характерних для поширених 
жанрів розважальної музики сполуках та 
ритмічних формулах, а також вміння варі-
ювати їхнє артикуляційне оформлення у 
різномовних текстах.
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На спортивні досягнення в легкій атле-
тиці впливають тотальні розміри тіла (ріст 
і вага). Під час бігу, стрибків та метань най-
кращі результати показують спортсмени 
високого росту. Так, під час досліджень 
учасників XX Олімпійських ігор було вста-
новлено, що середній ріст спринтерів до-
рівнює 176 см, бігунів на 110 м з бар’єрами – 
184  см. Була відзначена залежність росту 
від довжини дистанції: у бігунів на 400 м – 
180  см, на 800  м  – 178,5  см, на 1500  м  – 
178 см, на 5 км – 173 см, на 10 км – 172 см, 
у марафонці  – 167  см. У міру збільшення 
дистанції у спортсменів падає й вагово-
ростовий індекс (від 401 до 320). Середній 
ріст спортсменів, які виконують стрибки у 
висоту, дорівнює 189  см, спортсмени, які 
виконують метання диску – 189 см, спортс-
мени, які беруть участь у штовханні кулі – 
196  см. Такий зріст у спортсменів, які ви-
конують штовхання кулі пояснюється тим, 
що дальність польоту кулі при всіх інших 
рівних умовах тим більше, чим вище від 
землі знаходиться крапка вильоту кулі.[2]

Велике значення для досягнення високих 
показників у легкій атлетиці мають пропо-
рції тіла. У спринті важливу роль грає не 

довжина тіла, а відносна довжина ніг (від-
ношення довжини ніг до довжини тіла в 
%). Так, наприклад, в олімпійського чемпі-
она цей показник дорівнює 55%. Відносна 
довжина ніг у стрибунів в середньому до-
рівнює 51,5%, у спортсменів, що спеціалізу-
ються у спортивній ходьбі – 48 %.[3]

Немало важливою особливістю статури 
спортсмени, які виконують метання, є 
мала величина відносної ваги тіла – 234 г/
м2. Ця ж величина в стаєрів дорівнює 
271 г/м2.[1]

При дослідженні м’язової системи 
олімпійців виявили, що найбільші показ-
ники товщини м’язів спостерігаються в 
спринтерів. Зі збільшенням довжини 
дистанції товщина м’язової тканини 
закономірно зменшується. Спортивні ре-
зультати в марафонців ростуть зі 
збільшенням довжини, абсолютної й 
відносної поверхні тіла, зменшення обхва-
ту стегна, ваги підшкірного, внутрішнього 
й загального жиру. У бігунів, особливо 
марафонців, підшкірно-жировий шар ви-
ражений дуже слабо і рівномірно 
розподілений по всій поверхні тіла. Таким 
чином, в одних легкоатлетів (залежно від 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТАТУРИ У 
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спеціалізації) вирішальними факторами 
результативності є тотальні розміри тіла, 
в інших – пропорції його окремих частин, 
у третіх – такі конституційні особливості, 
як ступінь розвитку й специфіка розподілу 
м’язової й жирової тканин, відносна вага 
тіла та ін..

Плавцям міжнародного класу властиві 
атлетична статура, більша й вище серед-
ньої довжина тіла, невелика вага. Це по-
яснюється тим, що у плавців з великими 
тотальними розмірами тіла, що мають, як 
правило, більшу абсолютну силу, величи-
на останньої переважає над показниками 
сил опору водного середовища. У плавців 
високого зросту зі збільшенням тоталь-
них розмірів тіла гідродинамічний опір 
росте в меншому ступені, чим у плаців 
низького зросту. Плавці-спринтери мають 
більш високий зріст і вагу, ніж стаєри. До-
бре розвинена мускулатура верхнього 
плечового пояса й грудної клітки, вузький 
таз і стрункі довгі ноги зменшують вихро-
вий опір води й сприяють подовженню 
«кроку» при плаванні. Великий інтерес 
представляють дані про пропорції тіла 
плавців. Плавці при великій довжині тіла 
мають відносно вкорочений тулуб, довгі 
ноги, широкі плечі, звужений відносно 
плечей таз і сплощену грудну клітку. По-
ряд із цим плавці відрізняються коротки-
ми руками, що дає їм деяку перевагу – від-
носно короткі руки позитивно впливають 
на якість гребка (менше плече сили опору, 
менший момент інерції руки при переносі). 
Тому деякі автори вважають, що відбір 
плавців іде по шляху пошуку щодо осіб ви-
сокого зросту з короткими руками. Лише 
плавці, які плавають способом «кріль», 
спринтери й спортсмени, що спеціалізу-
ються в плаванні на спині відрізняються 
відносно довгими руками. При відборі ді-
тей у секції плавання доцільно віддавати 
перевагу тим, хто має широкі долоні, біль-
ші стопи, гнучкий тулуб, тощо.[3]

