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Кожна людина зараз піддається 
впливу нових реалій, нових викликів, 
що ставить перед нами суспільство і 
світ в цілому. Світ швидко змінюється 
і є цілком відмінним від того, яким він 
був ще вчора. Динаміка соціальних 
процесів настільки вражаюча, що лю-
дина часто не поспіває за всіма зміна-
ми, тобто людський розум не завжди 
спроможний видати адекватні відпо-
віді на виклики, котрі постійно став-
лять перед нами суспільство, людство 
та наше відповідальне ставлення до 
майбутнього.

Сьогодні ми живемо в час науково-
технічної революції, яка змінює еконо-
міку і соціальну сферу нашого існуван-
ня в країні, де ми займаємось актив-
ною суспільною діяльністю. Стрімко 
змінюється формат економічних від-
носин, що має суттєвий вплив на еко-
номічні орієнтири та стандарти, яки-
ми ми живемо.

Молода людина, яка починає  про-
бувати себе в різних сферах діяльності, 
формувати зв’язки з іншими людьми 

повинна бути готова розвивати себе, 
реалізовувати себе і, головне, залиша-
тися і бачити себе повноцінним грома-
дянином суспільства, в якому вона 
живе.

Головними чинниками, які можуть 
допомогти представникам молодого 
покоління досягати певних успіхів в 
професійній сфері та суспільному 
житті, і сприятимуть тому, щоб ці успі-
хи були постійними та осмисленими, є 
формування у них активного ставлен-
ня до навчання, професійної діяльнос-
ті, суспільства. 

Під час навчання у вузі особистість 
змінюється, підіймаючись на вищий 
щабель, порівняно із вчорашніми шко-
лярами, що призводить  до  глибоких 
змін у свідомості та важливе для само-
пізнання особистості. Процес навчан-
ня у вищому навчальному закладі по-
винен бути скерованим на задоволен-
ня потреб студентів у пізнавальній 
активності та діяльності, під час 
якої вони ознайомлюються з прийома-
ми самостійного набуття знань, фор-

ЗНАЧЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Ямшинська Н.В.
викладач Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут ім. І. Сікорського»

Ключові слова: активізація, навчально-пізнавальна діяльність; студент; зна-
ння; навчання; активність, мотивація, ефективність, пізнавальний інтерес, ме-
тоди та прийоми.

Keywords: activization, educational and cognitive activity; student; knowledge; 
studying; activity, motivation, efficiency, cognitive interest, techniques.
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муються їхні пізнавальні інтереси, 
життєві компетенцій та активна жит-
тєва позиція. У них має бути сформо-
вана мотиваційна готовність до про-
фесійної праці та після вузівської са-
моосвіти, що в свою чергу визначає 
їхню готовність до подальшого про-
фесійного самовдосконалення.

Пізнавальна діяльність студентів 
включає різні елементи, такі як ви-
вчення і оволодіння основами теорії 
певної дисципліни, практичне засто-
сування теоретичних основ досліджу-
ваної дисципліни і, найголовніше, 
формування творчого, самостійного 
підходу в рамках досліджуваного 
предмета і використання набутих 
знань для вирішення знову поставле-
них задач.

Л.X. Мажітова, розробляючи педа-
гогічні основи формування професій-
них інтересів учнівської молоді, вва-
жає, що «з метою виховання професій-
них інтересів в процесі навчання, на-
вчальна діяльність студентів, яка 
формується в результаті вивчення пев-
них дисциплін за фахом, повинна бути 
орієнтована на їхню майбутню профе-
сійну діяльність [4]. При цьому слід 
зауважити, що тісний зв’язок між ви-
вченням конкретної дисципліни та на-
вчально-професійною діяльністю май-
бутніх фахівців повинен бути встанов-
лений з самого початку навчання сту-
дентів в університеті. Лише такий 
тандем може стати запорукою та засо-
бом активізації пізнавальної діяльнос-
ті студентів.

У педагогічних дослідженнях най-
частіше активізацію пізнавальної ді-

яльності розглядають як організацію 
сприйняття навчального матеріалу, 
коли засвоєння знань відбувається 
шляхом розкриття взаємозв’язку між 
явищами, порівняння нової інформа-
ції із вже відомою, а також конкретиза-
ції, узагальнення та оцінки навчально-
го матеріалу з різних точок зору [2].

Пізнавальна самостійність по-
в’язана з прагненням і умінням само-
стійно мислити, орієнтуватися в новій 
ситуації, знаходити свій підхід до ви-
рішення завдань, здобувати знання. 
Вона відображає інтелектуальні зді-
бності студентів до навчання, які здат-
ні проявлятися й розвиватися тільки в 
діяльності. Застосування активних ме-
тодів на різних стадіях навчання при-
зводить до розвитку інтелектуальних 
якостей студента, що виявляються в 
необхідності безперервного прагнення 
оволодівати знаннями.

Пізнавальна спрямованість студен-
та, що вже має певний життєвий до-
свід та обрав спеціальність, має вибір-
ковий характер. Коли ті чи інші понят-
тя, предмети або явища представля-
ються йому важливими та мають 
життєву значимість, тоді він із захо-
пленням ними займається, прагне все 
це глибоко вивчити з метою подаль-
шого використання у своїй професій-
ній діяльності.

Якість навчання в вузі повністю за-
лежить від ефективності навчальної 
діяльності, яку проводить викладач, і 
активізації самостійної пізнавальної 
роботи студента. Особлива увага при-
діляється раціональній організації 
процесу навчання студентів молодших 
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курсів, які не мають достатніх навичок 
самостійної роботи. Ефективність на-
вчання залежить від правильного ви-
значення цілей, змісту і методів на-
вчання. Методика стимулювання піз-
навальної діяльності визначається су-
купністю різних факторів, а саме 
дисципліною, що вивчається, особли-
востями навчальної групи або потоку, 
особливостями викладача.

У сучасній парадигмі вузівського 
навчального процесу викладач розгля-
дається не стільки як джерело інфор-
мації, що підлягає вивченню, скільки 
як особа, що організує самостійну на-
вчальну роботу студентів [1]. Викла-
дач виступає порадником, досвідче-
ним помічником, координатором 
спільної діяльності. Його функції: сти-
мулювати пізнавальні інтереси студен-
тів, допомогти їм у самостійному по-
шуку необхідної інформації, в органі-
зації власної діяльності. Практичний 
аспект вирішення проблеми співвідно-
шення навчання і розвитку повинен 
базуватись на концепції розвиваючого 
навчання.

Активізація пізнавальної діяльнос-
ті  – це двосторонній процес. Умови, 
що активізують процес пізнання ство-
рює, перш за все, педагог, а демонструє 
результати цих умов  – власне пізна-
вальну активність – студент.

З метою активізації пізнавальної 
діяльності студентів на занятті мо-
жуть бути застосовані деякі загальні 
підходи:

– вдосконалення системи засвоєн-
ня студентами базових знань, умінь і 
навичок;

– активізація теоретичного і про-
дуктивного мислення, пізнавальних 
здібностей; розвиток критичного мис-
лення в процесі навчання;

– розвиток мотивації до навчання, 
пізнавальних інтересів студентів: 
прагнення до свідомого засвоєння на-
вчального матеріалу, участі всіх сту-
дентів у навчальній діяльності;

– організація кооперування, співп-
раці студентів під час вирішення пев-
ної задачі; використання різноманіт-
них форм навчальної діяльності;

– організація навчально-пошукової 
діяльності, різних форм самостійної 
роботи студентів;

– застосування комп›ютерних тех-
нологій в навчальному процесі;

– допускається навчання студентів 
в різному темпі і засвоєння ними різ-
ного об›єму знань;

– проведення навчальних ігор.
Поширеними методами активізації 

пізнавальної діяльності студентів 
можна назвати:

• Метод “мозкового штурму”
• Метод “круглого столу”
• Проектний метод
• Рольові та дидактичні ігри
Дуже корисними та цікавими для 

студентів є проблемні заняття, темати-
ка яких буде зрозумілою кожному. Як 
специфічна технологія навчального 
процесу проблемне навчання передба-
чає наявність проблемного запитання, 
проблемного завдання, проблеми, 
проблемної ситуації [5].

Такі заняття, як приклад занять з 
формування суб’єктної навчальної 
позиції, дозволяють кожному учасни-



10 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

кові представити власне вирішення 
проблем.

Ще одним потужним стимулом 
для інтенсивної роботи на заняттях є 
те, що активність і якість роботи сту-
дентів на них оцінюється в кінці се-
местру у вигляді балів. Впроваджен-
ня рейтингової системи оцінювання 
всієї навчальної і наукової роботи 
студентів є істотним чинником, що 
впливає на міжсесійний роботу сту-
дентів [3].

Досвід використання вищеназваних 
методів підтверджує, що вони є ефек-
тивним інструментом для активізації 
пізнавальної діяльності студентів під час 
навчання, потужним засобом форму-
вання їх пізнавальної самостійності та 
розвитку їх творчих здібностей, які на-
вчать майбутнього фахівця переводити 
теоретичні ідеї в площину практичних 
дій, озброять ефективними способами 
самопідготовки та самоконтролю.

Активізація й керування пізнаваль-
ною діяльністю студентів значно роз-
ширює професійний світогляд спеціа-
ліста, дає змогу цілісно бачити будь-
яку навчальну чи наукову проблему, 
знаходити її оптимальне рішення.
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Двадцатое столетие является пери-
одом глобальных процессов во всех 
сферах жизни общества. Мир перестал 
быть просто суммой сосуществующих, 
но развивающихся относительно неза-
висимо региональных культур и циви-
лизаций, каким был ранее. Со време-
нем он стал единым и взаимозависи-
мым. Данный фактор не мог не повли-
ять на становление национальных 
систем образования.

Остро встала проблема всеобщего, 
обязательного обучения. В пользу та-
кой реформы приводились прежде 
всего аргументы экономического по-
рядка: всеобщее образование счита-
лось условием индустриального про-
гресса, решения социальных проблем, 
а также гарантом безопасности.

Ж.О. Декроли принял активное 
участие в создании реформаторского 
течения в педагогике, известной под 
названием «Новое воспитание».

Ж.О. Декроли, специализируясь на 

изучении душевных больных, особен-
но заинтересовался детьми, и в 1901 г. 
открыл в окрестностях Брюсселя ин-
ститут для детей с отклонениями в 
развитии. В данном институте, на ос-
нове углубленной исследовательской 
работы, он начал применять новые, 
совершенно иные методы обучения и 
воспитания [1].

Результатом его работы стал ряд 
печатных трудов, посвященных таким 
аспектам, как методы изучения и клас-
сификации детей, отклоняющихся от 
нормы, а также способы их воспита-
ния и обучения. Среди них наиболее 
известными являются «Психология 
рисования», «Несколько соображений 
о психологии и педагогике чтения» и 
др. Декроли разработал свою методику 
обучения чтению, вопросник для ро-
дителей по психологическому наблю-
дению детей, тесты для изучения пред-
ставлений детей, в частности число-
вых и др.
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В последующем Ж.О. Декроли заин-
тересовался вопросами воспитания 
нормальных детей, в 1907 г. им была ос-
нована школа, которая обслуживала 
главным образом детей из обеспечен-
ных семей в возрасте от 3 до 18 лет. Ав-
тор назвал ее «школа для жизни, через 
жизнь». В данной школе Декроли вводит 
все методы исследования и обучения 
ребенка, а также предлагает новые [2].

Ж.О. Декроли при разработке сво-
ей технологии, использовал достиже-
ния естественных наук последних де-
сятилетий XIX в, философию вита-
лизм, признающее наличие в организ-
мах некой силы, которая влияет на 
жизненные явления. Он считал, что 
главной целью педагогической дея-
тельности является содействие осоз-
нанию ребенком самого себя, позна-
нию среды обитания, где ему предсто-
ит реализовать свои идеалы.

Автор отводил игре в воспитатель-
ном процессе огромную роль, считая 
ее могучим побудителем духовного 
развития ребенка, стремился раскрыть 
динамику данного явления. Он писал: 
«Игра побуждает радость. В процессе 
игры ребенку весело. В дальнейшем 
данный вид занятия уступает место 
другим видам деятельности».

Согласно авторской методике, в 
играх используются окружающие де-
тей предметы и явления. По мнению 
Декроли, игры следует применять как 
средства повторения, закрепления, 
классификации и ассоциации имею-
щихся у детей наблюдений [3].

Идеи «Нового воспитания» отра-
жали потребность общества в подго-

товке через школу всесторонне разви-
тых инициативных людей, которые 
будут готовы к активной деятельности 
в различных сферах жизни. Важным 
принципом являлась концентрация 
программы школы вокруг центров ин-
тересов: «Ребёнок и его организм», 
«Ребёнок и Вселенная» и т. д. Педагог в 
процессе обучения играет роль по-
мощника и консультанта.

Представители данного течения 
(А.А. Ферьер, Дж. Дьюи и др.) считали 
себя последователями Ж.Ж. Руссо, вы-
двинувшего идею естественного вос-
питания.

В 1915 г объединение сторонников 
«Нового воспитания» распалось. Од-
нако, в 1921  г усилиями Декроли оно 
было восстановлено под иным назва-
нием – «Лига Нового воспитания». Его 
задача заключалась в объединении 
всех, кто «интересуется воспитанием 
детей». В 1932 г в состав данной орга-
низации входили представители более 
50 стран, при этом наблюдалось деле-
ние на секции по языковому принци-
пу. После смерти основателя данного 
течения, организация в течение года 
практически прекратила свою дея-
тельность. Однако, в начале 50-х годов 
XX века работа сторонников «Нового 
воспитания» возобновилась под эги-
дой ЮНЕСКО [4].

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что вся научная и практическая 
деятельность Ж.О. Декроли была по-
священа подготовке детей к «настоя-
щей социальной жизни». Автор внес 
существенный вклад в развитие тео-
рии и практики воспитания детей 
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младшего школьного возраста, его ме-
тодики актуальны и широко применя-
ются в современном образовании.

Список использованной литературы:
1. Волкова М.В. Формирование личности 

школьников на основе интеграции пе-
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Nowadays the important role of for-
eign language in professional perfor-
mance encourages educators to devise 
new up-to-date and effective methods 
and techniques of teaching so that the re-
sults match the students’ real needs and 
expectations. Mastering a foreign lan-
guage involves developing skills which 
sometimes can be a challenge for stu-
dents, especially when they are exposed to 
real communicative situations. Therefore, 
using authentic materials in the ESP class 
can be an appropriate tool to make teach-
ing process effective in transmitting the 
necessary knowledge to students, make 
them feel comfortable using the foreign 
language and link the formal, and to some 
extent artificial, environment of the class-
room with the real world in which we 
hope our students will eventually be using 
the language they are learning”. By au-
thentic we mean materials produced by 
proficient users for the specialists in a 
certain field of science (not for language 
teaching purpose) [3, 53; 4-6].

Researches distinguish three broad 
categories of ESP authentic materials:

• daily objects such as business cards, 
bank leaflets, photographs, receipts, 
catalogues, currency, reports, finan-
cial statements, instructions, bank 
accounts, application forms, pic-
tures, registration forms, letters/
emails, diagrams, agreements, etc;

• broadcast texts such as newspapers, 
journals, TV and radio programs, 
films, documentaries, general or 
special literature;

• websites.
However, it is not enough to choose 

authentic materials. The whole purpose of 
English for vocational purposes can only 
be achieved through proper quality au-
thentic tasks and activities.

Task is a piece of work to be done es-
pecially one day, regularly and very often 
unwillingly or with difficulties. Activity is 
the work of a group or organization for an 
aim. Task in ESP is an activity to be done 
by learners. Task in ESP is a real  – life 
situation. The core task elements contain 
the following components: teacher’s role, 
learner’s role, settings, activities, inputs, 
goals [2].

Most researches confirm the positive 
potential of authentic materials for lan-
guage teaching. Scholars prove that au-
thentic materials scaffold learners’ learn-
ing of a target language more sufficiently 
and outline that using authentic materials 
has positive effects on learners, in that it: 
helps students to produce better language; 
helps students to acquire the language 
faster; makes students more confident in 
real situations; brings cultural informa-
tion to the students‘ attention; strengthens 
motivation [3; 4; 6-8].

However, using authentic materials can 

USAGE OF AUTHENTIC MATERIALS IN ESP CLASSROOM

O. I. Bondarenko
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
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be risky if the methodology is not carefully 
chosen because it is not always easy to use 
real sources, on a daily basis, especially 
with beginners. This may be due, amongst 
other things, to the difficulties presented 
by the language. In fact, such material will 
often have to be edited, in order for there 
to be a suitable match between student and 
material learned. Fortunately, ESP learners 
are not typically beginners in the foreign 
language, and authentic materials usually 
provide a good setting for introducing 
roughly-tuned input in a comprehensible 
way [3; 5].

Authentic materials have a positive 
contribution in the field of ESP. Hence, it 
merits to be adopted by language teachers 
to enhance their students’ learning prog-
ress. When teachers decide to use authen-
tic materials in the classroom they “need 
to have a clear pedagogic goal in mind: 
what precisely they want students to learn 
from these materials.” [5, 71].
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Case study is modern educational 
technology which presents methods of 
analysis. The technology consists of spe-
cific cases (situations, stories, texts) used 
for joint analysis, discussion or decision 
making by the students of a certain branch 
of learning. From methodological view 
point case study is specially prepared 
teaching material which includes struc-
tural description or modeling of real life 
situations. The goal of this article is to 
reveal case study nature as situational 
practice. As a rule a real life problem or 
situation has already had preliminary de-
cision, which is necessary to analyze. The 
decision, that a case player makes, may be 
both an example of student’s competence 
and professional skill and a real life deci-
sion making. As a rule every case study 
has several decisions. Every case player 
may always propose his or her own unique 
variant of decision [1].

The value of case study as educational 
technology doesn’t reflect practical prob-
lem only, but it makes urgent and neces-
sary mastering of students’ knowledge in 

the process of this problem solving. Also 
case study successfully combines educa-
tional and analytical activities which pres-
ent effective methods of realizing educa-
tional tasks. Case study as educational 
process consists of three main steps:

1. Individual training. It means that 
the first step of case study is basic for fur-
ther learning process. At this stage infor-
mation should be structured from basic to 
self  – development activities which con-
tain criteria and alternatives. Basic quan-
titative analysis of exact diagnostics is 
necessary to restrict existing alternatives.

2. Small group discussion. Small group 
discussion creates essential link between 
individual training and panel discussion. 
The main advantages of group discussion 
are: the ability of group members to check 
their own skills; the desire to get individ-
ual training, because the group mates 
pressure makes better preparing; the abil-
ity of each student to speak in a limited 
time period; the ability to work effectively 
in a team; the ability to form identity of 
views; the ability to form communicative 
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skills as a result of ideas exchange with 
group mates and the ability to form mu-
tual correlation. The team work motiva-
tion is great until students feel signifi-
cance of their individual training. Small 
group discussion is not effective until 
each group mate expresses the idea about 
situational practice.

3. Panel discussion. Panel discussion 
is a situation in which a group of people 
is united to discuss an issue, often to 
provide feedback, to brainstorm problem 
solutions or to discuss public issue in 
front of the audience. Panel discussion 
effectiveness of situational task depends 
on highly motivated atmosphere of a 
class, when each student understands 
that his or her active participation in the 
discussion is important for further learn-
ing experience. Situational methods fa-
vor effective results of learning such as 
ability to think over the assigned task 
carefully; quickness of understanding as 
far as students are forced to answer dif-
ferent questions and express their opin-
ions; ability of thinking which is training 
with the help of speech patterns or ques-
tions aiming to develop communicative 
skills [2].