Маса тіла важкоатлетів у межах кожної 
категорії обмежується правилами зма-
гань. Тому довжина тіла є найбільш ін-
формативним показником із числа 11-ох 

основних тотальних розмірів (зріст, вага, 
окружність грудей), в якості приклада 
доцільно привести середню величину до-
вжини тіла видатних важкоатлетів  – 
учасників Олімпійських ігор у Мехіко. 
Довжина тіла в штангістів від 56  кг до 
60  кг  – 162  см, до 67,1  кг  – 164  см, до 
75 кг – 167 см, до 72 кг – 172 см, до 90 кг – 
175  см, понад 90  кг  – 182  см. Більшість 
спеціалістів характеризують важкоатле-
тів як широкоплечих, з більшим обхва-
том грудної клітки, що мають короткі 
руки й ноги. Нерідко важкоатлети від-
різняються неправильним положенням 
голови й надмірним лордозом у попере-
ковому відділі хребта. І по мірі збільшен-
ня довжини тіла у важкоатлетів збільшу-
ється відносна довжина тулуба й знижу-
ється відносна маса кінцівок. Аналіз аб-
солютних значень компонентів мас тіла 
важкоатлетів виявляє значну різницю в 
представників різних вагових категорій. 
Якщо м’язовий і кістковий компоненти 
найбільші в легковісів (48,3 й 18% проти 
відповідно 38,4  й 14,3% у великовагови-
ків), то жировий компонент має зворот-
ню тенденцію (22,2% у великоваговиків, 
й 9,9% в легковісів). До особливостей бу-
дови тіла штангістів варто віднести низь-
корослість, широкісткість і значний роз-
виток м’язів.

Гімнасти відрізняються середньою до-
вжиною тіла. У середньому зріст спортс-
менів, які займаються гімнастикою висо-
кого класу, близько 165  см, а маса тіла 
60 кг. Для гімнасток характерні середній і 
низький зріст, широкі плечі, вузький таз і 
деякі особливості формування м’язів. Се-
редні зріст і вага гімнасток дорівнює 
159  см й 47  кг. Динамічні спостереження 
за гімнастами показують, що до моменту 
досягнення високого рівня майстерності 
частіше відсіюються спортсменки із край-
німи значеннями вагово-ростових показ-
ників. Тренерам, що працюють із дитячи-
ми групами, варто враховувати, що ріст 
розмірів тіла за період від 12 до 20 років у 
низькорослих гімнастів менший, а у висо-
корослих – більший.[2]
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Якщо порівняти гімнастів і гімнасток II й 
I спортивних розрядів і майстрів спорту, то 
в міру зросту спортивної майстерності 
відзначається зменшення довжини тіла, 
ваги тіла (у чоловіків), параметрів талії, 
сідниць, стегон і плечей (у жінок). Обхват 
грудей у гімнасток у міру зросту 
майстерності збільшується. Пропорції тіла 
гімнастів характеризуються досить корот-
ким тулубом, вузькою талією, трохи звуже-
ним тазом, короткими руками. Верхня ча-
стина тіла в них трохи подовжена, плечі 
широкі й похилі, ноги тонкі й довгі. 
Гімнасток відрізняє: відносно більше 
короткі кінцівки й більше довгий тулуб, 
невеликий обхват талії, стегон, низький таз 
і тонкі ноги. У гімнастів сильно розвинені 
м’язи верхніх кінцівок, грудей й спини, 
обхват сідничної області невеликий, ноги 
стрункі, з невеликим мускульним рельєфом. 
У загальній вазі тіла гімнастів більшу част-
ку становлять активні тканини, середня 
питома вага тіла в них дорівнює 1,0434. 
Гімнасти мають невеликий підшкірно-
жировий шар, рівномірно розподілений по 
всій поверхні тіла. У гімнастів і гімнасток 
краща постава серед представників всіх 
видів спорту.[1]

Зібрано дані, що свідчать про те,що 
зріст тіла в борців позитивно впливає на 
їхні досягнення. Високорослі спортсмени 
мають значні потенційні можливості, осо-
бливо атлети важкої вагової категорії, вага 
тіла яких не обмежена. Атлетів-гігантів 
відрізняє різноманітність застосовуваних 
ними технічних прийомів завдяки довгим 
важелям, значній м’язовій силі й масі тіла. 
Але й в інших вагових категоріях середня 
довжина тіла в борців високого класу зви-
чайно більше, ніж у менш кваліфікованих 
спортсменів тієї ж категорії. Для борців 
характерні більші поперечні розміри тіла, 
значні величини обхватів грудної клітки, 

шиї, плеча, стегна, гомілки й відносно 
короткі ноги. Борці в основному мають 
широкі плечі й різну (залежно від вагової 
категорії) довжину ніг. Представники 
найлегшої ваги відрізняються від людей, 
які не займаються професійним спортом, 
більш короткими ногами, борці найлегшої 
й напівлегкої ваги мають ноги середньої 
довжини, представники інших вагових 
категорій – довгі ноги. У всіх борців, крім 
спортсменів важкої ваги, вузький таз. У 
порівнянні з людьми, які не займаються 
професійним спортом, в них короткі руки. 
Це можна пояснити тим, що відносна сила 
обернено-пропорційна довжині плечей 
важеля. Таким чином, чим довші руки, 
тим більшу силу потрібно прикласти при 
виконанні прийому, що практично 
невигідно.[3]

Процентний вміст м’язової маси у 
борців майже однаковий (48%), а жирова 
тканина поступово збільшується від лег-
ких категорій (8,8%), до важких (15,15%). 
Кісткова ж тканина зменшується від 
15,98 до 12,40% у великоваговиків. Завдя-
ки цьому питома вага тіла найбільша у 
борців легких вагових категорій, і наймен-
ша – у великоваговиків.

Наведені в розділі дані показують 
більшу практичну важливість дослідження 
фізичного розвитку в спортсменів. Ці дані 
здобувають особливу вагомість у тих ви-
падках, коли вони взаємозв’язуються з 
особливостями функціонального стану 
організму спортсмена, його працездатністю 
і підготовленістю.
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Social and economic changes in Ukrainian 
society, the processes of globalization and 
informatization, integration of Ukraine into 
the European community led to the new re-
quirements for the of future interior design 
specialists’ professional training.

A comprehensive personal development of 
future specialist is implemented by basic pro-
cess of education and training. Creative 
teachers’ researches for decades have focused 
on the introduction of students’ training and 
self-employment dualism.

Scientific research on professionals’ educa-
tional training in field of design is fairly new 
but important part of Ukrainian science. 
Conceptual principles of the organization 
and content of future designers’ vocational 
training in higher educational institutions are 
set out in the basic legal documents and state 
standards of higher education, which sum-
marizes the requirements of the state, the in-
ternational community and consumers to the 
content of education and training.

According to the majority of researchers, 
the profession of designer-specialist of any 
professional sphere has a specificity that 
distinguishes it from engineering and, re-
spectively, artistic professions. The designer 
is on the turn of the material and spiritual 
activity, and therefore his professional activ-
ity aims to satisfy both material and spiritual 
needs of mankind. Without consideration 

and study of natural and scientific, technical 
and aesthetic components, without using of 
practical experience and heritage of archi-
tecture, painting, sculpture, applied art – it 
can’t be imagined.

There was revealed that the organizational 
and methodological terms of future interior 
designers’ professional training are: forma-
tion of cognitive interest in the process of in-
terior design specialists’ professional training  
and innovative educational environment as a 
factor of  the future designer professional 
formation; work with gifted students in the 
design education conditions; design-project-
ing methodology in the context of future 
students’ professional development of in “De-
sign” specialty. 