Regular case study application may be 
concentrated on the problems of a com-
pany’s management. It will help students 
to evaluate the ways of these problems 
solving. It assumes on deep analyses and 
draws a conclusion by means of hypo-
thetic plan of actions. Recurrence of ac-
tions develops analytical and diagnostic 
capability, ability to concentrate on di-
lemma and decision even in the case of 
process modeling. Situational method of 

learning is an instrument of inductive 
thinking stimulation.

4. Case study classification. Case study 
is classified according to its structure. 
Highly structured case is a short and ex-
act situation description with accurate 
figures and data. This type of case has a 
certain amount of correct answers aimed 
to evaluate knowledge or ability to use 
one formula, skill and technique in a cer-
tain field of knowledge. Unstructured 
cases correspond to material with a large 
amount of data, necessary to evaluate the 
style and speed of thinking, ability to 
separate the essential point and skills of 
work in a certain field of knowledge from 
subordinates. They have several correct 
variants of answers and possibility to 
make unconventional idea. Ground 
breaking cases may be both short and 
long. Observation of this case solution 
makes it possible to see whether a man 
has nonstandard way of thinking and a 
number of creative ideas he can suggest at 
a certain time period, how he can take 
them up, develop and apply in case of a 
group solution. Case study is classified ac-
cording to its form. There may be paper 
and video cases. Case study is classified 
according to its size. Full cases (20-25pages 
on average) aimed at several days’ team 
work and team presentation of the prob-
lem solution. Short cases (3-5 pages) aimed 
at class analyzing and discussion [2]. 

Case study is a successful technology 
of practical material development, ob-
taining team work skills, decisions 
grounding, results reporting, because sit-
uational exercises contribute to students’ 
real life situations and entrepreneurship. 
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Case study technology is a progressive 
form of students’ getting new knowledge 
and it is actively applied in educational 
process. It is important for successful 
management career.

Cases are classified according to their 
structure, presentation form, size, compli-
cacy level, branches of learning, types of 
companies and regions. Highly structured 
case is a short and exact statement with 
quantitative data. There are certain cor-
rect answers for this type of cases. They 
aimed to evaluate knowledge or ability to 
use one formula, skill or technology in a 
certain field of knowledge. There are also 
unstructured cases which present material 
with a large amount of data aimed to 
evaluate style and speed of thinking, abil-
ity to separate the most essential thing 
from that of minor importance. The un-
structured cases have several variants of 
correct answeres and usually non-stan-
dard decisions are not excluded. Ground 
breaking cases may be both short and 
long. This type of cases help revealing 
whether an observable person can make 
non-standard decisions or not and what 
number of creative ideas he can have to 
solve a problem in a certain time period. 
When a team decision making whether 
he can take up somebody else’s idea, de-
velop it and and use in practice. There are 
different forms of case presentation. The 
most widely used are paper cases and 
video cases. Among size cases there are 
full cases, concise cases and mini cases. 
Full cases (20-25 pages) are used in a sev-
eral days team work and mean team deci-
sion presentation. Concise cases are used 
at the lessons and mean general discus-

sion. Mini cases like concise cases are 
used in class to illustrate complicacy level 
of strate theory. Mini cases may be short 
1 or 2 paragraphs) and have questions for 
class discussion. This kind of cases may 
have one or several branches of learning, 
two paragraphs and has questions to dis-
cuss in class. Cases of different complicacy 
level are developed for bachelor and mas-
ter levels, for the MBA (the Master of 
Business Administration) level and post-
graduate courses. Among cases of differ-
ent branches of learning there are such 
cases as “Audit and Accounting”, “ Busi-
ness and State Relations”, “Competition 
Strategies”, “Entrepreneurship”, “Finance”, 
“Management”, “Personnel Relations”, 
“Data Resource Management”, “Market-
ing”, “Negotiations”, “Operational Man-
agement”, “Business Administration and 
Leadership”, Service Administration”, 
“Business and Social Responsibility”, 
“Psychology”, “Sociology”. Company type 
cases include big, small and medium-
sized businesses cases. Regional business 
cases include North American cases, Eu-
ropean cases and developing and transi-
tion economy countries cases [3].

Role play. The participants are orga-
nized in commands and carry out indi-
vidual or command roles. Playing activi-
ties influence simulation model preceded 
in the process of participants’ interaction 
and regulated by the rules.

5. Case study technology. The study 
begins with planning. The first stage of 
working with case study is organizing 
5 minutes). The next stage is motivation 
defining 5  minutes). The third stagу is 
setting of an object 5 minutes). The fourth 
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stage is students’ knowledge-based assess-
ment (15 minutes). Then guidance comes. 
The next stage is case of self- developing 
work (90  minutes). This stage of work 
stipulates case discussion in teams (case 
analysis and decision presentation). The 
seventh stage is discussion summary and 
consolidation. The eighth sage of case 
study is concluding session. The next 
stage is final students’ knowledge and as-
sessment (10  minutes). The last stage is 
home task setting [4].

6. Case study structure. Case study 
structure consists of basic knowledge 
control; case study development; ques-
tions and answers; commentary on the 
case; theoretical application: students’ fi-
nal knowledge and assessment.

7. Case study technique. Case study 
technique includes: modeling method, 
problem method, descriptive method, 
gaming technique, brainstorming activity, 
discussion technique, the effective case 
study technique, new information or 
broadening one’s knowledge and data ac-
quisition techniques. All of them include 
building of model situation; systems anal-
ysis, representation and development. 
There is also the intelligence method 
which consists of learning and experi-
mental situational transformation. It is 
very important to create new educational 
approach, rising of professional compe-
tence level, assimilation of problem analy-
ses technique, reading skill technique, 
theoretical and practical knowledge cor-
relation [10].

Now let us consider the case study set 
up. It begins with preparation stage: ac-
cumulation of making decision experi-

ence and acting in a new situation. The 
main task at this stage is optimal material 
choice and collating. It includes addi-
tional and supplementary case material; 
development of problem solving variants; 
a new model of work preparation [5].

The next stage is teamwork or synergy. 
Its main task is to create team work moti-
vation and initiative. At this stage the 
problem is to be set and students are given 
the texts. Teamwork focuses on small 
groups or individual activity. Students are 
divided into groups and answer the ques-
tion in a certain time period, unite indi-
vidual answers in one answer suitable for 
presentation and choose a speaker who 
will present this answer. Then problem 
description is evaluated and the teacher 
organizes and directs the discussion.

The main task of teamwork analyses 
and reflection stage is to demonstrate case 
study educational results. Study efficiency 
and presentation technique are analyzed 
for this purpose. The further tasks are set 
and the teacher finishes the discussion, 
analyzes and summarizes teamwork [9].

Case study methodological recom-
mendations for teamwork include the 
team formation according to the students’ 
wishes. Then each team selects the leader 
who records the brainstorming ideas; 
doesn’t allow their criticizing, classifies 
the opinions and organizes subgroup‘s 
work. After finishing the on-topic work 
the team leader is making 10  minutes 
presentation about the results of his team-
work. Each team carries out one task dur-
ing practical training. The subgroups, 
which present different teams, compete 
with each other. The discussion has the 
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following order: the case study introduc-
tory information, the exchange of opin-
ions, dilemma plan development, dilem-
ma discussion, dilemma decision making, 
the final decision making, preparation for 
presentation and well-reasoned short pre-
sentation [8].

Students are recommended thorough-
ly prepare to case study lessons. While 
preparing to it students should carefully 
study the situation, analyze the suggested 
material and draw a preliminary conclu-
sion. The students’ task is to carry out 
independent, detailed situation analysis. 
The model pattern of preparation to the 
seminar discussion includes the scanning 
of the situation material, reading it 
through carefully, considering all facts 
and situations. Then comes the acquain-
tance with charts and figures, setting up 
the strategic problems, applying concepts, 
techniques and approaches to the subject 
students have already learnt. It is very 
important to prove one’s opinion by argu-
ments and facts. While working in a team 
each member is recommended to follow 
the definite rules. They are: to take an ac-
tive part in discussion work, to be tolerant 
to the other team members’ opinions. 
They shouldn’t interrupt the presenter or 
repeat themselves. They shouldn’t ma-
nipulate imperfect or incorrect data in 
order their opinions be accepted. Team 
members have equal rights and they can-
not impose their view points and should 
formulate their final opinion carefully. 
For the results presentation it is recom-
mended to write one page summary (text, 
tables and graphs). The team leader 
should make 10  minutes presentation 

with preliminary main results recorded 
on the blackboard. The rest teams are lis-
teners or opponents of the presenter and 
then they evaluate the team leader pre-
sentation. The final results are made by 
the teacher [9].

Teachers are recommended thorough-
ly organize case study lessons. The team 
should include students with equal level 
of knowledge. The team is devided into 
separate subgroups which are formed of 
students’ own accord and interests. The 
group consists of 4  – 6  people, rather of 
even number. Each group has to choose 
its own leader or coordinator. Case study 
is creative work that is why the unflagging 
discipline is not necessary. The teacher 
should only coordinate the students’ 
work. Self-discipline and self-organiza-
tion should exist in each group. The 
teacher instructs students on cultural 
communication and discussion. Students 
should be located to have their potential 
interlocutors. The teacher’s role is to come 
to the team and to listen to the students 
participation in discussion, sometimes to 
inspire them, but not to evaluate them. 
The teacher’s attitude should be neutral. 
He has only controlling and situation cor-
recting functions. If the discussion is not 
interesting, the teacher should direct it 
properly and remove stress if it is neces-
sary. When general discussion comes to 
an end, the teacher returns to his tradi-
tional role and summarize the lesson. It 
means that the team should revise theory 
and case topic or its parts names. Then 
the team is discussing real situation and 
the teacher should stress that not all prob-
lem solutions are optimal. The strong and 
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weak points of students ‘decisions should 
be mentioned and several decisions 
should be accepted if they are grounded. 
It is better not to put marks for case study. 
It is enough to mark the degree of their 
participation in case study [6].

To reveal each student’s preparation 
level testing is used at the end of case 
study. Case study development is a very 
difficult task which sets up a claim of high 
professionalism, pedagogic skills and eru-
dition. Especially difficult is to choose 
concrete situations for case study. Ready 
materials may be taken from foreign 
sources of information or mass media.

Case Study
Surplus: Sale Merchandise
Class – the first year students of eco-

nomics
Time – double hour
Case form – practical
Case type – mini case (They are used 

in class to illustrate complicacy level stra-
ta theory. Mini cases are short and have 
questions for class discussion).

Case task:
The teacher defines the problem of the 

lesson as supply and demand and names the 
topic “Surplus: Sale Merchandise” after the 
discussion the students decide the problem 
“how to increase sales” independently.

Useful language bank for communica-
tion expressing opinion:

My point of view is that; it seems\ap-
pears to me that; I think\believe…\
must…\; in my opinion\ To me…\may\
might; from my point of view; to my mind/ 
way of thinking; as far as I am concerned;I 
am totally against; I (do not) agree that \
with; I (completely) agree \disagree that \

with; I want to ask a question; sorry, could 
you repeat that?; I think we should leave 
this point and come back to it later; so what 
you’re saying is you will ; can we just sum-
marize the points we’ve agreed so far?

Teams tasks:
Task 1. Teresa Cintron is engaged in 

the commercial purchase. She sales cloth-
ing in her clothing store. Each summer 
and winter Teresa holds a sale of the pre-
vious season’s remaining items. Have you 
ever buy anything in a sale? Who is to 
profit more from it-sellers or customers?

Task 2. Read the description of Teresa’s 
Sale Days and complete the task below.

It is the end of January and Teresa is 
taking inventory – counting what is left in 
her clothing store. In her latest end –of – 
season inventory, Teresa has found that 
there are 45 blouses and tops. The 25 items 
are divided almost equally among three 
price ranges. There are 20 blouses selling 
for $20  each, 15  tops for $ 15  each, and 
10 tops for $10 each.

To sell these remaining winter items, 
Teresa lowers the prices on the 45 blouses 
and tops by 20  to 50  percent. To bring 
customers into her store, Teresa advertis-
es the $15 tops at 7. 50 each. This price is 
about what Teresa paid for the top from 
her supplier. Teresa reduces the other 
items about 20 percent. Teresa still is able 
to make a small profit on these items.

Teresa’s January Sale Days are a suc-
cess. She sells 35of her 45 summer blouses 
and tops. The ten remaining tops she 
places on a rack marked “Reduced” and 
sells at an even lower price. Teresa’s spring 
and summer stock will fill the rest of the 
store.
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Task 3. What price ranges are Teresa’s 
goods divided into?

Task 4. With your partners answer the 
questions about Teresa’s success in selling 
summer and winter clothing.

1. How does Teresa’s decision to hold a 
sale illustrate the law of demand?

2. How might the law of diminishing 
marginal utility work on customers in 
Teresa’s store?

3. What might happen to Teresa’s sale 
if another nearby clothing store reduced 
prices to less than Teresa’s prices?

4. Is the demand for Teresa’s tops and 
blouses elastic or inelastic? Why?

Task 5. In your teams summarize why 
Teresa had a success holding a sale. What 
would you do if you had had such shop [7]?

In conclusion it should be noted that 
case study technique requires much time 
and strength to prepare and develop case 
study material, but it allows the teacher to 
form the students’ independence of think-
ing, the ability to argue and to prove their 
view point in foreign language. The re-
sults of the teacher’s work bring complete 
job satisfaction.
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Художественная литература играет 
важную роль в процессе преподавания 
русского языка как иностранного. 
Именно художественный текст пред-
ставляет собой богатейший материал, 
с помощью которого можно решить 
большое количество разнообразных 
учебных задач, познакомить учащихся 
с лучшими литературными образцами 
русского языка и воспитывать их эсте-
тический вкус.

По словам Ю.М. Лотмана, художе-
ственный текст – это один из компо-
нентов художественного произведе-
ния, далеко не единственный, но 
«крайне существенный компонент, 
без которого существование художе-
ственного произведения невозмож-
но». [4, 24]

Н.В. Кулибина определяет художе-
ственный текст как: «материальное во-
площение произведения художествен-
ной литературы; его вербализованное 
(т.е. выраженное словами), зафиксиро-
ванное в письменной форме содержа-
ние; совокупное  – от первой буквы 
первого слова до последней точки (или 
другого знака препинания), стоящей в 
конце последней страницы,  – языко-
вое выражение литературного произ-
ведения». [3, 54]

Проблемами использования худо-
жественного текста на уроках русского 
языка как иностранного занимались 
такие учёные: А.Н. Васильева, Т.И. Па-
бауская, Н.В. Кулибина, С. Розенгрант, 
М.И. Гореликова и другие.

С. Розенгрант [8, 81-90] говорит, 
что использование художественных 
текстов на уроках русского языка как 
иностранного призвано повысить 
уровень знания русского языка уча-
щимися (со среднего до продвинуто-
го), так как, читая художественные 
произведения, студенты сталкивают-
ся с новыми лексическими единицами 
и со сложными синтаксическими 
структурами, которые они должны 
понять и осмыслить.

И.Рейфман акцентирует на том, что 
целью привлечения художественных 
текстов в обучение русскому языку как 
иностранному является то, что студен-
ты учатся видеть, как автор использует 
те или иные лексические и граммати-
ческие особенности для создания раз-
личных уровней подтекста. Она иллю-
стрирует свой стилистический подход 
анализом рассказа А.П. Чехова «Новая 
дача». [7, 53-66]

В. Дж. Комер [6, 3-29] анализирует 
работы учёных, которые занимались 
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вопросом включения текстов художе-
ственной литературы в процесс обуче-
ния русскому языку как иностранному 
за последних 20 лет, делает обобщаю-
щие выводы и приводит свой пример 
аудиторной работы над повестью А.С. 
Пушкина «Выстрел», даёт техники вве-
дения, актуализации, закрепления 
лексики, проверки понимания отдель-
ных единиц, синтаксических структур 
и текста в целом.

Н.В. Кулибина предлагает обстоя-
тельный методологический совет по 
использованию художественных тек-
стов в контексте обучения русскому 
языку как иностранному. По её сло-
вам, цель работы с текстом  – помочь 
учащимся понимать эксплицитное 
значение текста, чтобы каждый из них 
мог создавать свою «собственную про-
екцию текста». [2, 25-30]

Учёная выделяет 3  этапа работы с 
текстом на уроке русского языка как 
иностранного:

Предтекстовая работа  – призвана 
фокусировать внимание на информа-
ции об авторе и контексте, в котором 
было создано произведение. «Главная 
цель предтекстовой работы  – сделать 
так, чтобы читателю-инофону захоте-
лось прочитать предлагаемый текст. 
Одна из возможностей  – заинтересо-
вать потенциального читателя лично-
стью автора». [2, 40]

Притекстовая работа  – вовлекает 
учащихся в диалог с преподавателем и 
помогает двигаться от понимания зна-
чений языковых единиц к пониманию 
смысла всего текста. «Главная цель 
притекстовой работы – самостоятель-

ное смысловое восприятие (включаю-
щее и переживание, т.е. восприятие на 
уровне представлений) читателем ху-
дожественного текста». [2, 42-48]

Послетекстовая работа  – студенты 
высказывают своё понимание текста и 
делятся впечатлениями.

Н.В. Кулибина говорит, что предпо-
чтительнее работать с произведения-
ми современной литературы, чем с 
текстами исторически и культурно от-
далёнными от ежедневного опыта на-
чинающих читателей. Учёный В. Дж. 
Комер имеет другую точку зрения, ко-
торая заключается в том, что преиму-
ществом использования классических 
литературных произведений на уроках 
русского языка как иностранного яв-
ляется то, что во многих случаях к 
этим произведениям уже созданы ил-
люстрации, которые преподаватель 
может найти в Интернете или в новых 
учебниках и применять их в работе, 
придумывать различные задания с 
картинками.

Чтение художественных неадапти-
рованных текстов представляется осо-
бой трудностью для иностранцев, по-
скольку для того, чтобы понять и ос-
мыслить произведения в полной мере, 
необходимо обладать не только знани-
ями русского языка, но и знаниями 
русской действительности, культуры, 
истории, особенностей менталитета 
русских. [5, 16-18] Поэтому в обучении 
иностранных студентов чтению худо-
жественных текстов существует ряд 
особенностей, определяющихся целя-
ми их использования: 1) языковыми 
(прагматическими и практическими), 
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которые включают в себя изучение 
новой лексики, грамматических кон-
струкций, особенностей синтаксиса и 
стилистики; 2) неязыковыми, включа-
ющими знакомство с культурой, исто-
рией и страной и развивающими эсте-
тической вкус. Можно сделать вывод, 
что художественный текст в препода-
вании русского языка как иностранно-
го выполняет большое количество 
функций: учебную, воспитательную, 
страноведческую, культурологиче-
скую и эстетической.

Таким образом, художественный 
текст способен одновременно быть 
помощником в развитии навыков 
монологической, диалогической и 
письменной речи, давать учащимся 
новую информацию о стране, куль-
туре, менталитете и прививать чув-
ство прекрасного.
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A lecture as an organizational and 
traditionally leading form of training in 
the university represents a special design 
of the learning process and become the 
main element of the didactic cycle in-
struction. This is effective, traditional and 
the most dominant instructional teaching 
element commonly used in academic in-
stitutions or universities for teaching a 
large group. The concept of the lecture is 
derived from the French word ‘lecture’, 
meaning ‘reading’ process which refers to 
an oral presentation intended to present 
information or teach people by an expert 
in a particular subject [1].

In some cases, the lecture is the main 
source of certain knowledge. This situa-
tion is related to the lack of a new infor-
mation in textbooks because their print-
ing simply not kept pace with the speed of 
updating scientific information on a par-
ticular direction. It is also due to the fact 
that certain topics are difficult for self-
study and at the lecture the teacher can 

methodically assist students in the mas-
tering of complex information.

The main didactic goal of the lecture is 
the dissemination of information and the 
formation of a basis for further assimila-
tion of educational materials by students. 
The lecture performs scientific and edu-
cational functions and provides an eco-
nomical and efficient method for deliver-
ing substantial amounts of information to 
large numbers of students. As the lecture 
material is presented in a concentrated 
manner, in a logically sustained form, that 
is why lectures are one of the optimal 
methods of transmission educational in-
formation.