In order to outline the major factors that 
determine the dynamics of future bachelors 
of Interior Design professional training is 
important to define the basic conditions un-
der which this process is effective and effi-
cient. 

In the scientific literature the term “condi-
tions” usually describes:

- the connection subject to the surround-
ing phenomena, without the presence of 
which it does not exist or exists in another 
form (N. Frolova) [1];

- rules by means of which expedient flow of 
physical, natural or social processes is carry 
out (V. Zahviazynskyi) [2];
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- unity of subjective and objective in the 
flow of certain processes (V. Slastionin T. 
Stefanovska) [3];

- a set of interrelated conditions which af-
fect the process of activity (V. Andreev) [4];

- a set of objective environmental capabili-
ties which allow to occur certain phenomena 
(A. Nain) [5].

The analysis of scientific literature (V. Be-
likov, M. Borytko, O. Galkina, A. Molozhaven-
ko, I. Solovtsova, L. Sokolova et al.) indicates 
that clearly defined concepts  “organizational 
and methodological conditions” does not exist 
as a result of a wide researched subjects’ range, 
which is relate to these conditions.

In the modern Ukrainian economic condi-
tions is particularly acute arises problems of 
constructing an educational effective system 
for the development of cognitive interest and 
students’ giftedness, that will give the ability 
to compete in the labor market with the lead-
ing countries of the world. Such training is 
feasible only under condition of systematic 
and phased implementation of specialized 
programs for talented young people’s search-
ing, in the conceptual model of the educa-
tional process and the gifted students’ devel-
opment building.

The development of the creative compo-
nent of future designers’ professional forma-
tion – is a complex process that requires 
continuous, filled with informative content, 
social significance, diverse activities. One of 
the fundamental positions here – is cognitive 
interest. Should be noted, that coverage of 
research is considered in this paper only in 
the plane of cognitive interest’s integration, in 
the educational process of future designers’ 
training. It is clear, that it is the principal in 
determining the role and place of the creative 
component in the work of the designer, but 
scientific researches on this issue are not con-
sidered in this paper. 

Cognitive interest in its general definition 
is a selective focus of the individuality at ob-
jects and phenomena. This orientation is 
characterized by a constant desire for knowl-
edge, to new, more integrated and deeper 
knowledge. Systematically becoming stronger 

and developing cognitive interest acquires a 
motivational form to the educational process. 
With such attitude of the student to the edu-
cational process it acquires exciting and high-
performance form.

By conviction of psychologists, cognitive 
interest has “searching” character. Under its 
influence a person gradually raises questions, 
the answers to which he or she actively finds 
itself. So, student’s searching activity imple-
mented with enthusiasm, he/she feels emo-
tional growth, satisfaction from own search-
ing results.

On our opinion, Y. Fokin fully systematizes 
the concept of “knowledge”, positioning it as 
a ways to replenish objectify experience of 
mankind [6]. Today four types are known: 
scientific, empirical, artistic and secret. Scien-
tific knowledge – it is the knowledge of the 
objective world’s characteristics in the pro-
cess of scientific activity, that are specially 
carried to identify essence and explore new 
objects and its laws. Empirical knowledge – 
cognition of the characteristics of the objec-
tive world in the process of practical human 
activity, that addresses to satisfy the needs in 
knowledge. Artistic knowledge – imaginative 
reflection of new objects and situations, new 
“planes” of known objects and situations, that 
is implemented through figurative reflection 
of reality and creative imagination of such 
knowledge subject. Secret knowledge – cog-
nition of the material or ideal objects and 
situations’ features, the results of which sub-
ject reports to other people, without being 
able to confirm its universally accepted meth-
ods of verification, proof of the truth. Secret 
knowledge can be attributed to all religious 
doctrines and trends.

Scientific and pedagogical researches in 
this area ascertain positive influence of cog-
nitive interest not only on the process and 
result of activity but also to such processes as 
thinking, memory, imagination, feeling that 
under the influence of cognitive interest ac-
quiring special shape and orientation.

Cognitive interest – is one of the most im-
portant incentives for the educational pro-
cess. Its influence is multidimensional. Under 
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the influence of cognitive interest educational 
process, of even “weaker” students, runs more 
efficiently.