There are the following conditions for 
the full-fledged lecture dialogue takes 
place:

– the properly planned content of lec-
tures;

– ensuring a clear contact with the 
listeners;

– finding more accurate and modern 
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means to convey the material content to 
the audience without loss;

– timely reaction to the behavior of 
listeners.

The effectiveness of communication 
with the audience depends on how the 
teacher will present himself and his per-
sonal qualities. The students pay attention 
for the teacher’s interest to subject, the 
knowledge of the lecture material and the 
free presentation of it, teachers’ learning 
styles, ability to create and maintain inter-
est in the studied subject. An important 
role plays the appearance of the lecturer, 
his manner of speaking and follow the 
reaction of the audience, timely seeing the 
outlined fatigue of listeners.

Thus, we highlight the main aspects 
that the student audience pays attention at 
lectures and which can ensure the effec-
tiveness of the lecture:

1. The effective lecturers cause and sup-
port the intrinsic interest of the audience 
to the subject and stimulate a creative ap-
proach to the study of the discipline.

2. The impatience of students to teach-
er’s wide knowledge and erudition, good 
teacher’s demeanors and appearance.

2. The presentation of the material is 
clear and accessible.

3. Compliance with the logical se-
quence in the presentation of the topic.

4. The orientation of students to use 
the study material in future professional 
activities.

5. Demonstration of the culture of 
speech, clarity of diction, normal rate of 
presentation.

6. Clarification of difficult places and 
moments in the topic.

7. Highlighting the main points of 
material and focusing on them.

8. The noting the reaction of the audi-
ence and the corresponding feedback.

Advantages of lecture method are:
• replenishment of knowledge and its’ 

updating;
• providing for summary or synthesis 

of current information from differ-
ent sources;

• stimulating role (causing interest to 
the subject);

• orienting role (in the problem and 
in the literature);

• developing function (evaluates phe-
nomena, develops thinking);

• explaining function (aimed primar-
ily at the formation of the basic 
concepts of clinical discipline);

• persuasive and evidence function 
(with an emphasis on evidence sys-
tem);

• possibilities of presenting material 
not otherwise available to students;

• .possibilities of presenting large 
amounts of information to large au-
diences;

• possibilities of modelling profes-
sional work through disciplinary 
questions or problems.

Disadvantages of lectures [2, 3, 4, 5, 6]:
– Lecturing is a passive activity. Mem-

bers of the audience may be busy taking 
notes, but usually, have little time or op-
portunity to reflect on or question the 
material and clarify a misunderstanding.

– Lectures are not an effective method 
for changing attitudes and do not help 
participants to analyze and synthesize 
ideas.



28 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

– Lecturing doesn’t always encourage 
students to move beyond memorization 
of the information presented and infor-
mation retention may be poor.

– The lecturing method is autocratic 
in form; it may allow little active audience 
participation, while at the same time pro-
viding little feedback to the speaker as to 
the effectiveness of the presentation.

– Lectures cannot cope with a wide 
diversity of ability.

– Some students have time to compre-
hend the lecture, others – only mechani-
cally write down the words of the lecturer.

– In ordinary lecture students placing 
a passive (rather than an active) role, en-
couraging one-way communication, re-
quiring significant out-of-class time for 
students to engage with the material.

– It does not afford the instructor with 
ways to provide students with individual 
feedback.

– It is difficult to adapt to individual 
learning differences.

– It may fail to promote active learning 
unless other teaching strategies, such as 
questioning and problem-solving activi-
ties, are incorporated into the lecture.

– It does not promote independent 
learning and not the most effective 
method for promoting student thought, 
changing attitudes, or teaching behav-
ioural skills.

Types of academic lectures are deter-
mined by the appropriate approach to 
organizing an educational process in a 
medical university. On this basis, distin-
guish the following type of lecture [7, 8]:

• informational lectures or lectures – in-
formation in traditional education;

• Innovative lectures or lectures – inno-
vation in innovation learning;

• heuristic lectures or lectures – heuris-
tics in heuristic learning.

Each type of academic lectures has 
several options, which determines their 
variability. Informational lectures are di-
vided into:

• introductory lecture;
• current lecture;
• installation lecture;
• review lecture;
• review-repeated lecture.
• Innovative lectures are divided into:
• lecture–problem;
• lecture–discussion;
• lecture by two (binary lecture);
• lecture-visualization (visualized);
• lecture with pre-planned mistakes;
• lecture–conference;
• lecture-pressconference;
• lecture-consilium.
Heuristic lectures are divided into:
• instructive lecture;
• lecture–dialogue;
• lecture with scientific structure;
• lecture of theoretical design;
• methodological lecture;
• general subject (interdisciplinary) 

lecture;
• generalizing (concluding – general-

izing) lecture.
Another classification of lectures in-

cluding [9]:
• The expository lecture is what most 

students think of when they hear that the 
faculty member “lectures a lot.” The in-
structor does most of the talking. Occa-
sionally bolder students ask questions of 
clarification.
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• The lecture–recitation encourages 
greater student participation. The in-
structor still does most of the talking, but 
often stops and asks students specific 
questions or requests students to read the 
prepared material. In the lecture-recita-
tion, the direction of interaction is either 
(1) instructor to class, (2) instructor to 
individual student, or (3) individual stu-
dent to instructor.

• The interactive lecture encourages the 
student to student interaction. The in-
structor begins with a 15  to 25-minute 
mini-lecture and then asks the students to 
form learning groups and complete an as-
signment based on the mini-lecture. Then 
the instructor delivers another mini-lec-
ture.

In a medical college and university, the 
classical type of lecture clinical depart-
ment is a so-called clinical lecture. Clini-
cal lectures are a special form of develop-
ment of clinical thinking, participation of 
students in diagnostics and diagnosis bas-
ing. Clinical lectures are not just informa-
tional, they are variant of problem-based 
learning. Creating of discussion situation 
typically for the problem-based lecture, 
its actualization by lecturer personally or 
by means students, presenting of new 
material in problematic tasks, finding 
ways to solve it (thoughts lecturer and 
discussion involving the audience).

Usually, a clinical lecture is accompa-
nied by a demonstration of the patient, 
which corresponds to the topic of the 
lecture material. In a clinical lecture, the 
analysis of a particular patient should al-
ternate with theoretical information and 
discussion of the results of the research. 

This will provide students with a suffi-
cient knowledge base and demonstrate 
clinical methods in their application.

At the same time, the patient’s stay in 
the lecture, where discussed details of his 
illness, can lead to the formation of iatro-
genic diseases. Sometimes patients do not 
agree to a public demonstration. For re-
solving this problem we used interactive 
“case-method” at the lecture with provid-
ing of visual PowerPoint-presentations of 
the specific patient. In these lectures ac-
tively discussed the clinical cases with in-
formation about complaints, history of 
diseases and life, data of laboratories and 
instrumental investigation with an attrac-
tion of audio and video materials. During 
the time of the lecture, these data are dis-
cussed with students and teacher presents 
theoretical information about disease or 
syndrome. At the end of the lecture, it is 
possibly presenting for students another 
clinical situational task with the possibil-
ity of discussion for conducting diagnos-
tics and formulating conclusions. This 
variant of lectures has good feedback, 
which is not typical for informational 
lectures. Active learning allows students 
opportunity to practice using the lecture 
information and obtain feedback on the 
accuracy of their responses.

The process of students’ cognition 
during interactive lecture is approaching 
research activities. Clinical lectures is an 
effective way in the formation of critical 
thinking, aimed at the formation of pro-
fessional identity and positions, promotes 
a thoughtful attitude to professional train-
ing, bringing up of ethical and deonto-
logical principles.
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Thus, the lecture in a modern medical 
university should be based on traditional 
pedagogical principles, but at the same 
time it must be constantly developed and 
improved through the implementation of 
interactive methods.
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Комп’ютери міцно і неформально 
увійшли в стиль життя молодих лю-
дей, тому вузи отримали унікальну 
можливість з їх допомогою активізува-
ти пізнавальну діяльність студентів. 
Позитивним є також і те, що 
комп’ютерні технології дозволяють ін-
дивідуалізувати процес отримання 
знань студентів і забезпечують можли-
вість об’єктивного контролю навчаль-
ного процесу. Сучасні студенти дуже 
змінилися, вони стали більш мобільні, 
більш 60% студентів з 3-го курсу вже 
працюють, володіють ІКТ. З огляду на 
дані тенденції, зрозуміло, що необхід-
но міняти стиль навчання, шукати нові 
активні форми, йти від традиційних 
форм навчання.

Веб-орієнтоване навчальне середо-
вище Moodle призначене для онлайн-
курсів і володіє оптимальним набором 
ресурсних можливостей для інтеграції 
традиційного і онлайн навчання. Ви-
користання дистанційного навчання в 
вузі для роботи зі студентами денної 
форми навчання найбільш ефективно 
в цьому контексті [1]. На думку сту-
дентів і викладачів, середа Moodle це: 
доступність і структурованість матері-
алу, відповідність змісту методичних 
рекомендацій вимогам до виконува-
них завдань, важливість швидкого до-
ступу до журналу оцінок. Розроблені 
курси і досвід їх використання дово-
дять, що таке  – змішане  – навчання 
сприяє підвищенню якості підготовки 
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студентів, а новий підхід використан-
ня навчального середовища може бути 
застосований на різних дисциплінах, у 
тому числі і математичних [2]. Аналіз 
контенту електронних навчальних 
курсів в повній мірі відповідає не тіль-
ки внутрішнім вимогам вузу, а й очіку-
ванням студентів до електронного 
освітнього середовища.

На сьогоднішній день викладачами 
кафедри вищої і прикладної математи-
ки ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» розроблені 
дистанційні курси (ДК) за всіма мате-
матичними дисциплінами, які чита-
ються для студентів технічних, еконо-

мічних і транспортних спеціальностей 
вишу.

Всі ДК мають змістовне наповне-
ння, відповідне навчальних програм з 
кожної дисципліни, що викладаються, 
тести для самоконтролю по кожній 
темі курсу і тести для підсумкового 
опитування. У навчанні студентів ден-
ного відділення нами використову-
ються традиційні лекційні та практич-
ні заняття. Вони поєднуються з само-
стійною роботою студентів в онлайн 
режимі з використанням особистісно-
орієнтованої веб-програми.

Розглянемо деякі особливості ди-
дактичних матеріалів електронного 

Таблиця 1 
Результати анкетування
Питання анкети та варіанти відповідей Відповіді 

1 курс, %
Відповіді  
2 курс, %

1. Які матеріали частіше ви використовували 
за курсом:
а) Інтернет-версію електронного підручника в 
мережі

71 56

б) Друковані матеріали 29 44
в) Ніяких матеріалів не використав, тому що 
вже все знаю 0 0
2. Які ви використовували технічні засоби:

а) Свій домашній комп’ютер 73 78
б) Смартфон 20 12
в) Комп’ютерний клас ДВНЗ «ПДТУ» 7 10
3. Як ви ставитеся до комп’ютерного 
тестування:

а) Позитивно 85 78
б) Негативно 10 9
в) Байдуже 5 15
4. Як ви ставитеся до дистанційної форми 
курсу:

а) Дуже добре 62 47
б) Задовільно 33 53
в) Мені все одно, аби отримати іспит 5 0
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навчального курсу з дисципліни 
«Вища математика». Зміст кожного 
розділу представлено наступними 
стандартними навчальними елемента-
ми: навчальні ресурси; діяльні елемен-
ти  – завдання, форум, чат, глосарій, 
тести. При цьому контрольні тесту-
вання проводяться в веб-орієнто-
ваному навчальному середовищі 
Moodle. Для отримання проміжної 
атестації студент повинен виконати 
серію завдань і відповісти на питання 
тестів не менше ніж 60% від обсягу за-
пропонованих завдань. Тести для са-
моконтролю по кожній темі не обмеж-
уються за часом. Контрольне тестуван-
ня обмежується за часом і має 20  пи-
тань зі всіх тем модуля. Кількість 
спроб в тесті – 2.

Використання веб-орієнтованого 
середовища Moodle дозволяє досягати 
безперервності і систематичності са-
мостійної роботи студентів, підвищу-
ється ефективність контролю виклада-
ча [3; 4].

Для з’ясування ставлення студентів 
до нової форми навчання нами прово-
дилося анкетування студентів 1-2 кур-
сів, в якому взяли участь 165  осіб. 
Отримані такі результати (табл.1):

Як видно з результатів, в цілому, 
студенти характеризуються позитив-
ним ставленням до роботи в інформа-
ційному освітньому середовищі Moodle.

В результаті інтеграції традиційного і 
онлайн навчання студентів можна зро-
бити висновок про те, що використання 

навчального середовища Moodle при ви-
вченні вищої математики дозволило:

– скоротити час на видачу і пере-
вірку завдань;

– варіювати завдання відповідно до 
рівня підготовки студента, що дозво-
ляє йому працювати над навчальним 
матеріалом індивідуально, вибирати 
темп і глибину вивчення;

– звільнити аудиторний час, який 
може бути використаний для організа-
ції інших форм навчальної діяльності;

– максимально об’єктивно і опера-
тивно оцінювати результати навчаль-
ного процесу.
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Модернізаційні процеси в освіті не-
можливі без усвідомлення величезно-
го впливу культури щодо професійної 
самореалізації фахівця. Характерні 
для сучасного суспільства зміни у всіх 
галузях життя і діяльності людини, 
активне освоєння культурних ціннос-
тей об’єктивно вимагають трансфор-
мації освітніх установ в інститути від-
творення професійно-педагогічної 
культури. Загальна та професійно-пе-
дагогічна культура розкриває соціо-
культурний, інтелектуальний, етичний 
потенціал фахівця. Оскільки цей по-
тенціал є національним надбанням, 
він має бути своєчасно затребуваним і 
раціонально використаним.

Необхідність підвищення профе-
сійно-педагогічної культури концерт-

мейстера обумовлена зростаючими 
вимогами до рівня загальнокультурної 
і спеціальної підготовки фахівця; змі-
ною загальноосвітніх парадигм, які 
свідчать про перехід до індивідуально-
творчих методів роботи; орієнтацію 
фахівців на професійне, компетент-
ністне входження до ринку праці з 
міцно сформованими потребами у 
безперервній самоосвіті і саморозвит-
ку [2, с.3]. Необхідність становлення 
професійно-педагогічної культури 
концертмейстера обумовлена цілою 
низкою чинників:

– успішність професійної діяль-
ності безпосередньо пов’язана з рів-
нем загальної культури, який має 
прояв у постійному зростанні вимог 
до професійних якостей концертмей-
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ім. Б.Хмельницького

Розглянуто питання підвищення професійно-педагогічної культури концерт-
мейстера і шляхи її становлення.

Ключові слова: концертмейстер, загальна культура; педагогічна культура; 
культура професійної самоосвіти.

WAYS OF FORMING PEDAGOGICAL CULTURE 
OF CONCERTMASTER OF A HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTION

The questions of the necessity of increasing the professional and pedagogical 
culture of the concertmaster and the ways of its formation are considered.

Keywords: concertmaster, general culture; pedagogical culture; culture of vocational 
self-education.



 35 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.PEDAGOGY.   #4

стера, до його компетентності в умо-
вах сучасного ринку освітніх послуг і 
жорсткої конкуренції між освітніми 
установами;

– освітній процес взагалі є засобом 
прилучення особистості до сучасної 
культури;

– сучасний концертмейстер  – це 
фахівець, який в достатній мірі володіє 
системним мисленням, здатний влас-
ними діями успішно досягати постав-
леної мети, взмозі забезпечувати опти-
мальні умови взаємодії учасників пе-
дагогічного процесу; враховувати у 
взаємозв’язку інтереси особисті, окре-
мих груп і суспільства; здатен до ство-
рювання сприятливих умов для спіл-
кування, підтримувати здоров’я і пра-
цездатність. А це можливо лише в 
тому випадку, якщо він володіє висо-
кою загальною культурою, системни-
ми знаннями про взаємодію людини з 
суспільством, державою;

– залучення концертмейстера до 
сучасної світової та вітчизняної куль-
тури є найважливішим засобом ста-
новлення його духовності: активне 
звертання до скарбів світової та ві-
тчизняної культури у професійний ді-
яльності діяльності є, мабуть, найе-
фективнішим засобом самореалізації 
творчої особистості, її самостверджен-
ня, розкриття всіх її сутнісних харак-
теристик. Професійно-педагогічна ді-
яльність концертмейстера супрово-
джується моральною, естетичною, 
громадянською оцінкою подій, що від-
буваються, постановкою цілей і за-
вдань, прийняттям нестандартних рі-
шень, стратегій поведінки, реалізацією 

найрізноманітніших ідей тощо. Існує 
безліч шляхів становлення професій-
но-педагогічної культури концертмей-
стера:

• підвищення загальної культури фа-
хівця, що спрямовує особистість до 
найбільш повного прояву її професій-
но-педагогічної культури;

• поглиблення і розкриття особисто-
го професійного досвіду стосовно його 
реалізації в умовах фахової діяльності. 
Він містить:

а) вдосконалення теоретичних і 
практичних знань які визначають про-
фесійну компетентність фахівця;

б) вдосконалення педагогічних тех-
нологій, методів і методик, засобів і 
прийомів, необхідних у професійній 
діяльності;

в) вдосконалення виконавської тех-
ніки, що дозволяє концертмейстерові 
найбільш ефективно втілювати власні 
професійні можливості у навчальний 
процес;

г) накопичення досвіду професій-
но-педагогічної діяльності;

• створення умов для найбільш ре-
зультативного використання 
власних професійних ресурсів у 
процесі фахової діяльності;

• дослідження і використання до-
свіду провідних фахівців;

• забезпечення цілеспрямованості 
та наполегливості концертмей-
стера у професійно-педагогічно-
му саморозвитку.

Провідна роль в становленні про-
фесійно-педагогічної культури кон-
цертмейстера належить власне фахів-
цю, його сумлінній праці над собою. 
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Існує вислів “культура професійної 
самоосвіти педагога” (Г.  Коджаспіро-
ва). Вона є вищою формою задоволен-
ня пізнавальної потреби особистості 
фахівця, пов’язаної з проявом значних 
вольових зусиль, з високим ступенем 
свідомості і організованості людини, 
прийняттям внутрішньої відповідаль-
ності за власне самовдосконалення. 
Культура самоосвіти є безперервним 
процесом усієї професійної діяльності 
концертмейстера. Жоден з викладених 
шляхів окремо не вирішує проблеми 
підвищення професійно-педагогічної 
культури фахівця. Тільки в комплексі, 
за умов зацікавленості самого фахівця, 
вони здатні вирішувати проблему під-
вищення його професійно-педагогіч-
ної культури [3]. Таким чином, станов-
лення професійно-педагогічної куль-

тури концертмейстера неможливо без 
невтомної роботи концертмейстера 
над самим собою.
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Сучасні освітні реалії демонстру-
ють необхідність вивчення іноземної 
мови і не тільки однієї, а й кількох. 
Введення другої іноземної мови у ви-
щих навчальних закладах є яскравим 
свідченням багатомовності освітнього 
простору, його спрямованості на фор-
мування багатомовної особистості.

Комунікативна спрямованість су-
часного процесу навчання іноземних 
мов вимагає уміння спілкуватися з 
носіями цієї мови. Відтак, в освітньому 
просторі слід «розглядати навчання 
іноземних мов не тільки як процес за-
своєння лексики та певних граматич-
них форм, але і як засіб комунікації 
між представниками різних народів, 
ураховуючи при цьому відмінності 
між рідною й іншомовною культура-
ми» [1, с. 386]. Очевидно, що на сучас-
ному етапі англійська мова є домінант-
ною у різних сферах суспільного, еко-
номічного, культурного життя особис-
тості. Другою іноземною мовою, що 
пропонується українським студентам, 
є німецька або французька.