The peculiarity of cognitive interest as a 
motive to the process of learning is in the fact 
that it ahead of others recognized by student, 
“stands” closer in the student’s emotional 
range.

During the conducting of surveys among 
the students of art higher educational institu-
tions on topics: “What in the educational 
process interests you most?”, “Why did you 
choose this profession?”, more than 65% said 
“it’s interesting to study”, “creative specialty”, “ 
professional teachers who tell material really 
interesting”.

It is obvious that level, depth and differen-
tiation of cognitive interests is different with 
different students: some are guided only the 
immediate interest, sometimes situational 
and episodic, in others it became true form of 
thought and pursuit of knowledge. But com-
mon for everyone is that under the influence 
of cognitive interest educational process ac-
quires a personal character, and therefore 
synthesizing much more effective educational 
form. Formation of cognitive interests among 
the students in “Design” can be in two classi-
cal ways: on the one hand, the content of the 
subjects must contain this possibility in itself, 
the other – by additional organizing of stu-
dents’ cognitive activity. Both of these ways 
are not separate from each other, but rather 
have bright expressed specificity and must be 
applied simultaneously.

Educational content – is the foundation 
upon which not only the level of professional 
competence of the designer, but also a range 
of worldview are shaped.

But we must consider that cognitive inter-
est in study can’t be maintained only just by 
bright new “positions”. Even K. Ushinsky 
wrote that the object to be an interesting, 
must be partly new and partly – known. New 
and unexpected is always in learning material 
stands on a background of already known 
and clear. So obviously raises issues of cogni-
tive interest support in context – “to see new 
in familiar material.”

The incentive for cognitive activity also 
acts as informatization of society, access to 
modern scientific and technical achieve-
ments, know-how and others. There is a 
contradiction between modern scientific and 
technological achievements and content of 
subjects. To overcome these contradictions 
and efforts should be directed to the modern 
high school. Today, as part of the of students’ 
cognitive interests formation, it is necessary 
to expand scope of education programs: to 
acquaint students with contemporary global 
trends, directions aesthetic, ergonomic, sci-
entific research, inventions and so on; dem-
onstrate the qualitative features of the new 
stage of scientific and technological develop-
ment; to emphasize that integrate of scientific 
research from different fields creates emer-
gence and development of new ones.

It is unreasonable, from pedagogical point 
of view, position – to put the student as an 
observer and “storage” of knowledge and 
skills. It is necessary to put it in the position 
of a person who operates with knowledge, 
leads creative research, puts maximum intel-
lectual, creative and volitional effort to solve 
cognitive tasks and more.

Realization of such tasks can be solved by 
problem-based study (By Brushlinsky A.V), 
there is always arises dominant interest to 
study in this approach. In problem-based 
study the main thing – is problematics of 
material which is fed and includes elements 
sometimes of contradictions, sometimes of 
unpredictability.

If we consider the “problem” from a philo-
sophical point of view, it is such kind of ques-
tion, the answer to which, in subject’s ac-
quired experience, is not found, and therefore 
there is a need in the relevant practical and 
theoretical activities, that differ from simple 
information retrieval. So there are certain 
complication, that student can’t eliminate by 
using the existing knowledge base, because of 
its insufficient level. Using of problematic is-
sues in the educational process helps improve 
students’ cognitive interest to study, develop-
ing dialectical thinking, and forms active 
person with creative thinking.
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The issue of independent work and methods 
of its organization have been deeply investigated 
during the emergence and development of 
problem-based study, which was considered as 
one of the areas in the students’ creative poten-
tial formation (L.V. Zharova, P.I. Pidkasystyi, 
M.L. Portnov). The scientific literature analysis 
on the individualization of learning showed that 
the development of individual approach has at-
tracted pedagogues for long ago (Y.Z. Hilbuh, 
L.E. Shevchuk). Currently pointed interest to 
the problem of individualization caused by so-
cio-economic conditions both in Ukraine and 
around the world.