Метою статті є вивчення особли-
востей використання автентичних ма-
теріалів у процесі викладання фран-
цузької мови як другої іноземної.

Під автентичним матеріалом сучас-
ні дослідники  [2; 3] розуміють таку 
якість тексту, яка має певні культуро-
логічні особливості країни, мова якої 
вивчається, інформацію й факти про 
суспільство та різних носіїв мови та не 
є пристосованим до начальних цілей. 
Як видно, автентичний матеріал не є 
спеціально розробленим для дидак-
тичних цілей. Він має, передусім, ін-
формативний, комерційний чи розва-
жальний характер. Тому важливо роз-
межовувати автентичні й дидактичні, 
що мають головно визначену навчаль-
ну мету, матеріали. Утім, автентичні 
матеріали служать важливим засобом 
вивчення сучасної повсякденної фран-
цузької мови, знайомлячи студентів з 
самого початку з культурними особли-
востями, мовними й позамовними ре-
аліями Франції. Разом з цим, автен-
тичні матеріали спряють розвитку 
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стратегій самонавчання студентів, 
оскільки їх опрацювання та досягнен-
ня поставлених викладачем цілей по-
требує застосування індивідуальних 
практичних навичок й умінь.

Сучасні автентичні матеріали мож-
на розділити на кілька типів відповід-
но до сфер їхнього використання: ад-
міністративні документи, професійні 
документи, газети й журнали, матеріа-
ли, що стосуються культурного життя 
та повсякденного життя носіїв мови. 
Крім цього, ці матеріали мають різну 
форму: візуальну, текстову, голосову, 
зображальну. Слід зауважити, що в на-
вчальному процесі вибір тих чи інших 
автентичних матеріалів повинен чітко 
відповідати конкретним критеріям 
(цільовій аудиторії, рівню знань, часо-
вим рамкам тощо) та навчальним ці-
лям, яких потрібно досягнути у про-
цесі формування відповідних компе-
тенцій.

У процесі вивчення французької 
мови як іноземної слід одразу вико-
ристовувати автентичні матеріали, які 
допомагають одночасно формувати і 
мовленнєву, і соціокультурну компе-
тентність студентів. Як зазначають 
експерти з французького Альянсу 
(Alliance Française) міста Віші у своєму 
дистанційному курсі «Викладати 
французьку мову як іноземну сьогод-
ні» для викладачів французької мови, 
для ефективного розуміння автентич-
них голосових (відео, фільми, аудіоза-
писи) та текстових (різні повідомлен-
ня, статті, уривки з літературних тво-
рів) документів слід розробити певні 
стратегії [4].

В цьому процесі вони виокремлю-
ють три головні етапи: а)  етап перед-
слухання/передчитання (розробка за-
вдань, пов’язаних із попереднім озна-
йомленням студентів із конкретним 
документом); б) етап слухання/читан-
ня (завдання, що спряють загальному 
розумінню даного документа); в) етап 
післяслухання/післячитання (задання, 
спрямовані на більш детальне опрацю-
вання прослуханого чи прочитаного 
документа).

Окреслені етапи допомагають сту-
дентам у виробленні стратегій розу-
міння автентичного матеріалу, виді-
ленні його лінгвістичних і позамовних 
особливостей. Зокрема на початково-
му етапі передслухання чи передчи-
тання мобілізуються попередні знання 
і навички студентів, щоб обговорити 
окреслену тему в документі, висловити 
свої припущення щодо його змісту на 
основі ключових слів чи зображення. 
До таких завдань можна віднести: опис 
картинок чи першого фрагменту відео-
документа без звука, завдання типу 
«мозкового штурму» та ін.

Етап слухання/читання передбачає 
кількаразове прослуховування запису 
чи детальне прочитання текстового 
документу та виконання завдань спря-
мованих від глобального до більш де-
тального розуміння запропонованого 
автентичного матеріалу. Ці завдання 
передбачають перевірку висловлених 
раніше гіпотез, заповнення пропусків 
у текстів, добирання синонімів тощо.

На третьому етапі запропоновані 
викладачем завдання спрямовані на 
розвиток комунікативних умінь сту-
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дентів: висловити свою думку щодо 
прочитаного/прослуханого, обговори-
ти дану проблему, ситуацію чи подію, 
запропонувати своє вирішення чи ба-
чення конкретної ситуації, знайти в 
Інтернеті матеріали, пов’язані з окрес-
леною темою.

У процесі навчання французької 
мови слід використовувати різні Ін-
тернет-ресурси та матеріалами, що є 
у вільному доступі. Зокрема для ві-
део та аудіо слухання рекомендуємо 
використовувати канал TV5MONDE 
та радіо RFI (Radio France 
Internationale), для текстового розу-
міння – статті з французьких газет і 
журналів, кулінарні рецепти, різного 
роду брошури та рекламні оголошен-
ня, листівки тощо.

Важливо зауважити, що студенти, 
особливо на початковому і середньому 
рівні, не повинні зрозуміти увесь ав-
тентичний документ. Вони повинні 
зрозуміти незрозумілі слова чи вира-
зи, виходячи із контексту. Тому не слід 

переобтяжувати автентичні матеріали 
завданнями різної складності та впра-
вами на дуже детальне розуміння ав-
тентичного документу.
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Сьогодення вимагає від нас фахівця 
нової формації, який би був спромож-
ним успішно конкурувати на міжна-
родному освітньому ринку праці і 
який має бути оснащений всіма необ-
хідними професійними компетенція-
ми. Одна із важливіших компетенцій в 
сучасній системі фахової підготовки 
майбутнього вчителя мистецтва є саме 
музично-виконавська. Метою підго-
товки майбутнього вчителя музичного 
мистецтва з інструментально-вико-
навських дисциплін у вузі є виховання 
широко освічених фахівців, які здатні 
вільно використовувати музичний ін-
струмент підчас уроку та позакласної 
музично-виховної роботи в загально-
освітній школі, які спроможні розкри-
ти художній зміст музичних творів, 
мають необхідний досвід самостійної 
роботи з педагогічним та концертним 
репертуаром й готові до практичної 
виконавської та педагогічної діяльнос-
ті. Вчитель музичного мистецтва пови-
нен бути не тільки грамотним, освіче-

ним фахівцем, але насамперед твор-
чою особистістю, він повинен відчува-
ти себе першовідкривачем раніше 
невідомої музики, зберігаючи творче 
ставлення до кожного музичного тво-
ру. Саме специфіка професії педагога-
музиканта й пов’язана з творчою ді-
яльністю, а творчість полягає в інтер-
претації музичного твору що викону-
ється.

Серед запланованих результатів на-
вчання згідно з вимогами освітньої 
програми студенти, майбутні педагоги, 
повинні знати принципи інтерпретації 
музики різних напрямків, володіти 
вміннями проведення порівняльного 
аналізу різних виконавських інтерпре-
тацій. Інтерпретаторську діяльність 
можна вважати одним з найважливі-
ших шляхів формування особистості 
музиканта. Найвищим ступенем люд-
ської активності є самостійна творча 
діяльність. Найповніше вона проявля-
ється в мистецтві, де характеризується 
підвищеною емоційністю, розвиненою 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ 
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Підварко Т.О.
старший викладач кафедри інструментального виконавства та музичного 
мистецтва естради Мелітопольського державного педагогічного університету  
імені Богдана Хмельницького
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сферою уявлення, багатством індивіду-
альних проявів. До самостійної творчої 
діяльності слід віднести й виконавську 
діяльність, в основу якої й покладена 
інтерпретація музичних творів.

Інтерпретація творів залежить від 
різноманіття фантазії та навиків за до-
помогою яких можна реалізувати ту чи 
іншу ідею, задум, а інтерпретація тво-
рів безпосередньо зароджується в про-
цесі роботи над ними.

Науковці Лабінцева Л.П., та Ля-
шенко О.Д. зазначають, що структу-
ра художньо-педагогічної інтерпре-
тації музичного твору передбачає 
різні типи інтерпретацій: музикоз-
навчу, художньо-образну, виконав-
ську, вербально-змістовну, візуаль-
но-асоціативну, інтегральну та ак-
торську. Виконавська інтерпретація 
передбачає вдосконалення виконав-
ських навичок, добір виконавських 
прийомів, що розкривають логіку ху-
дожнього мислення композитора, де-
тальне освоєння технічних і музич-
но-естетичних завдань, при форму-
ванні в свідомості студента цілісного 
музичного образу та самоаналіз сво-
го виконання [1].

Полубояринова І.І. визначила такі 
умови формування вміння інтерпре-
тувати як:

– забезпечення студентів знаннями 
з мистецтвознавства та педагогіки при 
розучуванні творів;

– осягнення художнього змісту му-
зичних творів, самостійного вибору 
художніх засобів виконавської вираз-
ності, відпрацювання технічної май-
стерності;

– поетапне формування вміння ін-
терпретації у напрямку від вербально-
го тлумачення до художньої інтерпре-
тації [4].

Отже, музично-виконавська діяль-
ність вчителя музичного мистецтва 
ґрунтується на інтерпретації музичних 
творів, бо саме на заняттях з «Музич-
ного мистецтва» в загальноосвітній 
школі виконуючи музичні твори вчи-
тель знайомить дітей зі світом мисте-
цтва, він  повинен не тільки навчити 
їх  правильному сприйманню  музич-
них творів, але й вмінню аналізувати 
прослухане. У виконавстві особливо 
яскраво виражається творча спрямо-
ваність особистості майбутнього педа-
гога, адже цей вид діяльності дає мож-
ливість повніше розкрити його індиві-
дуальність, розвиває творчу самостій-
ність, активізує минулий естетичний 
досвід, привертає потрібні асоціативні 
зв‘язки.

В процесі роботи над музичною 
інтерпретацією відбувається творча 
самореалізація виконавця, розкрива-
ються його особливості, а саме: інди-
відуальні особливості (темперамент, 
характер), а також духовний потенці-
ал (особливості світосприйняття, цін-
нісні орієнтації, спрямованість осо-
бистості). В інтерпретації музичного 
твору актуальним є те, що вчитель 
музичного мистецтва кожного разу 
виконуючи твір може привносити 
своє бачення і новаторство в його ви-
конання.

Творчий характер виконавської ді-
яльності вчителя музичного мисте-
цтва проявляється у своєрідності ін-
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терпретацій творів що виконуються, в 
умінні продемонструвати учням один 
й той же твір в різних інтерпретаціях, 
в здатності пробудити своїм творчим 
показом бажання в учнів здійснювати 
спроби створення власних інтерпрета-
цій. Тому важливим чинником творчо-
го, компетентного вчителя музичного 
мистецтва є здатність до різноманіт-
ності в інтерпретації музичних творів, 
володіння вміннями проведення по-
рівняльного аналізу різних виконав-
ських інтерпретацій.
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Метою особистісно-орієнтованої 
гуманної освіти є підтримка й розви-
ток людини, створення для неї умов 
опанування механізму саморозвитку 
та самореалізації на різних етапах, у 
різних сферах життєдіяльності. Тому 
проблема музично-виконавської само-
реалізації піаніста набуває особливого 
значення.

Аналіз наукової літератури дає уяв-
лення про сучасний стан розробленос-
ті проблеми в цілому та окремих її ас-
пектів. Так, безпосередньо звертають-
ся до проблеми музично-виконавської 
діяльності такі науковці, як В. Бєліко-
ва, Л. Гінзбург, Г. Гінзбург, Я. Міль-
штейн, С. Раппопорт,   О. Хлєбнікова. 
Психологічні особливості музично-ви-

конавської діяльності розглядають Л. 
Бочкарьов, Ю. Заболоцький, В. Ражні-
ков, В. Самітов,   Ю. Цагареллі, Д. 
Юник. Теоретичним питанням май-
стерності виконавця-інструменталіста 
присвячено праці Ю. Бая, М. Берлян-
чика, Б. Гутнікова, М. Давидова, Л. Ку-
зьоміної, В. Сраджева, О. Шульпякова. 
Проблеми вдосконалення професійної 
підготовки виконавців-інструмента-
лістів піднімаються в роботах О. Алек-
сєєва, Є. Лібермана, А. Малінковської,  
О. Олексюк. Вивчають питання індиві-
дуального навчання музиканта-вико-
навця в класі спеціального інструмен-
та видатні майстри-музиканти –  Л. Ба-
ренбойм, Г. Гінзбург, Г. Коган, Б. Міліч, 
Г. Нейгауз, С. Савшинський, Г. Ципін. 
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У наукових працях Л. Арчажнікової, 
Н. Бєлої, І. Могілевської,  І. Мостової, 
Г. Падалки, О. Рудницької, Р. Тельчаро-
вої розглядають особливості музично-
виконавської підготовки в педагогіч-
них закладах вищої освіти.

Метою нашого дослідження є по-
глиблене і ґрунтовне вивчення теоре-
тичних й практичних питань сутності 
музично-виконавської самореалізації 
піаніста.

Узагальнюючи сучасний науковий 
досвід, ми визначаємо музично-вико-
навську самореалізацію піаніста як 
нонфінітний процес, в ході якого реа-
лізується творчий потенціал особис-
тості та виробляються професійно 
значущі індивідуальні властивості і 
якості виконавця. Успішна самореалі-
зація музиканта-виконавця забезпечу-
ється умовами, які направлені на зба-
гачення якостей розумової діяльності, 
а саме формування дослідницьких 
умінь, пізнання особливостей своїх 
розумових процесів і основних розу-
мових операцій. Особливість самореа-
лізації музиканта-виконавця зумовле-
на такими факторами як креативність, 
натхнення, музично-естетичний і 
культурологічний досвід, творча інтуї-
ція, екзистенціальні потреби, соціаль-
на зрілість, мотиваційно-вольова 
спрямованість, психомоторні здібнос-
ті, здатність до духовного проектуван-
ня результатів музичного виконавства.

Професійна самореалізація піаніс-
та-виконавця має змістовний і опера-
ційно-процесуальний план, який міс-
тить професійно необхідні особистісні 
якості, професійно-виконавські та 

спеціально-предметні здібності, зна-
ння, вміння, навички. Процесуальна 
нонфінітна сутність професійної само-
реалізації музиканта-виконавця до-
зволяє виокремити компонентну будо-
ву змісту самореалізації піаніста, яка 
складається з взаємопов`язаних між 
собою структурних компонентів: ког-
нітивного, мотиваційно-ціннісного, 
свідомо-вольового, технічно-виконав-
ського, трансцендентного (творчо-ді-
яльнісного).

Функції кожного з виокремлених 
компонентів зумовлені метою і завдан-
нями їх системно-структурної інтегра-
ції в процесі професійної самореаліза-
ції музиканта-виконавця.

Мета когнітивного компонента по-
лягає в розвитку відповідного компо-
нента механізму професійної самореа-
лізації виконавця-піаніста. Реалізація 
цієї мети передбачає: актуалізацію, 
систематизацію знань з психології, фі-
лософії, соціології, історії музично-ви-
конавської педагогіки, історії музич-
ного мистецтва, гармонії, аналізу му-
зичних творів, з проблеми самореалі-
зації людини у виконавській діяльності; 
поглиблення знань про вимоги до ха-
рактеру виконавської діяльності, що 
спрямована на реалізацію особистіс-
но-орієнтованих виконавських техно-
логій; актуалізацію знань про загаль-
новизнані засоби професійної саморе-
алізації піаніста  – виконавську май-
стерність, виконавську творчість, 
виконавську культуру.

Розвиток виконавського мислення 
та інтерпретаційних умінь забезпечує 
розуміння та цілісне відтворення му-
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зичних творів різних жанрів та стиліс-
тичних напрямків. Тому піаністу необ-
хідно володіти уміннями здійснювати 
музично-теоретичний та виконав-
ський аналіз фортепіанних творів, 
оперувати музично-теоретичними по-
няттями і висловлювати власні су-
дження, робити висновки. Збагачення 
понятійного апарату сприяє розвитку 
інтелектуальної сфери і дає можли-
вість окреслити виконавські уміння, 
засоби та прийоми виразної гри на 
фортепіано, які необхідні для засвоєн-
ня і виконання твору.

Також, у площині виконавського 
аналізу  – проблеми естетичного та 
емоційно-психологічного рівнів, 
пов’язані з втіленням певної худож-
ньо-образної сфери. Тому важливим 
завданням для виконавця виступає ви-
значення стильової належності твору.

Сучасні науковці вважають, що 
творча діяльність виконавця почина-
ється зі сприймання, декодування та 
осягнення авторського тексту, а закін-
чується втіленням ідеї твору у вико-
нанні, де засобами виконавського ін-
тонування відтворюється його смисл. 
Так, на думку О. Каприч, основою ви-
конавської діяльності, спрямованої на 
змістовне наповнення твору, вважа-
ється «переінтонування», яке розгля-
дається як засіб відтворення інтонації 
композитора. У процесі переінтону-
вання здійснюється звукова об’єк-
тивація та «відродження» виражаль-
ного потенціалу композиторської ін-
тонації. Аналогічно тому, як впізнають 
типову мовленнєву інтонацію, сприй-
мають смисл слів не лише за значен-

ням, а й за інтонуванням, виконавець у 
процесі роботи над музичними твора-
ми навчається розрізняти характерні 
інтонації того чи іншого композитора. 
Виділяючи смислові аспекти, що резо-
нують його духовному світу, викона-
вець розкриває художню ідею твору 
відповідними виконавськими засоба-
ми [1].

Е. Ліберман наголошує на діалогіч-
ній природі музичного мистецтва та 
необхідності адекватного відтворення 
інформації, закладеної в нотному тек-
сті музичного твору. Науковець заува-
жує, що осягнення авторської ідеї 
шляхом декодування нотного запису 
передбачає уміння диференціювати та 
інтерпретувати різні елементи автор-
ського тексту. Виявлення в музичних 
творах незмінних елементів, що скла-
дають основи смислового навантажен-
ня твору, та мінливих елементів, що 
зумовлюють його розвиток, дає підста-
ви для висновку про те, що будь-який 
авторський текст складається з двох 
частин: об’єктивно-композиційної та 
суб’єктивно – інтерпретаторської [4, с. 
192].

Отже, у процесі роботи над інтер-
претацією музичного твору інтелекту-
альні операції здійснюються на основі 
розгалуженої системи теоретичних і 
практичних знань в різних галузях те-
орії, історії, естетики музики, зумов-
люючи об’єктивну правильність побу-
дови виконавського образу.

Важливою структурною складовою 
виконавської підготовки до діяльності 
піаніста є мотиваційно-ціннісний ком-
понент.
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В. Ягупов розглядає мотиваційну 
сферу як системоутворювальний чин-
ник практичної роботи, психологічну 
основу становлення творчої особис-
тості та як обов’язкову умову ефектив-
ної професійної діяльності [9].

Мотиваційна сфера, як поняття, що 
використовується для пояснення ру-
шійних сил поведінки та діяльності за-
галом, займає особливе місце у струк-
турі особистості та являє собою певну 
систему потреб та пов’язаних з ними 
мотивів. Як зазначає М. Кларін, саме в 
динаміці потреб і мотивів безпосеред-
ньо виявляється тенденція до регуляції 
поведінки, що зумовлює активність лю-
дини як особистості [2, с. 31].

Мотиваційна спрямованість піаніс-
та-виконавця виражається в глибоко-
му осмисленні емпіричного досвіду, 
що передбачає спроможність до по-
глиблення знань, виокремлення необ-
хідних аспектів інноваційного вико-
навства.

Мотиваційно-ціннісний компонент 
забезпечує визначення та наповнення 
цілей виконавської діяльності піаніста 
особистісним сенсом, що сприяє усві-
домленню ними професійно значущої 
мети як особистісно-прийнятих моти-
вів музично-виконавської діяльності.

Мотиваційно-ціннісний компонент, 
вважає В.Москаленко, передбачає роз-
виток глибокого стабільного інтересу 
піаністів до музично-виконавської ді-
яльності, до мистецтва, до прагнення 
впровадження художніх цінностей в на-
вколишнє середовище. [5, с. 234-235].

Отже, науковці вважають, що роз-
виток мотиваційної сфери піаніста-ви-

конавця постає як проблема структу-
рування, співвідношення та інтегру-
вання цілей життєдіяльності та про-
фесійного саморозвитку [3, с. 216].

Свідомо-вольовий компонент за-
безпечує рефлексивне ставлення ви-
конавця до власної діяльності і є одні-
єю з найважливіших умов глибшого її 
усвідомлення, критичного аналізу і 
конструктивного удосконалення.

Рефлексія в сучасній науці визна-
чається як принцип людського мис-
лення, що направляє його на осмис-
лення й усвідомлення власних форм і 
передумов; предметний розгляд само-
го знання, критичний аналіз його зміс-
ту і методів пізнання; діяльність само-
пізнання, що розкриває внутрішню 
структуру і специфіку духовного світу 
людини» [8, с. 579].

У процесі музично-виконавської ді-
яльності піаніста особистість виво-
диться на такий рівень самосвідомості, 
де безперервне творче самовдоскона-
лення буде природним станом. Вихід 
на визначений рівень самосвідомості 
неможливий без знання і володіння 
рефлексивними процесами. Високий 
рівень самосвідомості стимулює твор-
чу активність і опосередкує формуван-
ня внутрішніх мотивів і цінностей.

Технічно-виконавський компо-
нент  – сукупність певних рухомо-мо-
торних умінь і навичок, що допомагає 
музиканту виявити свої творчі наміри, 
здійснювати їх на практиці. До пробле-
ми розвитку фортепіанної техніки 
зверталися Г. Нейгауз, Г. Ципін, З. Йо-
венко, А. Алексєєв,   Л. Баренбойм, які 
наголошували на тому, що без доско-
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налого володіння технікою ігрових ру-
хів неможливо досягти майстерного 
виконання музичних творів на інстру-
менті. Так, Г. Нейгауз стверджував, що 
піаніст у звуках розкриває сенс, пое-
тичний зміст музики, і для того, щоб 
зміст міг бути виявлений, «потрібна 
техніка й техніка» [6, с. 73].

До трансцендентного (творчо-ді-
яльнісного) компоненту виконавської 
діяльності піаніста відносяться емо-
ційно-естетичні та інтелектуальні 
якості музиканта, на ґрунті яких за 
допомогою поглиблення рефлексивної 
діяльності здійснюється художньо-до-
цільне виконання музичного твору.

Відомі педагоги-музиканти Б. 
Асаф’єв, Г. Гофман, Г. Нейгауз,   Б. Ма-
зель, К. Мартінсен зазначають, що сила 
інтерпретації вимірюється органічним 
поєднанням художнього й технічного, 
творчим осягненням глибинного зміс-
ту твору, розумінням інтонаційно-об-
разного змісту й виразністю виконан-
ня, володінням засобами художньо-
технічної виразності (відчуття темпо-
ритму, міри гучності, штрихова 
техніка, специфіка звуковидобування 
тощо) [6].

Художність, виразність і техніч-
ність виконання залежать, на думку 
науковців, від особистості виконавця, 
зумовлюється його природженими за-
датками й здібностями (технічно-ви-
конавськими та художньо-творчими), 
наявністю досвіду музично-виконав-
ської діяльності.

На підставі концептуальних ідей 
науковців, які розглядали питання му-
зично-виконавської діяльності, нами 

змодельовано структуру музично-ви-
конавської самореалізації піаніста як 
соціокультурного явища та індивіду-
ально-творчого феномена. Запропоно-
вана структура має процесуально-ці-
лісну будову, складовими якої є:

– когнітивний компонент – знання 
про сутність професійної самореаліза-
ції, її специфіку, закономірності; про 
загальновизнані засоби професійної 
самореалізації, якими виступають ви-
конавська культура, виконавська твор-
чість, виконавська майстерність;

– мотиваційно-ціннісний компо-
нент  – стабільний інтерес піаніста до 
різновидів музично-виконавської ді-
яльності та ціннісно-смислове став-
лення до художнього задуму компози-
тора і його культурному впливу на 
слухача;

– свідомо-вольовий компонент  – 
рефлексивні здібності, пізнання влас-
ного професійно-виконавського по-
тенціалу, опанування засобами само-
навчання, самоорганізації, самовихо-
вання, самовдосконалення, 
формування потреби в виконавській 
творчій самовідданості, яка має гума-
ністичну спрямованість;

– технічно-виконавський компо-
нент  – складно організована і багато-
аспектна техніка гри виконавця-піа-
ніста;

– трансцендентний (творчо-ді-
яльнісний) компонент  – передбачає 
цілеспрямований розвиток худож-
ньо-виконавської техніки, опануван-
ня уміннями побудови і реалізації 
особистісно-орієнтованих техноло-
гій ху дож ньо-виконавської діяльнос-
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ті, результатом якої виступатиме 
трансляція індивідуального сприй-
няття художнього образу музичного 
твору з відповідним вибором техніч-
них засобів його втілення, що зумов-
люють виконавську майстерність пі-
аніста і спричиняють педагогічних 
ефект оновлення духовного світу 
слухача.
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Вивчення спадщини видатних ві-
тчизняних педагогів, які вели свою на-
уково-освітню діяльність у період сус-
пільно-політичних трансформаційних 
змін, обстоюючи національні інтереси в 
тогочасній шкільній практиці заслуго-
вує особливої уваги. Серед останніх 
слід назвати й Івана Панькевича, відо-
мого українського педагога, мовознав-
ця, фольклориста, громадського діяча, 
науково-педагогічна діяльність якого 
була спрямована на розвиток україн-
ської освіти, науки і культури.

Мета статті  – огляд та аналіз най-
більш ґрунтовних праць, присвячених 
спадщині І. Панькевича.

Спадщина І.  Панькевича почала 
активно досліджуватися в Україні за 
часів незалежності, оскільки до того 
часу його наукові погляди піддавалися 
різкій критиці з боку радянської влади 
через через звинувачення вченого в 
буржуазному націоналізмі. Тому пер-
шими дослідниками доробку україн-
ського науковця стали зарубіжні, пере-
дусім чехословацькі вчені.

Серед останніх слід виокремити 
М. Мушинку, учня І. Панькевича, який 
ще у радянський період написав низку 
статей про його життя й діяльність, 
видав два збірники (1969, 1970) Музею 
української культури у Свиднику на 
пошану українського педагога  [3]. 
Перші публікації М. Мушинки спряли 
зацікавленню інших дослідників 
доробком І.  Панькевича, популяриза-
ції його праць.

Зауважимо, що в приватній колекції 
М.  Мушинки зберігаються рукописні 
матеріали І.  Панькевича, його корес-
понденція, нотатки, фотокартки, 
листівки тощо. В останні роки 
словацький вчений активно публікує 
рукописні архівні матеріали 
І.  Панькевича. Зокрема у 2002  році у 
Пряшеві (Словаччина) за його 
редакцією вийшла збірка матеріалів 
про діяльність й доробок українського 
вченого «Ivan Pankevyč a otázky 
spisovného jazika. Študie a materiály» [7]. 
В ракурсі нашого дослідження ця збір-
ка є цікавою в контексті вивчення осо-

СПАДЩИНА ІВАНА ПАНЬКЕВИЧА  
В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Вайдич Т. В.,
аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти  
Дрогобицького державного педагогічного університету  
імені Івана Франка

Ключові слова: Іван Панькевич, спадщина, освітня діяльність, громадська 
діяльність, мовознавчі студії.

Key words: Ivan Pankevych, heritage, educational activity, public activity, linguistic 
studies.



50 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

бливостей освітньої діяльності та нео-
публікованої педагогічної спадщини 
І.  Панькевича. М.  Мушинка видав та-
кож і «Листування Івана Зілинського з 
Іваном Панькевичем (1913–1951)»  [2], 
що є цінним джерелом для вивчення 
поглядів обох вчених, їх наукової й 
просвітницької діяльності.

В Україні постаті І.  Панькевича та 
його науковому доробку було присвя-
чено конференцію, яка відбулася в 
1992 році в Ужгородському національ-
ному університеті [1]. На основі аналі-
зу матеріалів конференції, можемо 
констатувати, що найбільше дослід-
ницької уваги було приділено вивчен-
ню основних віх життя І. Панькевича, 
його мовознавчим працям та фоль-
клорній спадщині, а також окремими 
аспектам його просвітницької й гро-
мадської діяльності.

В наступні роки дослідження спад-
щини І. Панькевича сконцентрувалося 
в Ужгородському національному уні-
верситеті, науковці якого почали до-
сить ґрунтовно вивчати діяльність 
вченого у період його перебування на 
теренах Закарпаття (1919 – 1939) та за-
йматися дослідженням його лінгвіс-
тичних студій. Поміж праць науковців 
слід виділити дисертаційне досліджен-
ня В.  Чикут «Наукові досягнення 
І. А. Панькевича і їх вплив на розвиток 
українознавчих лінгвістичних галу-
зей», в якому проаналізовані наукові 
здобутки вченого як мовознавця, осо-
бливо в галузі діалектології, ономасти-
ки, історії мови  [5]. У дисертаціях 
П. Ходанича «Педагогічна та освітньо-
культурна діяльність українських 

письменників-емігрантів на Закарпат-
ті в міжвоєнний період (1919 – 1939)» 
[4] та Г.  Шикітки «Освітньо-просвіт-
ницька діяльність крайових педагогіч-
них товариств Закарпаття (1919  – 
1944 рр.)» [6], опосердковано висвітле-
но культурно-освітню та громадську 
діяльність І. Панькевича на Закарпатті 
у міжвоєнний період.

Отже, як показав аналіз сучасних 
досліджень, спадщина І.  Панькевича 
досліджується в контексті мовознав-
чих (діалектологічних та етнографіч-
них) студій, вивчення його громад-
ської та науково-педагогічної діяль-
ності на Закарпатті міжвоєнного пері-
оду та видання неопублікованих 
матеріалів вченого. Значно менше до-
сліджень присвячено вивченню його 
педагогічних поглядів, особливо щодо 
ролі рідної мови й культури у процесі 
становлення особистості. Вважаємо, 
що педагогічні праці І. Панькевича по-
требують більш глибокого й усебічно-
го аналізу.
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Пріоритетним завданням системи 
освіти в нашій країні є виховання осо-
бистості в дусі відповідального став-
лення до власного здоров’я та здоров’я 
оточуючих як найвищої соціальної 
цінності, формування високого рівня 
здоров’я дітей та учнівської молоді в 
усіх його аспектах  – духовному, пси-
хічному та фізичному, формування 
позитивної мотивації на здоровий 
спосіб життя у дітей та молоді. Це по-
требує урахування історичних тради-
цій виховання здорового молодого по-
коління.

Тому проблема формування здоро-
вого способу життя молоді набуває 
актуальності. Зміст поняття «Здоро-
вий спосіб життя школяра» дозволяє 
виявити цінність орієнтації учня та 

поєднання переваги системно-діяль-
нісного і особистісно-орієнтованого 
підходів.

Визначене педагогічне поняття зву-
чить наступним чином: «Здоровий 
спосіб життя школяра – це оптимальна 
сукупність рухового режиму і відмови 
від шкідливих звичок, моральне 
здоров’я в поєднані з оптимальною 
психофізичною регуляцією, тренуван-
ня, загартування організму, раціональ-
не харчування. Дане поняття характе-
ризує стиль успішної життєдіяльності 
людини; обумовлене особливостями 
організму учня; залежить від соціаль-
них, екологічних і психологічних умов 
існування; спрямоване на збереження, 
зміцнення та відновлення здоров’я, 
необхідного для виховання особистіс-
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них і суспільних функцій [3,4,6].
Для ефективного виховання здоро-

вого покоління людством була вибудо-
вана струнка система сімейних та сус-
пільних традицій виховання санітар-
ним та гігієнічним правилам поведін-
ки, які були необхідними 
компонентами здорового способу 
життя. Ці положення є актуальними і 
в даний час, і враховується під час по-
будови сучасних педагогічних теорій і 
концепцій.

Ідеї козацької педагогіки мали 
вплив на формування особистості, 
оскільки навчали відповідальності за 
збереження й приниження духовних 
надбань нації, золотими правилами 
були заповіді лицарської честі, герой-
ські звитяги, усвідомленої самопо-
жертви заради торжества справедли-
вості. Це наука про виховання муж-
ності, патріотизму, доброти, всесвіт-
нього братерства, взаємодопомоги, 
фізичної досконалості, віри у свої 
сили, можливості. У козаків завжди 
існував культ максимального фізично-
го розвитку особистості, тому важли-
вими компонентами козацької культу-
ри було фізичне виховання, яке мало 
виражений прикладний характер, за-
снований на традиційних формах і 
видах рухової активності, нерозривно 
пов’язаних зі світоглядом козаків, з 
розвитком вольових, духовно-мораль-
них, стресостійких, соціально-норма-
тивних якостей підростаючого поко-
ління [2].

Виходячи з цього погоджуємось з 
думкою О.В. Непші, Г.П. Суханової та 
В.С. Ушакова котрі відмічають, що фі-

зичне виховання має базуватися на 
національних традиціях, спрямованих 
на виховання громадянина своєї дер-
жавами. Тут великим потенціалом во-
лодіють козацькі традиції українців, 
які мають велике педагогічне значення 
і є важливим фактором забезпечення 
життєдіяльності молодого покоління. 
Наша держава зацікавлена в тому, щоб 
її громадяни мали стан здоров’я на та-
кому рівні, який дозволив би їм по-
стійно розвиватися [5].

Грамотно застосоване фізичне ви-
ховання має покращувати рівень за-
гальної культури молоді, давати зна-
ння про здоровий спосіб життя, бути 
тією основою, на якій будується все 
інше. Тому доцільним вбачаємо вико-
ристання традицій українського каза-
цтва у підготовці майбутніх вчителів 
фізичної культури до формування здо-
рового способу життя підлітків. Вихо-
вання на традиціях – це процес вбудо-
вування минулого в сьогодення і май-
бутнє в системі діяльності з передачі 
новим поколінням суспільно-історич-
ного досвіду; планомірний і цілеспря-
мованний вплив на свідомість та пові-
дінку людини. Формування певних 
установок, понять, принципів, цінніс-
них орієнтацій здорового способу 
життя забеспечують умови для духо-
вного розвитку, підготовки до суспіль-
ного життя і праці на основі успішної 
самореалізації [3,4,6].

Виховання в просторі традицій – це 
організація життєдіяльності, здійсню-
ваної у взаємодії культури і освіти, 
вихованців і вихователів як повно-
правних субє’ктів осоєння ідеалів, цін-
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ностей, стереотипів духовної спадщи-
ни минулого. Виховання на традиціях 
українського козацтва як суспільне 
явище  – це складний у суперечливий 
соціально-історичний процес передачі 
новим поколінням суспільно-історич-
ного досвіду формування здорового 
способу життя. Вік вимагає зміни ви-
хідного розуміння сутності традицій 
українського козацтва як звернення до 
знань історичних фактів, пеерсоналій і 
міфологічних доктрин, пов’язаних з 
минулим. Необхідно перейти від по-
єднаня пізнавально-психологічних 
компонентів розвитку особистості 
підлітка як основних параметрів освіт-
нього впливу  – до смислових і екзис-
терційних компонентів, які визнача-
ють специфіку особистісного розвитку 
в процесі формування здорового спо-
собу життя. Тим самим формування 
здорового способу життя підлітків на 
традиціях українського козацтва біль-
шою мірою відповідатиме особливос-
тям сучасного навчання та соціалізації 
молоді; не як автономного процесу, а 
як прояву соціально-культурної та 
ціннісної установки на збереження 
власного здоров’я [1,3,6].

Організаційний аспект формуван-
ня здорового способу життя підлітків 
на традиціях українського козацтва 
пов’язаний із побудовою особливої 
суспільної практики, яка спрямовує 
розвиток духовного світу підлітків, 
сприяючи усвідомленому сприйняттю 
ними суспільних цінностей, що скла-
лися в козацтві, їх умовних орієнтирів 
у веденні здорового способу життя 
відповідно до зразків та ідеалів сучас-

ного українського суспільства. Сучасні 
дослідження засвідчують, що підліт-
кам подобається козацька тематика. 
Ось чому потрібно розширювати й 
поглиблювати впровадження ідей і за-
собів родинної, шкільної та соціальної 
козацької педагогіки, застосовувати в 
школі нові форми виховної работи. 
Використування оздоровчих козаць-
ких традицій сприятиме не лише фор-
муванню фізичної та духовної культу-
ри особистості, а й відродженню наці-
ональних традицій, які передаються 
від покоління до покоління. Адже фі-
зична кукльтура українців за своїм 
соціальним значенням та спрямован-
ністю грунтувалася передусім на зви-
чаях і традиціях свого народу [2].
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Багатогранність освітніх процесів, 
що відбуваються в системі освіти 
України, зумовлюють посилення ви-
мог до підготовки дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Досліджую-
чи процес формування цінностей у ді-
тей, позбавлених батьківського піклу-
вання, зазначимо, що в реальному 
житті нашого суспільства наступив 
саме той період, коли необхідно усві-
домити те, що проблема розвитку та 
становлення моральної особистості 
нині є досить актуальною. В умовах 
сьогодення відбувається переоцінка 
цінностей в суспільстві. З огляду на це 
зауважимо, що гуманні та демократич-
ні відносини між людьми в усіх сферах 
життя, питання морального вихован-
ня, виходять на одне із перших місць в 
системі підготовки дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

У нормативно-правових докумен-
тах наголошено, що діти, позбавлені 
батьківського піклування – це діти, які 
залишилися без піклування батьків у 
зв’язку з позбавленням їх батьківських 
прав, відібранням у батьків без по-
збавлення батьківських прав, визна-

нням батьків безвісно відсутніми або 
недієздатними, оголошенням їх помер-
лими, відбуванням покарання в місцях 
позбавлення волі та перебуванням їх 
під вартою на час слідства, розшуком 
їх органами Національної поліції, 
пов’язаним з ухиленням від сплати 
аліментів та відсутністю відомостей 
про їх місцезнаходження, тривалою 
хворобою батьків, яка перешкоджає їм 
виконувати свої батьківські обов’язки, 
а також діти, розлучені із сім’єю, під-
кинуті діти, батьки яких невідомі, діти, 
від яких відмовилися батьки, та без-
притульні діти [2].

Згідно з науковими джерелами, од-
нією із найважливіших категорій педа-
гогічної етики є моральний обов’язок 
особистості. Відповідно до цього, 
обов’язок – показник рівня свідомості 
особистості вчителя щодо виконання 
суспільних потреб, а також запитів та 
прагнень дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. Так, недооцінка мо-
ральних цінностей вчителем та соці-
альним педагогом у дітей, позбавлених 
батьківського піклування, може при-
звести суспільство до ворожнечі та 

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ 
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конфронтації. За таких обставин по-
стають нові цілі й завдання в створен-
ні необхідних умов, за яких може роз-
винутися активний громадянин сучас-
ного суспільства. Так, для розвитку 
творчої, пізнавальної діяльності дітей, 
позбавлених батьківського піклуван-
ня, вчителю та соціальному педагогу 
необхідно створювати особливі умови 
на уроці та позакласному занятті. Од-
ним з ефективних шляхів розв’язання 
цієї проблеми є впровадження інтер-
активного навчання та виховання ді-
тей, позбавлених батьківського піклу-
вання.