Formation and personal development are 
carried out under the influence of external 
and internal factors (spontaneous and pur-
poseful, positive and negative). Formation is 
regarded as providing some form to any ob-
ject of design. The usage of the “formation” 
and “development” concepts is explained by 
the desire to stress the unity of external and 
internal personality’s traits changing pro-
cesses. The influence of both external and 
internal factors on the formation and devel-
opment of personality most clearly observed 
in the process of design education.

We believe that in the learning process in 
“design” for the development of cognitive in-
terest for students it is appropriate to apply 
the methods of heuristic study proposed by 
A.V. Khutorskym, namely: 

- cognitive, creative, organizational-activity.
To traditional methods of creative type are 

of heuristic learning, “brainstorming” meth-
od of empathy and morphological box. It’s 
mission – to provide logical support for real-
ization of the educational process’ goals. The 
cognitive methods include: analogies, com-
parison, classification, synthesis and others. 
Organizational and activity methods involves 
the mastering of learning the  purposeful 
planning, organization of control and evalua-
tion of students’ work, conduct educational 
reflection during lessons.

Also for the development of cognitive in-
terest, complexity of cognitive tasks is impor-
tant. The nature of cognitive problem largely 
affects the activity-vector of the student.

One side of pedagogical skills is that teacher-
expert, predicting qualitative and quantitative 
“perspectives” of student’s success has positioned  
teaching material In such way that students 
gradually but steadily and efficiently overcome 
increasingly difficult steps of this material. Such 
process argues the mastering of more complex 
elements of the creative approach to the prob-
lems, logical thinking, to solving conflicts, find-
ing an optimum routes and more.

It should not be forget that the designer 
cognitive interest’s future development in a 
large ratio affects the degree of its integration 
into the scientific and research activity in 
higher education. This work argues the active 
research and analysis of sources base on this 
subject, organization of observations and the 
ability to process and analyze data, skills and 
of research work that ultimately affects edu-
cational outcomes and student self-realization 
in professional plane.

Thus, pedagogical skill of the teacher to 
argue, awaken and develop cognitive educa-
tional interests among the students, based on 
the ability to make their subject’s content 
rich, interesting, deep and attractive way and 
in cognitive activity – colorful, creative, pro-
ductive, practical realization of the goal.

Design, above all represents project and 
artistic activity that certainly argued avail-
ability of advanced creative thinking. There-
fore, professional training should be aimed 
on the formation and development of stu-
dents of the creative artistic thinking.

In professional training of “Design” basic is 
the creative tasks and, in general, creative ap-
proach to the educational process. Such prob-
lems associated with imagination, deepening 
of thought, active leveraging of classic triad 
“knowledge-skills-abilities”, which is comple-
mented by finding creative and emotional 
enthusiasm. In this context, the aim of the 
educational process goes beyond mastering 
the classic triad “knowledge-skills-abilities” 
and includes informal knowledge and know-
how (analysis of the facts, decision making, 
work with information, etc.).

Research approach, with using the infor-
mation technologies affects all components of 
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methodical system of interior design future 
specialists’ training, objectives, content, 
forms, methods and learning tools. Organiza-
tion of design students’ research activities 
based on the implementation of principle 
“learning through researcher” (A. Aleksyuk, 
N. Anelina, V. Rajewski).

The concept of supporting talented youth 
assigned to all normative and legal acts gov-
erning the activities of higher educational 
establishment and Program of development 
of gifted children and youth in Ukraine, 
Presidential Edicts and so on.

The implementation of certain provisions 
requires a detailed system analysis in the con-
text of a national system of searching, selec-
tion, training, education and development of 
talented young people in Ukraine with the 
assistance of specialists in various fields.

Common problems of talents highlighted 
in scientific works of many domestic and 
foreign scientists: F. Galton, V. Druzhinin, N. 
Leites, B. Teplov S. Rubinstein, Kostiuk, N. 
Levitov, A. Matyushkin, J. Renzulli, E . Tor-
rance, Shadrikov B. et al. 

In pedagogical literature is widely repre-
sented forms and methods of work with gift-
ed children in case of secondary schools.

However, scientific studies of art education in 
the context of pedagogical work with talented 
youth is extremely fragmented and require fur-
ther refinement and systematization. Thus, 

V. Bovsunivskiy  highlights the strategic 
goals for promoting innovation and creativity 
at all levels of education and training based 
on competence approach opens the question 
of pedagogical diagnostics of design gifted 
secondary school students. 