На підставі всебічної рефлексії нау-
кової літератури й реального практич-
ного досвіду підсумовано, що інтерак-
тивне навчання дітей – спеціальна фор-
ма організації пізнавальної діяльності, 
що має конкретну мету  – створити 
комфортні умови навчання, за яких ко-
жен учень відчуває свою успішність та 
інтелектуальну спроможність [3].

З огляду на це інтерактивне навчан-
ня та виховання суттєво стимулює 
пізнавальну діяльність дітей, позбав-
лених батьківського піклування, та 
сприяє формуванню у них цінностей 
добродіяння: оволодінню знаннями з 
системи цінностей добродіяння; удо-
сконаленню критичного мислення; 
зростанню впевненості у власних си-
лах творити добро; розвиткові само-
стійності; утвердженню позитивної 
«Я-концепції»; посиленню креатив-
ності; оптимізації організаторських та 
волонтерських здібностей; створенню 
атмосфери співпраці та ефективної 
взаємодії; зростанню успішності. Згід-

но з науковими джерелами, соціаль-
ний педагог та вчитель нової формації 
повинен використовувати такі форми 
й методи навчання і виховання дітей, 
позбавлених батьківського піклуван-
ня, як: проблемні лекції, тематичні 
дискусії, проблемні семінари, «круглий 
стіл», науково-практичні семінари, 
ігрове моделювання, дидактичні ігри, 
тренінги, «мозковий штурм». Посутня 
роль під час використання активних 
форм та методів навчання та вихован-
ня належить науковому аналізі фактів 
і результатам навчання дітей, позбав-
лених батьківського піклування. Ана-
ліз педагогічних праць засвідчує, що, 
обираючи методи навчання та вихо-
вання дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, необхідно проаналізу-
вати зміст навчального матеріалу та 
застосовувати активні методи там, де 
особливо дієво можуть виявитися 
творче мислення дітей, їхні пізнаваль-
ні здібності та вміння адаптуватися в 
реальній діяльності.

Досліджуючи організацію добродій-
ної діяльності дітей, І.  І.  Гавриш 
з’ясувала, що ефективна система до-
бродійної діяльності стимулює вихо-
ванців до оволодіння культурою взає-
мин та включає в себе підсистеми  – 
ігрову, пізнавальну, комунікативну, 
трудову та художню діяльності. Згідно з 
поглядами науковця, така різноманіт-
ність діяльнісних сфер є обов’язковою 
передумовою створення сприятливого 
середовища для формування основ 
культури взаємин, яка відрізняється від 
інших видів діяльності дітей тим, що 
здійснюється відповідно до їх потреб, з 
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метою отримання задоволення, й по-
вністю залежить від внутрішнього 
спрямування та бажань людини. Ви-
вчення й узагальнення соціально-педа-
гогічної літератури дає підстави ствер-
джувати, що основою виховної роботи 
з розвитку цінностей добродіяння у ді-
тей, позбавлених батьківського піклу-
вання, є активізація формування таких 
рис особистості дитини, як: духовність, 
моральність, совість, співпереживання, 
доброзичливість, любов до Батьківщи-
ни та рідного краю [1].

У зв’язку із цим слід зазначити, що 
для виховання та навчання дітей, по-
збавлених батьківського піклування, 
необхідно також підвищувати роль ви-
ховних закладів, зокрема, бібліотек для 
дітей у формуванні особистості дитини 
на засадах християнської моралі, етики 
та духовності. Аналіз практичного до-
свіду засвідчує, що у проведенні вихов-
ного заходу, спрямованого на форму-
вання цінностей добродіяння у дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
у центрі уваги повинна бути дитина та 
її проблеми, світоглядні принципи та 
переконання. Унаслідок опрацювання 
наукових джерел виокремлено систему 
добродійної діяльності, яка ґрунтується 
на сукупності морально-етичних якос-
тей, що визначають особливості взає-
модії учнів. Необхідно також зауважи-

ти, що в системі добродійної діяльності 
дітей, розкриваються широкі можли-
вості для: вироблення свідомого став-
лення до людини, як вищої цінності; 
виховання добродійності, як основопо-
ложної якості; розвитку потреби у сві-
домій добродійній діяльності; вихован-
ня почуття за здійсненні вчинки; фор-
мування готовності до взаємодії в умо-
вах добродійної діяльності.

Отже, вивчення й теоретичне об-
ґрунтування проблеми формування 
цінностей добродіяння у дітей, по-
збавлених батьківського піклування, 
спонукають до висновку про те, що 
комплексний підхід є основним в 
розв’язанні даної проблеми. Крім того, 
комплексний підхід передбачає кон-
центрацію змісту, методів, форм освіт-
ньо-виховної роботи з дітьми, які по-
збавлені батьківського піклування, на-
вколо ціннісно-смислових домінант.
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Вступ
Рання дорослість – період, що за ві-

тчизняною та деякими зарубіжними 
моделями періодизації психічного роз-
витку людини, охоплює вік від 20  до 
40  років [4]. На цей період припадає 
навчання у ВУЗі, перехід до самостій-
ної трудової діяльності, пошук шляхів 
досягнення соціальної значимості, ви-
знання та незалежності. Це супрово-
джується напруженням психологічних 
механізмів захисту та адаптації, що 
неоднаково переживають молоді чоло-
віки та жінки [6].

Однією з найважливіших педаго-
гічних завдань медичного вузу є робо-
та зі лікарями-інтернами, спрямована 
на більш швидку й успішну їх адапта-
цію до професійної діяльності, до но-
вої системи соціальних відносин, на 
освоєння ними нової ролі лікарів [5].

В термінології сучасної психологіч-
ної науки, під терміном «адаптація» 

розуміють активне пристосування 
особистості до умов життєдіяльності, 
що динамічно змінюються, що також 
відображає процес соціально-психо-
логічної адаптації [3]. Ефективність 
цього процесу залежить від низки 
суб’єктивних і об’єктивних чинників 
та насамперед від того, наскільки адек-
ватно людина сприймає себе і свої со-
ціальні зв’язки. У сучасних умовах 
життя соціально-психологічна адапта-
ція набуває особливого значення, 
оскільки вона показує здатність осо-
бистості стати суб’єктом активної ді-
яльності [2]. Успішна соціально-пси-
хологічна адаптація залежить від ряду 
чинників, серед яких особливо можна 
виділити такі як, соціальні очікування 
особистості; відношення до себе як 
суб’єкта навчальної діяльності; відно-
шення до професії і перспектив про-
фесійної діяльності, задовільний емо-
ційний статус [3].

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
АДАПТАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 
1-ГО РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ФАХОМ «ВНУТРІШНІ 
ХВОРОБИ»
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Особливістю початку професійної 
діяльності майбутніх лікарів є здобут-
тя первинної медичної кваліфікації в 
інтернатурі, тобто післядипломна 
освіта розпочинається одразу після от-
римання вищої. Навчання в 
інтернатурі  – це притаманний для 
медичної освіти «перехідний період» 
під час якого набувається досвід інди-
відуальної роботи з хворим, роботи в 
медичному колективі під керівни-
цтвом більш досвідчених лікарів, усві-
домлюється рівень професійної відпо-
відальності, найбільш вразливими при 
цьому є лікарі-інтерни першого року 
навчання. Разом з тим, роботі в тера-
певтичному стаціонарі притаманні 
підвищена стресогенність, значне інте-
лектуальне та психоемоційне напру-
ження, дефіциту часу та інформації, 
високий рівень відповідальності за 
здоров’я і життя пацієнтів.

Аналіз результатів наукових дослі-
джень стосовно адаптації лікарів до 
різних умов діяльності надає можли-
вість стверджувати, що зацікавленість 
цією проблемою є досить великою але 
окремі аспекти цієї проблеми ще за-
лишаються малодослідженими. Таким 
чином все вищевикладене обумовлює 
актуальність нашої роботи.

Мета роботи: оцінка соціально-
психологічної адаптації та шляхи її 
корекції у лікарів-інтернів першого 
року навчання за фахом «Внутрішні 
хвороби» в гендерному аспекті.

Матеріали та методи: Для досягнен-
ня поставленої мети нами з дотриман-
ням принципів біоетики, медичної де-
онтології та збереженням конфіден-

ційності отриманих даних, було про-
ведено комплексне опитування 
30 лікарів-інтернів за фахом «Внутріш-
ні хвороби» ДЗ «Дніпропетровська ме-
дична академія МОЗ України», обох 
статей (чоловіки 9, жінки 21 – осіб), у 
віці від 22 до 30 років.

Нами були використані наступні 
психодіагностичні методики, тести, 
опитувальники: «Методика діагности-
ки соціально-психологічної адаптації» 
за К. Роджерсом і Р. Даймондом (моди-
фікація А. К. Осницького, (2004  р.), 
адаптована для дорослих) та «Шкала 
реактивної (ситуативної) та особистіс-
ної тривожності Ч.Д. Спілбергера  – 
Ю.Л. Ханіна» [7].

Окрім зазначених методик респон-
дентам були поставлені загальні пи-
тання, що могли відображати готов-
ність до обраної професії та адаптації 
до навчального процесу в інтернатурі: 
чи відповідає організація навчального 
процесу Вашим уявленням?; чи відпо-
відає обрана спеціальність Вашим уяв-
ленням про неї?; оцініть рівень Вашої 
професійної готовності за 10-ти баль-
ною шкалою (1-мінімальна готовність; 
10-вкрай сприятливий); оцініть мо-
рально-психологічний клімат у Вашій 
групі за 10-ти бальною шкалою (1-не-
сприятливий; 10-максимально ком-
фортний). Також респондентам про-
понувалося обрати фактори, які спри-
чинюють найбільші труднощі в на-
вчанні інтерна, серед яких були 
запропоновані: лінощі; нестача часу; 
слабка базова підготовка; зависокі ви-
моги викладача/керівника інтернату-
ри; конфлікти з викладачем/керівни-
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ком інтернатури; конфлікти в трудово-
му колективі; несправедливе оціню-
вання.

Обробка матеріалів дослідження 
проводилася з використанням методів 
статистичного аналізу, реалізованих в 
пакетах ліцензійних програм 
EXCEL-2003® і STATISTICA 6.1  StatSoft 
Inc., серійний №AGAR909E415822FA). 
Основні статистичні характеристики 
включали: розрахунок середнього 
арифметичного (М) та стандартної по-
хибки середнього (±m). Перевірку на 
нормальність проводили за допомогою 
розрахунку критерію Шапіро-Уілка. 
статистичну вірогідність оцінювали за 
допомогою непараметричного крите-
рію Манна-Уітні. Статистично досто-
вірними дані визначали за двома рівня-
ми вірогідності: p<0,05; p<0,01 [1].

Результати та їх обговорення.
На першому етапі ми оцінювали 

результати «Методики діагностики со-
ціально-психологічної адаптації» за К. 
Роджерсом та Р. Даймондом (табл. 1). 
Даний опитувальник містить 101 твер-
дження в безособовій формі, яке до-
сліджуваний оцінює стосовно прита-
манності для своєї поведінки. Всі ви-
словлювання були згруповані по 
7 факторів, що відповідають критеріям 
адаптованості і дезадаптивності. Фак-
тори утворюють наступні шкали для 
оцінки результатів: 1) адаптивність; 2) 
прийняття себе; 3) прийняття інших; 
4) емоційний комфорт; 5) інтерналь-
ність; 6) прагнення до домінування; 7) 
уникнення проблем. Аналіз показав, 
що і чоловіки, і жінки характеризува-

лись високим рівнем адаптивності, 
проте в чоловіків цей показник був 
достовірно більшим, що вказує на їх 
більшу готовність діяти в несподіва-
них та складних ситуаціях. Показник 
«прийняття себе» в групі чоловіків та-
кож виявився достовірно більшим, що 
характеризує стабільність особистіс-
ної структури. В групі жінок виявився 
достовірно більшим, в порівнянні з 
чоловіками, показник «неприйняття 
інших», що є предиктором підвищен-
ня конфліктності. Також в групі жінок 
виявився достовірно вищим показник 
«емоційного дискомфорту», що вказує 
на більшу потребу в співчутті, актив-
ному вислуховуванні, емоційній під-
тримці. Обидві групи характеризували 
низькою «підлеглістю» в поєднанні із 
середнім прагненням до домінування, 
що вказує на готовність робот в колек-
тиві, та певну амбіційність, що загалом 
притаманна даній віковій групі. Звер-
тає на себе увагу і високий показник 
«інтернальності», що відображає роз-
винутий внутрішній локус контролю, 
тобто готовність людини брати відпо-
відальність на себе. В поєднанні з се-
реднім рівнем «уникнення проблем» 
такі результати свідчать про соціальну 
зрілість особистості молодого лікаря.

Аналіз результатів тесту «Шкала 
реактивної (ситуативної) та особистіс-
ної тривожності Ч.Д. Спілбергера  – 
Ю.Л. Ханіна» показав що жінкам при-
таманна більш висока ситуативна 
(47,0±1,71; р<0,05) та особистісна три-
вожність (49,19±1,56; р<0,05) в порів-
нянні з чоловіками. Що може вказува-
ти на надмірну обережність, високу 
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пильність, а можливо й невпевненість 
в своїх діях.

Результати опитування за додатко-
вою анкетою показало, що у 23,33% 
респондентів фактичні умови навчаль-
ного процесу повністю не збігаються з 
уявленням про нього. Разом з тим 
36,66% опитуваних відмітили, що їх 
уявлення про обрану спеціальність по-
вністю збігаються з отриманими вра-
женнями від роботи у терапевтичному 
відділенні, 46,66% респондентів вважа-
ють, що їх уявлення з обраною спеці-
альністю збігаються лише частково. 
Суб’єктивна оцінка рівня професійної 
готовності, за 10-ти бальною шкалою, 
показала середню оцінку 6±0,27 n=30), 
що відповідало критерію «середня» 
(1-3 – низька, 4-6 – середня, 7-9 – висо-
ка, 10  – максимальна). Суб’єктивна 
оцінка морально-психологічного клі-
мату в колективі складала 8,07±0,26 
n=30), що відповідало, за нашою шка-

лою, сприятливому морально-психо-
логічному клімату (1-3  – несприятли-
вий, 4-6 – задовільний 7-9 – сприятли-
вий, 10 – вкрай сприятливий)

Досить цікавим виявився розподіл 
факторів, що спричинюють труднощі в 
навчанні лікарів-інтернів (рис. 1). З 
графіку видно, що абсолютна біль-
шість опитуваних вказали на такі фак-
тори як «лінощі», «нестача часу», 
«слабка базова підготовка», що вказує 
на необхідність ознайомлення з осно-
вами тайм-менеджменту.

Отже, як бачмо з отриманих даних 
можна думати про розбіжності в уявлен-
ні лікарів-інтернів про навчальний про-
цес з його фактичним змістом, та певний 
дефіцит мотиваційної сфери навчання.

Використання в навчальному про-
цесі інтерактивних методик сприяє 
більшій зацікавленості та інтенсивно-
му залученню до дискусії [8]. Такими 
методиками є ті, що більше наближені 

Рисунок 1. Розподіл факторів, що спричинюють труднощі в навчанні для лікарів-
інтернів 1-го року навчання.
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до ігрових, як наприклад: ситуаційно-
рольові ігри (лікар-пацієнт, лікар-ро-
дичі пацієнтів, лікар-лікар), гра «Лі-
дер» або «Дебати» (методики передба-
чають колективну дискусію та обрання 
переможців), різні техніки опитування 
(мозковий штурм, «Алмаз» та ін.). 
Вони забезпечують розвиток позитив-
ного психологічного клімату в колек-
тиві, покращують запам’ятовування 
теоретичного та практичного матеріа-
лу, підвищують зацікавленість в досяг-
ненні вищих результатів. Окремо слід 
зазначити, що саме молоді фахівці 
найбільше потребують занять за ти-
пом тренінгу, майстер-класу, коучингу, 

оскільки це сприяє їх професійному 
зростанню та надбанню необхідного 
практичного досвіду.

Висновки.
Характеристика соціально-психологіч-

ної адаптації лікарів-інтернів показала, що 
молоді спеціалісти достатньо адаптовані, 
характеризуються розвинутим внутріш-
нім локусом контролю та прагненням до 
самовдосконалення. Чоловіки мали досто-
вірно більший показник адаптивності та 
прийняття себе. В групі жінок виявилися 
більшими показники «неприйняття ін-
ших» та емоційного дискомфорту.

Особистісно-орієнтоване навчання 

Таблиця 1.  
Результати «Методики діагностики соціально-психологічної адаптації»  
за К. Роджерсом та Р. Даймондом (М±m)

Шкала
Група

Чоловіки Жінки
Адаптивність 153,22±4,61** 141,14±4,03**
Дезадаптивність 65,44±10,97 73,0±5,08
Інтегральний показник адаптивності 74,11±4,84 66± 1,92
Прийняття себе 52,88м± 1,35* 45,47±1,52*
Неприйняття себе 12±2,38 11,33±1,09
Інтегральний показник прийняття себе 74,11± 3,72 71,80± 2,33
Прийняття інших 23,77± 1,18 24,14± 0,99
Неприйняття інших 13,22± 2,69** 14,33± 1,05**
Інтегральний показник прийняття інших 69,66± 4,26 66,14± 2,14
Емоційний комфорт 25,44± 1,78 24,57± 1,09
Емоційний дискомфорт 10,77± 2,57** 14,23± 1,60**
Інтегральний показник емоційного комфорту 71,22± 5,57 64,09± 3,29
Внутрішній локус контролю 63,33±2,76 55,52±2,74
Зовнішній локус контролю 15,88±3,61 23,28±2,28
Інтегральний показник інтернальності 75,11± 4,46 65,57± 2,37
Домінування 11,33±1,39 9,71±0,78
Підлеглість 17,55±3,35 18,28±1,25
Інтегральний показник прагнення до домінування 56,88±7,08 50,90± 3,36
Уникнення проблем 15,44± 1,51 11,95± 1,07

Примітки: достовірність відмінностей *- р<0,01; **- р<0,05.
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сприяє підвищенню мотивації та зни-
жує рівень емоційного дискомфорту.

Перспективи подальших дослі-
джень. Отримані результати можна ви-
користати для розробки нових методо-
логічних підходів до викладання клі-
нічних дисциплін лікарям-інтернам.
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Різноманіття життєвих явищ, мож-
ливостей, планів та проблем обумов-
лює різноманіття в навчальній підго-
товці студентів. Програма навчання у 
спеціалізованому навчальному закладі 
є в деякій мірі обмеженою сукупністю 
певних знань, які, на думку укладачів 
цієї програми, являють собою основу 
для подальшого професійного розви-
тку фахівця. Тобто можна стверджува-
ти, що всі, хто навчається за певним 
фахом, засвоюють протягом навчання 
в конкретному закладі освіти майже 
однакові знання. Але поряд зі стандар-
тизованою підготовкою все більше 
спостерігаються ситуації, коли студент 
бажає отримати додаткові знання та 
навички з урахуванням власних інди-
відуальних особливостей, планів, 
можливостей [2]. Така потреба також 
враховується в процесі організації на-
вчання. Але все ж, в більшості випад-
ків, задоволення такої потреби безпо-
середньо під час навчання має суттєві 
обмеження. Поки що загальний розви-
ток системи вищої професійної освіти 
передбачає переважно групове на-
вчання за єдиними стандартизовани-
ми планами та програмами. Хоч деякі 

елементи індивідуалізації навчання і 
мають місце, все ж для досягнення 
своєї конкретної мети студенту необ-
хідно знаходити час та можливості для 
самостійної роботи над потрібним для 
нього навчальним матеріалом. Щоб 
ефективно це здійснювати потрібні до-
даткові компетентності. До однієї з 
важливих компетентностей у цій об-
ласті належить вміння планувати свою 
навчальну діяльність. При цьому сут-
тєвим є вміння планувати досягнення 
конкретних навчальних цілей. В даній 
роботі ми розглянемо особливості ор-
ганізації і планування індивідуальної 
самостійної роботи студента в процесі 
вивчення іноземної мови. При цьому 
ми виходимо з того, що студент не за-
вжди має уявлення про особливості 
планування та організації самостійної 
роботи. Одні студенти мають нахил до 
детальної організації самостійної ро-
боти з урахуванням усіх «дрібниць», 
вони ставлять собі конкретні цілі на 
конкретний час, намагаються чітко ви-
конувати намічений план. Але не за-
вжди такі цілі можуть бути досягнуті. 
Не завжди студент може точно визна-
чити, скільки часу (та інших ресурсів) 

ВМІННЯ ПЛАНУВАТИ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ 
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може бути потрібно для досягнення 
певної цілі, не завжди може відчути, 
чи справді досягнуто конкретну ціль. 
Наприклад, студент запам’ятав деяку 
сукупність лексичних одиниць або 
граматичне правило, але ще не може 
впевнено стверджувати, наскільки 
міцно цей матеріал засвоєний. Засвоє-
ні відомості можуть утримуватись 
тільки у короткочасній пам’яті і через 
деякий час бути забутими. В такому 
випадку слід враховувати інформацію 
про різні види пам’яті, знати різні ме-
тоди запам’ятовування, а також, що 
дуже важливо, вміти визначати види 
навчального матеріалу, які підлягають 
запам’ятовуванню. При цьому визна-
чається матеріал, потрібний для актив-
ного або пасивного використання. 
Слід пам’ятати, що процес запам’ято-
вування також потребує певного часу. 
Роботу протягом цього часу також 
слід планувати. Іноді формальне за-
своєння відповідного матеріалу може 
бути пов’язано з відсутністю вміння 
ефективно застосовувати його в прак-
тичній діяльності. Слід визначати, по-
трібен цей матеріал для усного або 
письмового мовлення, для досягнення 
комунікативних цілей або ж для теоре-
тичної, наукової діяльності.