B. Tymenko notes that there are differences 
in the intellectual and creative talent. De-
signer’s inherent by intellectual talent, which 
is provided by harmonious human adapta-
tion with the environment.

In the paper of A. Rudenchenko highlights 
problems of teaching ethnic-design to the 
gifted students of art schools in Ukraine.

Aims of arts education determined by the 
results of World War II,  conference on Arts 
Education held in Seoul in 2010 under the 

auspices of UNESCO availability of arts edu-
cation; high quality of concepts and pro-
grams; compliance of art education to mod-
ern challenges.

Determining of organizational and meth-
odological conditions in scientific researches 
occurs in different ways: by the results of sci-
entific and theoretical analysis of the prob-
lem; the expert survey’s results of the experi-
enced in the problem of research profession-
als; the results of the focus groups’ work, 
round tables, seminars or conferences on 
consideration of the related with the investi-
gated problems; by the results of content 
analysis of scientific literature and more.

It is noteworthy that domination of the 
creative component in process of designer’s 
professional training and formation of a 
thinking system – is not a mechanical unifi-
cation of two parallel activities but a certain 
organization of the identity formation pro-
cess of. To make a creative approach effective 
means of future designers’ thinking system 
formation, it is necessary for study to be car-
ried out on the basis of a systematic approach 
to the organization of the educational process 
in the design education, and direction of the 
future designer activity into the project and 
creative plane, has become the basis of mod-
ern professional training. This will be impos-
sible without considering of abilities and tal-
ents and individuality of each student.

The basic value orientation of design educa-
tion involves the development of project think-
ing and mastering the design methods. Impor-
tant thing in this context is the selection of 
applicants who have a high level of develop-
ment and perception of design culture in the 
whole spectrum of its manifestations.

The rod function of environmental design 
is the organization of object-space complexes 
and systems. Accordingly, the area of interior 
designer’s activity is sufficiently spacious, so 
there is a need for specialists-professionals 
that are able to design not only because of the 
needs of the consumer, but also in line with 
modern technological, social and economic 
challenges, predicting the demand of out-
lined trends in the future.
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Independent student’s work that should 
continue and complement for lecture, subor-
dinated to general pedagogical principles: 
science, connection with life and activity of 
conscious learning, differentiation and indi-
vidual approach, emotionality , etc. compe-
tence approach. 

However, independent work peculiar and 
specific principles: voluntary, dynamism, cu-
riosity. The student voluntarily chooses type 
of creative work according to his interests and 
abilities. Support for fun – an important prin-
ciple of independent creativity. However, it 
should not be forgotten that the interest is 
seen not only as a means of teaching and 
teacher motive of the student activity, but also 
the result of the educational process. Condi-
tions and criteria of efficiency should be in-
dependent initiative and self-organization of 
the student.

The structure of interior designer’s profes-
sional competence, that we have determined, 
based on art and graphical, designing, engineer-
ing, technical, technological, organizational and 
managerial, supervisory and researching- ex-
perimental activities. On the other hand, there 
were found basic components that are occur-
ring in all kinds of activities, namely: motiva-
tional and personal, creative and innovative, 
content-activity and reflective.

Considering implemented by us compre-
hensive theoretical analysis of a researched 
problem and an author’s a significant peda-
gogical experience of work in the design edu-
cation system, which included a large number 
of pedagogical process’ observations and own 
participation in its organization and imple-
mentation of future interior design bachelors’ 

professional training, we have stopped at the 
first formulation option of organizational and 
pedagogical conditions – on the basis of sci-
entific and theoretical researched problem 
analysis and consideration of own experience 
of the educational process’ axiological foun-
dations implementation.

Thus, on the basis of scientific and theo-
retical analysis of the researched problem we 
have formulated the following organizational 
and methodological conditions of future inte-
rior design bachelors’ professional training 
as: the formation of cognitive interest in the 
process of professional training of interior 
design specialists and innovative educational 
environment as a factor of the future designer 
professional formation; work with the gifted 
students in the conditions of design educa-
tion; methodology of making design projects 
in the context of future’s professional forma-
tion students of “Design” specialty.  
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