Не завжди студент може знати, в 
якому обсязі слід засвоювати конкрет-
не мовне явище, як воно пов’язано з 
іншими аспектами мовлення. Невдачі 
в досягненні намічених цілей можуть 
призвести до розчарування у плану-
ванні. Відсутність очікуваного резуль-
тату самостійної роботи може знизити 
мотивацію до неї [1, с. 63].

Поряд з детальним плануванням 
індивідуальної навчальної діяльності 
може спостерігатись і «стихійна» само-
стійна робота студента, коли не визна-
чаються довгочасні конкретні цілі, а 
певні мовні явища вивчаються відпо-
відно до настрою студента у конкрет-
ний момент часу. Такий вид самостій-
ної роботи студента також не слід за-
перечувати, оскільки, як правило, кра-
ще засвоюється той матеріал, до якого 
існує найбільша мотивація або заці-
кавленість. Однак така «стихійність» у 
плануванні самостійної роботи не є 
достатньою. При плануванні засвоєн-
ня великих обсягів матеріалу слід 
більш чітко визначати зміст цього ма-
теріалу та послідовність його засвоєн-
ня. Оскільки студент не завжди знає, 
за який час він може засвоїти в достат-
ній мірі те чи інше мовне явище, а це 
особливо суттєво саме в процесі ви-
вчення іноземної мови, де, на відміну 
до матеріалів рідною мовою, студент 
знайомиться зі значною кількістю не-
знайомих, незвичних для нього зву-
косполучень та словосполучень, для 
засвоєння складного матеріалу слід 
планувати додатковий час. Слід також 
накопичувати досвід планування. З ча-
сом студент, який спостерігає за досяг-
ненням конкретних результатів та ана-
лізує їх, може більш чітко планувати 
засвоєння конкретного матеріалу іно-
земною мовою. Особливості накопи-
чення досвіду планування самостійно-
го вивчення конкретних явищ інозем-
ної мови можуть бути предметом по-
дальших досліджень індивідуального 
планування вивчення іноземної мови.  
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Під час вивчення іноземними сту-
дентами фахової мови викладачі по-
стійно стають перед двома глобальни-
ми проблемами: з одного боку, як по-
легшити студенту засвоєння терміно-
системи тієї сфери знань, яку він 
опановує, з іншого боку, яким чином 
продемонструвати йому, що ця термі-
носистема не є абсолютно ізольова-
ною, відірваною від загальної мовної 
системи.

Як зазначає М. Н. Бондарчук, у ці-
лях навчання російської мови інозем-
них студентів дефінування терміноло-
гічних одиниць через їх системно-по-
нятійну співвіднесеність виявляється 
недостатнім. У зв`язку з цим виникає 
необхідність звертання до проблеми 
функціонування термінів у наукових і 
навчальних текстах, які сприяють ви-
явленню семантичних і мовних осо-
бливостей технічних термінів [1, c. 21].

За Н. С. Новіковою та О. М. Щерба-
ковою [2, c. 192], усю лексику, яка є 
наявною у фахових текстах, можна по-
ділити на наступні групи:

1. Власне терміни, які є складником 
терміносистеми тієї сфери, що вивча-

ється  – спеціальні лексичні одиниці 
професійного спілкування. Вони мо-
жуть бути простими, тобто такими, 
що є одним словом, і складними – сло-
восполученнями.

2. Загальнонаукова лексика або тер-
міни наукового мовлення  – слова й 
стандартні словосполучення науково-
го або книжкового стилю.

3. Слова, що належать до загально-
літературної мови, які є наявними у 
текстах за фахом, але ще не вивчалися 
студентами раніше.

Безумовно, що у процесі опануван-
ня майбутньої сфери професійного 
спілкування носіями мови оволодінню 
підлягають тільки елементи першої 
групи, тобто власне терміни за фахом. 
Але для іноземних студентів усе це зо-
всім не так: усі три групи лексики є 
новими для них. При цьому особливо 
акцентується увага на другій групі: 
саме у процесі навчання наукового 
стилю мовлення студент отримує на-
вички універсального використання 
загальнонаукової лексики.

Отже, перед викладачем постає 
глобальна проблема, що поетапно ви-
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рішується: навчити студента терміно-
системи відповідної сфери професій-
ного спілкування, навичок побудови 
правильних синтаксичних конструк-
цій з використанням слів цієї терміно-
системи і у подальшому показати міс-
це термінів за фахом, що вивчили, у 
загальній мовній системі, їх зв`язок з 
цією системою, а також можливість 
універсального вживання конструкцій 
загальнонаукового стилю на іншому 
мовному матеріалі. Для розв`язання 
цієї задачі слід структурувати власне 
наукові терміни та загальнонаукові 
лексичні одиниці з погляду їх внутріш-
ньої організації, визначити їх місце й 
роль відносно одних до одних, а також 
проаналізувати їхній зв`язок із загаль-
ною мовною системою.

За даними аналізу з`ясувалося, по-
перше, що власне терміни є базовою 
лексикою, тобто елементами для побу-
дови висловлювань за фахом, а загаль-
нонаукова лексика – це матеріал для мо-
делювання можливих відношень між 
ними. Тут можна констатувати той факт, 
що однією із головних особливостей на-
вчання іноземців наукового стилю мов-
лення є необхідність засвоєння ними не 
тільки великої кількості термінологіч-
них одиниць, а й правил побудови нових 
конструкцій. По-друге, важливою осо-
бливістю навчання іноземців мови май-
бутньої професійної сфери є специфічна 
спрямованість навчального процесу. 
Якщо під час засвоєння термінів певної 
галузі знань у носіїв мови виникають 
асоціації з відповідними цім термінам 
загальновживаними лексичними оди-
ницями, то іноземці спочатку засвоюють 

дефініцію терміна й тільки потім через 
омонімію та полісемію інше тлумачення 
цього слова.

З урахуванням аналізу, можна 
сформулювати декілька принципів на-
вчання іноземців фахової мови:

1.  Кожний новий термін 
обов`язково потрібно семантизувати з 
точним перекладом на рідну мову сту-
дента.

2. Під час опису лексичної сполучу-
ваності терміна необхідно подати пе-
релік випадків уживання, тобто таких 
контекстів, у яких термін є власне тер-
міном. У подальшому, після засвоєння 
студентами цього терміна як елемента 
терміносистеми, продемонструвати 
контексти, де цей термін уживається в 
загальнолітературному значенні, якщо 
є такі випадки.

3. Кожний новий термін слід уводи-
ти системно  – як член відповідного 
синонімічного ряду, антонімічної, гі-
понімічної (від цілого до частини) та 
квазігіпонімічної (від частини до ціло-
го) парадигми. Спочатку таку демон-
страцію потрібно проводити в рамках 
терміносистеми, а потім – за її межами. 
Такий метод допоможе усвідомленню 
студентами загального взаємозв`язку 
мовної системи, а також сприятиме 
збагаченню їх словникового запасу.

4.  Термін необхідно подавати як 
елемент дериваційного гнізда. Такий 
метод сприяє ознайомленню студента 
з функціонуванням і значенням афік-
сів, дозволяє йому зрозуміти основні 
принципи словотворення, розвиває 
його лінгвістичну інтуїцію, а також по-
повнює його словниковий запас.
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Підготовка фахівців у ВНЗ в сучас-
них умовах потребує переорієнтації на-
вчального процесу, зокрема, на збіль-
шення у ньому практичної компоненти. 
Це зумовлено тим, що в ході навчання 
майбутні фахівці повинні опанувати не 
тільки потрібні теоретичні знання, але 
й практичні способи їхнього застосу-
вання. Сказане стосується також під-
готовки студентів-психологів, оскільки, 
як свідчить наявний досвід їхньої під-
готовки, володіння теоретичними зна-
ннями разом із найновішими практич-
ними способами їхнього застосування 
дозволяє забезпечити майбутнім фахів-
цям належний рівень професійної ком-
петентності. Відповідно, необхідно за-
безпечити їм належну підготовку до 
практичної діяльності за обраним фа-
хом, у відповідності до запитів повсяк-
денної практики.

Мета роботи: висвітлити особли-
вості застосування тренінгів особис-
тісного розвитку в навчальній роботі 
зі студентами-психологами.

Проведене дослідження полягало в 
узагальненні досвіду застосування 

тренінгів особистісного розвитку, які 
проводилися під час практичних за-
нять із курсу “Психологія конкурен-
тоспроможної особистості”, і були 
спрямовані на розвиток професійно 
важливих якостей, необхідних для 
здійснення успішної діяльності у рин-
кових умовах.

Викладання даного курсу передба-
чає подання необхідного теоретично-
го матеріалу, що реалізується під час 
лекційних занять; крім цього, за кож-
ною з тем курсу заплановано прове-
дення практичних занять, особливіс-
тю яких є застосування тренінгів для 
розвитку необхідних якостей особис-
тості. Впровадження тренінгу перед-
бачає формування у студентів компе-
тенцій, необхідних для мобілізації 
внутрішніх резервів психіки та осо-
бистісного зростання, вироблення на-
вичок конструктивної взаємодії, реф-
лексії, роботи з клієнтами, сумісної 
взаємодії тощо.

Оскільки перша лекція з даного кур-
су присв’ячена викладу сутності явища 
конкуренції, її видів та проявів, на 

ТРЕНІНГИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ У ФОРМУВАННІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Вінтюк Ю. В.
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри Теоретичної та 
практичної психології Національного університету “Львівська 
політехніка”

Ключові слова: компетентнісний підхід, формування профе-
сійної компетентності майбутніх психологів, формування конку-
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практичних заняттях студентам були 
запропоновані відповідні вправи, щоб 
з’ясувати, наскільки вони обізнані з 
проявами даного явища у повсякденно-
му житті та як ставляться до нього. Зо-
крема, запропоновані наступні вправи: 
“Моє ставлення до всеможливих зма-
гань”, “Що допомагає мені досягати ба-
жаного у житті”, “Що я вважаю успіхом 
у житті”, “На що я здатний задля досяг-
нення успіху”, “Що мені необхідно для 
досягнення успіху в професії і у житті” 
та ін. Кожна з вправ мала своє призна-
чення, певну структуру та визначену 
послідовність проведення, як приклад 
далі наведено одну з них.

На подальших заняттях із даного 
курсу вивчалися теми, де розглядалися 
особливості підготовки особистості до 
подальшого самостійного життя: в 
сім’ї, в школі й у ВНЗ; особлива увага 
приділялася формуванню якостей осо-
бистості, що визначають її конкурен-
тоспроможність. При цьому студентам 
пропонувалися відповідні вправи: 
“Моє виховання в сім’ї”, “Моя підго-
товка до самостійного життя”, “Мій 
улюблений предмет у школі”, “Що мені 
дала школа”, “Чим зумовлений мій 
професійний вибір”, “Найнеобхідніші 
навчальні предмети у ВНЗ”, “Мій улю-
блений викладач”, “Наскільки я гото-
вий до майбутньої професійної діяль-
ності за обраним фахом” та ін.

Багато вправ було взято з різних 
джерел, за умови що вони підходили 
до певної теми, інші доводилося роз-
робляти самостійно. При розгляді 
проблеми формування професійної 
компетентності майбутніх фахових 

психологів студентам пропонувалися 
наступні вправи: «Що робить мене 
конкурентоспроможним фахівцем», 
(студентам запропоновано навести 
міркування з приводу того, наскільки 
вони готові до здійснення професійної 
діяльності за обраним фахом: що ви-
вчили, освоїли, який досвід діяльності 
набули тощо); «Мої шанси на успіх у 
працевлаштуванні за спеціальністю», 
(запропоновано поміркувати про влас-
ний досвід виконання діяльності за 
спеціальністю, або її пошуку, або про 
наміри її знайти); та ін.

З огляду на шанси подальшої успіш-
ної практичної професійної діяльності 
чималий інтерес для студентів стано-
вить тема “Особливості працевлашту-
вання професійного психолога у рин-
кових умовах”. Для її детального опра-
цювання на практичних заняттях сту-
дентам пропонувалися відповідні 
тренінгові вправи.

Нерідко в якості вправ студентам 
пропонувалося з’ясувати та пояснити 
сенс притчі, з психологічним наповне-
нням і відповідної тематики. Зокрема, 
були запропоновані: “Жителі в місті”, 
“Ведмідь у тісній клітці”, “В руках долі”, 
“Лоторейний квиток” й ін. Для розви-
тку ефективності сумісної взаємодії 
пропонувалися вправи: “Адміністра-
тор”, “Катастрофа”, “Валіза” та їм поді-
бні, як підібрані з запропонованих у 
наведених джерелах, так і інші. У кінці 
кожного заняття, як правило, студен-
там пропонувалася вправа на рефлек-
сію, після чого всі разом виконували 
ритуал прощання (що раніше їм теж не 
пропонувалося).
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Таким чином організовані практич-
ні заняття викликами чималу зацікав-
леність у студентів, вони охоче брали 
участь в обговореннях, нерідко ви-
словлювали нестандартні погляди та 
підходи до розгляду певних ситуацій і 
вирішення вправ, ділилися наявним 
досвідом тощо. Про це свідчить і на-
ступна обставина: хоча в умовах про-
ведення тренінгу була передбачена 
можливість відмовитися від свого ви-
ступу (всі присутні брали участь в об-
говоренні за чергою), або від пояснен-
ня певних ситуацій чи висловлювань, 
проте протягом всього курсу нею ніх-
то не скористався. Тобто при обгово-
ренні всеможливих життєвих ситуацій 
студенти виявили не лише достатню 
підготовленість, але й максимальну 
відвертість.

Після того, як технологія проведен-
ня занять була налагоджена і належ-
ним чином відпрацьована, спочатку 
найпідготовленішим студентам, а по-
тім і всім іншим було запропоновано 
спробувати себе в ролі ведучого тре-
нінгу. Це було зумовлено необхідністю 
того, що кожен практичний психолог 
повинен вміти самостійно проводити 
різні тренінги; тому студенти охоче 
скористалися з наданої нагоди.

В процесі тренінгів фахівець не 
лише одержує інформацію про себе й 
інших, у різних ситуаціях, про всемож-
ливі особистісні сильні сторони чи 
можливі вади; він має змогу аналізува-
ти її і використовувати для особистіс-

ного та професійного самовдоскона-
лення. Набуті знання і навички фор-
мують відповідні мотиви поведінки, 
які дозволяють використовувати нові 
прийоми, методи взаємодії, освоювати 
нові сфери діяльності, тобто макси-
мально задіювати процес особистісно-
го зростання шляхом розвитку влас-
них переваг і подолання виявлених 
недоліків.

Детальніша інформація про дану 
розробку опубліковано в статті [1].

Висновок. Застосування тренінго-
вих технологій особистісного розви-
тку в процесі підготовки майбутніх 
психологів дозволяє посилити прак-
тичну компоненту їхньої навчальної 
діяльності, активізувати процес фор-
мування необхідних практичних на-
вичок, а також підсилити позитивну 
мотивацію до навчання та подолати 
певні труднощі, пов’язані з опануван-
ням обраною професією. Впрова-
дження тренінгів у процес підготовки 
студентів-психологів дозволяє підня-
ти інтерес до пропонованих навчаль-
них курсів, зацікавити їх до подаль-
шого самостійного професійного вдо-
сконалення, а також позитивно впли-
ває на формування їхньої професійної 
компетентності.

Література:
1. Вінтюк Ю.  В. Застосування тренінгів 

особистісного розвитку в підготовці 
майбутніх фахових психологів / 
Ю.  В.  Вінтюк // Молодий вчений.  – 
2018. – № 2 (54). – Ч. ІІІ. – С. 600-604.
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Актуальність дослідження. Люд-
ство переходить до інноваційного 
типу прогресу. Визначальним у здій-
сненні інноваційного розвитку є роз-
виток людини. Формування іннова-
ційної людини передбачає, перш за 
все, зміну рівнів освіти з орієнтацією 
на дитино центризм, тобто максималь-
не наближення навчання і виховання 
до сутності дитини, її талантів, зді-
бностей та потреб. Система вищої 
освіти в Україні і її майбутній стан пе-
ребуває у стані реформування, як в 
організаційному, так в ресурсному 
плані, щодо перебудови освітнього 
процесу в контексті змісту навчання та 
викладання [1, 3, 10, 11].

Реалізація означеного процесу ре-
формування відбувається через органі-
заційний механізм, а саме: на рівні мі-
ністерства освіти і науки України здій-
снено узгодження переліку спеціаль-
ностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців. Наступним кро-
ком є створення робочих груп щодо 
оновлення та розробки стандартів ви-
щої освіти України за галузями знань та 
спеціальностями (першого та другого 
рівнів вищої освіти). Зміст цих стандар-
тів розкриває специфіку підготовки фа-
хівців з орієнтацією на компетентніс-
ний підхід. На рівні закладів вищої 
освіти (ЗВО), відповідно до стандарту, 
розробляються освітні програми, які 
мають бути унікальними, враховуючи 
автономність ЗВО, науковий потенціал, 
професорсько-викладацький потенці-
ал, матеріально-технічну базу, інформа-
ційно-комунікаційні можливості, 
взаємозв’язок з усіма стейкхолдерами 
освітнього процесу. Особливе місце в 
цій системі відводиться співпраці із по-
тенційними роботодавцями, що набли-
жує систему підготовки кадрів до ре-
альних умов функціонування та розви-
тку певного сектору економіки. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ  
ТА ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
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завідувач кафедри СПБД,  
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, м. Харків
Приходько І. І.,
завідувач кафедри ТМФВ,  
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Дана проблема дослідження акту-
альна у зв’язку зі змінами, які відбува-
ються в системі підготовки спортив-
них менеджерів для органів державно-
го та громадського управління в сфері 
фізичної культури і спорту, а також 
первинних фізкультурно-спортивних 
організацій (спортивних шкіл, спор-
тивних клубів тощо)

Як показують дослідження (Му-
дрик  В.  І., Мічуда  Ю.  П., Плато-
нов В. М., Пономарьова Г. Ф., Приходь-
ко  І.  І., Путятіна  Г.  М. та інш.), підго-
товка кадрів зі спортивного менедж-
менту сприяє вирішенню низки 
проблем щодо задоволення потреб на-
селення у якісних фізкультурно-оздо-
ровчих послугах.

Мета дослідження полягає в об-
ґрунтуванні організаційних та мето-
дичних підходів щодо підготовки 
спортивних менеджерів у сфері фізич-
ної культури та спорту, з урахуванням 
сучасних освітніх інновацій.

Постановка та вирішення проблеми 
дослідження. Україна входить до числа 
двадцяти провідних спортивних держав 
світу і по праву вважається країною, де 
фізичній культурі та спорту приділяєть-
ся найпильніша увага. Динамічно розви-
вається спортивна інфраструктура, збу-
довано і будується велика кількість 
спортивних об’єктів. Фізкультурно-
спортивна галузь нашої країни поступо-
во розвивається і послідовно реалізуєть-
ся один із найважливіших пріоритетів 
державної політики – виховання здоро-
вої та сильної нації (Дутчак М.В., Стад-
ник С. О., Середа С. В., Шкребтій Ю. М., 
Шиян Б. М., ін.)

Ці обставини висувають нові ви-
моги до компетентності і професіона-
лізму сучасного фахівця у сфері спор-
тивного менеджменту. Сьогодні най-
більш виразні характеристики повинні 
набувати: система наукового управлін-
ня підготовкою фахівців галузі на різ-
них рівнях, технології, нововведення з 
урахуванням сучасних тенденцій і орі-
єнтацією на розвиток фізичної культу-
ри особистості, суспільства.

Існуючі протиріччя між потребою 
особистості і суспільства в освітніх, 
фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
послугах та їхнім задоволенням через 
низку проблем (організаційно-управ-
лінських, правових, консерватизму або, 
навпаки, надмірного реформаторства 
окремих керівників, специфіки фінан-
сування тощо), гальмують підготовку 
кадрів, введення сучасних перспектив-
них освітніх програм, обмін науково-
практичним потенціалом у сфері фі-
зичної культури і спорту.

Переорієнтація закладів вищої 
освіти на підготовку спортивних мене-
джерів вимагає розробки шляхів 
швидкого реагування на запити робо-
тодавців, на створення нової сучасної 
моделі фахівця європейського та світо-
вого рівня.

У процесі підготовки професіона-
лів майбутнього у закладах вищої осві-
ти повинні враховуватися течії ринку 
праці, дефіцит на професії, спеціаль-
ності, потреби держави та різних 
верств суспільства, особистості, євро-
пейський і світовий освітній стандарт 
вищої фізкультурної освіти, рівень 
розвитку науки, практики тощо.
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Змінюється спрямованість зусиль 
установ вищої освіти на дослідження 
незадоволених потреб, розробку но-
вих навчально-методичних техноло-
гій, ефективних організаційних 
структур, які будуть здатні їх задо-
вольнити.

Під час підготовки фахівців спор-
тивного менеджменту у закладах ви-
щої освіти особливу увагу необхідно 
приділяти не тільки передачі профе-
сійно-орієнтованих знань, а форму-
ванню умінь в освітньому процесі, 
розвитку професійно значущих якос-
тей особистості, здібностей до само-
стійного творчого підходу та праці в 
інноваційному середовищі. Фахівець зі 
спортивного менеджменту повинен 
бути професійно компетентним у пи-
таннях ефективного використання за-
собів фізичної культури в освіті, вихо-
ванні та оздоровленні різних верств 
населення.

Система вимог до якості підготовки 
фахівців спортивного менеджменту 
повинна включати в себе посилення 
гуманістичної орієнтації, високий рі-
вень його знань в галузі психології 
мотивацій, потреб і свободи вибору 
виду оздоровчої або спортивної діяль-
ності. Для сучасного спортивного ме-
неджера набуває потреба прискорено-
го освоєння наукомістких технологій 
фізичного виховання різних верств 
населення і спортивної підготовки, по-
силення глибоких знання в галузі тех-
нологій природного та стимульовано-
го розвитку фізичного потенціалу лю-
дини, облік типологічних і особливо 
індивідуальних характеристик спортс-

менів, побудови адекватних програм 
оздоровлення і спортивного вдоскона-
лення, а також організація інфраструк-
тури та забезпечення її оптимального 
функціонування.

Формування компонентів готов-
ності майбутнього фахівця неможливо 
без певної перебудови системи підго-
товки, створення особливого освіт-
нього простору, орієнтованого на до-
сягнення цілей професійної освіти, 
виховання особистісно-діяльнісних 
якостей і здібностей.

Повинні істотно змінитися взаємо-
дії викладача та студента, тренера і 
спортсмена. Діяльність професорсько-
викладацького складу повинна бути 
спрямована на модернізацію та вдо-
сконалення освітніх послуг; подаль-
ший розвиток традиційних видів і тех-
нологій діяльності, що приносять по-
зитивний результат; розробку і впро-
вадження нових спеціальностей, нових 
освітніх послуг; скасування, закриття 
застарілих, незатребуваних спожива-
чем спеціальностей, послуг.

Для успішного розв’язання про-
блем модернізації, інновації при під-
готовці фахівців спортивного менедж-
менту головна увага має приділятися 
формуванню стратегії модернізації, 
інновації та заходів, спрямованих на її 
реалізацію, а також розробку нових 
видів освітніх послуг у сфері фізкуль-
турно-спортивної діяльності.

У зв’язку з цим спортивний мене-
джер повинен оволодіти новими зна-
ннями для здійснення модернізацій 
та інновацій у професійній діяльнос-
ті, а саме:
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– оволодіти методологією комп-
лексного дослідження в різних науко-
вих сферах (педагогіці, соціології, 
психології, економіці тощо ) шляхом 
інтеграції їх положень в єдиному до-
слідженні для створення цілісної та 
об’єктивної картини професійної ді-
яльності майбутнього фахівця з фі-
зичної культури і спорту, його затре-
буваності в суспільстві, в соціальному 
замовленні держави;

– підбір кваліфікованого персоналу 
для інноваційної діяльності;

– розробка планів і програм іннова-
ційної діяльності або їх модернізація 
(удосконалення, оновлення, зміна у 
відповідності з сучасними вимогами);

– створення тимчасових цільових 
груп для комплексного вирішення ін-
новаційних проблем – від ідеї до її ре-
алізації;

– розгляд проекту створення нових 
послуг;

– спостереження за ходом розроб-
ки нового виду освітньої послуги та її 
впровадження у навчальний та поза 
навчальний процес;

– проведення єдиної інноваційної 
політики: координація діяльності у цій 
галузі на факультетах, кафедрах;

– забезпечення фінансування та 
матеріально-технічними ресурсами 
програм інноваційної діяльності.

У сучасних умовах інноваційної по-
літики закладу вищої освіти проявля-
ється тенденція до збільшення перелі-
ку пропонованих освітніх послуг, роз-
ширенню діапазону нових спеціаль-
ностей при підготовці фізкультурних 
кадрів.

Процес інновації може включати 
певні етапи:

Систематизація ідей:
• збір інформації про зміни на рин-

ку праці, нововведення, що над-
ходять за результатами дослі-
джень від споживачів, побажан-
ня, вимоги, рекламація тощо;

• збір інформації про потенційні 
можливості ЗВО щодо відкриття 
нової спеціальності, нового виду 
освітніх послуг, визначенні сту-
пеня і розмірів ризику;

• збір інформації про потреби да-
них фахівців у фізкультурно-
спортивних організаціях, загаль-
ноосвітніх школах, профучили-
щах, коледжах, закладах вищої 
освіти.

• Відбір виявлених ідей і вироблен-
ня ідеї нової спеціальності, по-
слуги:

• визначення можливостей і прак-
тичної реалізації ідей;

• з’ясування ступеня технологічної 
спільності нової і традиційної 
спеціальностей (послуг);

• відповідність нової спеціальності 
стратегії розвитку ЗВО.

Аналіз економічної ефективності 
нової спеціальності, послуги, розроб-
ка програми маркетингу:

• розробка проекту підготовки фа-
хівців (надання);

• попередня оцінка якості підго-
товки фахівців;

• оцінка потенційного попиту на 
ринку праці (у споживача) і об-
сягу випуску;

• визначення витрат;
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• наявність необхідних ресурсів 
для відкриття нової спеціальності 
(послуги): фінансів, кадрового 
персоналу, оргтехніки, спорто-
бладнання, інвентарю;

• терміни підготовки нових фахів-
ців (послуг) і початку підготовки;

• розробка програми маркетингу.
Створення нової спеціальності, 

послуги:
• розробка конкретної програми 

розвитку, навчальних базових і 
робочих програм нової спеціаль-
ності (послуги) з розподілом 
обов’язків між підрозділами ЗВО;

• відповідність державному стан-
дарту вищої освіти;

• вибір засобів і методів реклами;
• вибір оптимальних каналів роз-

поділу випускників спеціальнос-
ті;

• організація навчального процесу;
• контроль і перевірка якості під-

готовки фахівців (послуги).
У ході підготовки спортивних мене-

джерів у ЗВО може бути використана 
концепція «Гнучкого працівника», в 
основі якої лежить підготовка фахівців 
за комплексними спеціальностями, з та-
кими елементами як:

• організатор активного відпочин-
ку та розваг;

• режисер і організатор масових 
фізкультурно-спортивних захо-
дів;

• менеджер організації, економіст-
менеджер спорту;

• спеціаліст базового спорту;
• спеціаліст дослідної діяльності в 

сфері фізичної культури і спорту;

• спеціаліст базово-пролонгуючої 
фізичної культури (консультант 
самостійних занять з оздоровчо-
го тренування);

• інструктор тренажерної зали;
• персональний тренер;
• інструктор дитячих групових 

програм.
Як показують дослідження, підго-

товка кадрів з організаційно-управ-
лінської діяльності сприяла б вирі-
шенню низки проблем щодо задово-
лення населення у якісних фізкуль-
турно-оздоровчих послугах. Із 
підвищенням автономності ЗВО у 
формуванні освітніх програм з ура-
хуванням специфіки регіонів, по-
стійно мінливого ринку праці, тра-
дицій ЗВО, можуть вводитися нові 
спеціалізації.

Чинне законодавство передбачає 
можливість реалізації двоступеневої 
структури вищої професійної освіти. 
У низці ЗВО вже функціонує ступене-
ва структура основних освітніх про-
грам. Удосконалюється державна сис-
тема оцінки якості вищої професійної 
освіти, а також успішно функціонують 
внутрішні системи управління якістю 
освіти.

Система управління процесом ін-
новації у ЗВО передбачає:

• створення на рівні ректорату спе-
ціалізованого підрозділу: відділу 
або робочих груп  – з розробки 
інноваційної та технологічної 
освітньої політики;

• створення цільових проектних 
груп з розробки нової спеціаль-
ності;
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• підвищення ролі відділів, служб, 
лабораторій, що перебувають у 
складі ЗВО та займаються іннова-
ційною діяльністю;

• створення спеціальних фондів 
стимулювання інноваційної ді-
яльності;

• організацію консультаційної до-
помоги в сфері нововведень, в 
тому числі запрошення компе-
тентних фахівців;

• створення лабораторій з проблем 
освоєння нових освітніх техноло-
гій.

Найважливішими факторами 
успіху в підготовці висококваліфіко-
ваних фахівців фізичної культури і 
спорту, в тому числі за новими спеці-
альностями, є:

• підтримка керівництва ЗВО;
• створення матеріальної бази та 

фінансування проекту;
• вдала організаційна структура, 

великий дослідницький потенці-
ал, широкі можливості маркетин-
гу;

• орієнтація ЗВО в ході підготовки 
нового фахівця на потреби ринку, 
ретельне вивчення його;

• унікальність нового фахівця;
• наявність сильного організатора і 

мотивації людей, що беруть 
участь у розробці нової спеціаль-
ності;

• стимулювання діяльності роз-
робників і виконавців проекту 
(матеріальне, моральне, духовне);

Висновки та пропозиції щодо пер-
спектив подальшого дослідження. 
Для того щоб новий фахівець в області 

спортивного менеджменту був конку-
рентоспроможний на ринку праці га-
лузі, необхідно вивчити тенденцію в 
розробці таких фахівців в інших ві-
тчизняних ЗВО і рейтингових зару-
біжних. Крім того, слід спостерігати за 
фахівцями у фізкультурно-оздоровчих 
і спортивних клубах, спортивних шко-
лах вивчати думку експертів з утри-
мання та технології підготовки фахів-
ців, знайомитися зі статтями в акаде-
мічних виданнях журналів, матеріала-
ми наукових конференцій.

Нажаль, незважаючи на значні зру-
шення щодо вдосконалення підготов-
ки фахівців (відкриття нових спеціаль-
ностей, введення нових навчальних 
дисциплін, розширення асортименту 
освітніх послуг), ЗВО поки пропону-
ють лише малу частку необхідного сус-
пільству потенціалу. Відчувається брак 
високоосвічених творчих фахівцях, 
має місце досить гостра проблема мі-
грації фахівців в інші галузі, ще дуже 
низький рівень оплати праці, необ-
ґрунтовано невисокий соціальний ста-
тус вчителя фізичної культури, трене-
ра. Є й інші проблеми, які належить 
розв’язати найближчим часом.

Таким чином, сучасні соціально-
економічні умови суспільства вимага-
ють від вищої школи гнучкості, мо-
більності та дієвості стимулів у підго-
товці компетентних фахівців фізичної 
культури і спорту. Головним критерієм 
слід зробити якість підготовки кадрів. 
Основним орієнтиром підготовки фа-
хівців повинні бути запити спожива-
чів. Стає все більш очевидною потреба 
у фахівцях, які мають спеціальну під-
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готовку в галузі оздоровлення різних 
верств населення, дозвілля, управлін-
ня та обслуговування спортивних спо-
руд, фінансово-господарської діяль-
ності в фізкультурно-спортивних ор-
ганізаціях.
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Изучение иностранного языка-это 
процесс переформатирования старых 
и создание новых ассоциативных свя-
зей в вербальной области коры голов-
ного мозга( 1). Познание нового языка, 
погружение в новую языковую среду 
требует применения всех когнетивных 
приемов, в том числе и языка посред-
ника. Это может быть родной язык 
студента, а может быть не родным 
языком как для студента так и для пре-
подавателя. Решение применять или 
отказаться от языка –посредника при-
нимает преподаватель в каждом кон-
кретном случае. Присутствие родного 
языка непосредственно при изучении 
РКИ может быть зримым (эксплици-
рованным) или незримым (имплици-
рованным). Открытое обращение к 
родному языку студента легче систе-
матизируется и, следовательно, более 
целесообразно. Следует учитывать 
фактор “скрытого” присутствия род-
ного языка и его влияния на процесс 
познания РКИ. При этом следует ана-
лизировать и учитывать степень схо-
жести и несхожести родного языка и 
РКИ. Задача преподавателя-неустанно 
уменьшать а затем исключать исполь-
зование языка –посредника. От препо-
давателя требуются артестизм, опыт, 
максимальное техническое оснащение, 
яркие наглядные пособия, активное 

вовлечение студентов в игру, стремле-
ние полностью погрузить инофона в 
русскую языковую стихию. Использо-
вание интернациолизмов и перевод 
как быстрый и эффективный способ 
семантизации лексики позволяет уже с 
первых уроков говорить только на рус-
ском языке. Самые первые слова-это 
не абстрактная лексика, а вполне кон-
кретные примеры, которые можно по-
казать в аудитории, за окном, на кар-
тинке.

В практике обучения иностранным 
языкам использовался сознательно  –
сопоставительный метод (ССМ), в ос-
нове которого лежали принципы опо-
ры на родной язык студента. Но его 
применение в полном объеме не пред-
ставлялось возможным, так как препо-
даватели РКИ не владели языком сту-
дентов (китайский, хинди, арабский, 
дари, пуштунский и пр. ) В таких слу-
чаях языком  –посредником становит-
ся жест и мимика. Вопрос о примене-
нии ССМ решается в каждом конкрет-
ном случае. Так при работе со студен-
тами славянофонами диапазон его 
применения значителен, со студента-
ми романской и, тем более, германской 
групп-возможен, но ограничен. Со 
студенами выходцами из Магриба, 
Ближнего востока и Юго-Восточной 
Азии-исключен.

ЯЗЫК-ПОСРЕДНИК. ПОМОЩЬ ИЛИ ВРЕД ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (РКИ)

Артеменко И. Ю.
Преподаватель русского языка как иностранного  
КНУ им. Т. Г.  Шевченко
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При овладении иностранным язы-
ком в сознании и в речевой деятель-
ности студента объективно вступают в 
соприкосновение системы двух язы-
ков. Паралленость каких-либо грамма-
тических, синтаксических структур, 
лексических единиц и фонетических 
явлений способствуют более быстро-
му или лучшему пониманию и усвое-
нию РКИ. Преподаватель, знающий 
родной язык студента, может предвос-
хитить и диагностировать ошибки, 
вызванные интерференцией. На лек-
сическом уровне преподавателю РКИ 
полезно представлять, какие слова 
русского языка являются когнатами 
(легко узнаваемыми ) и имеют сходные 
значения в родном языке студента, а 
какие слова относятся к “ложным дру-
зьям переводчика”, имея фонетиче-
скую и графическую близость, расхо-
дятся в лексическом значении. Ис-
пользование языка-посредника, как 
одного из методов, преследует одну 
цель-повышение эффективности учеб-
ного процесса. Эта цель достигается за 
счет: экономии аудиторного времени, 
облегчения усвоения нового материа-
ла, избегания недопонимания, повы-
шение мотивации студентов. Важным 
элементом обучения является перевод, 
звучание в “дуэте” русского языка и 
родного языка студента. Это способ 
семантизации лексики, предназначен-
ной для пассивного усвоения.

Л. В.  Щерба (4) писал, что родной 
язык можно изгнать из процесса обу-
чения, но изгнать его из голов учащих-
ся невозможно. А потому, там, где это 
полезно и целесообразно, можно ис-

пользовать язык-посредник или род-
ной язык студентов (2). На сегодняш-
ний день разрабатываются националь-
но-ориентированные методики препо-
давания русского языка как 
иностранного. Например, пособие В. 
Н.   Вагнер «Методика преподавания 
русского языка англо- и франкогово-
рящим» (3). Есть учебники русского 
языка для сербов, поляков, испанцев, 
французов и т. д. Есть даже учебники 
для китайских, корейских, японских 
студентов. Но как быть преподавате-
лю, если он не владеет данным языком, 
а некоторые студенты не владеют меж-
дународным языком, например, ан-
глийским? В таком случае преподава-
тель должен иметь при себе достаточ-
но большой запас наглядного пособия, 
Это могут быть картинные словари, 
всевозможные таблицы, компьютер-
ное изображение (статическое или ди-
намическое) изучаемого материала. В 
данном случае может сработать кон-
текстуальная (языковая) догадка. 
Лишь после просмотра всего дополни-
тельного наглядного материала, убе-
дившись, что студенты проработали 
данный материал, пытались (или по-
няли) можно использовать язык-по-
средник в качестве контроля понима-
ния изучаемой темы.

Ошибки студентов («отрицатель-
ный языковой материал»), по Л. 
В.   Щербе (4), тоже помогают препо-
давателю искать эффективные пути 
подачи и объяснения материала. Без-
условно, задача каждого преподавате-
ля в процессе обучения русскому язы-
ку как иностранному постепенно 
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уменьшать использование языка-по-
средника, стараясь использовать на 
уроках только изучаемый язык (в дан-
ном случае речь идет о русском языке).

Как уже говорилось выше, на на-
чальном этапе проведение уроков 
только на русском языке требует от 
преподавателя многого. Это и опыт, и 
хорошее техническое оснащение, и яр-
кая наглядность, и игровой момент, и 
активность студентов. Нужно много-
кратно повторять одни и те же слова, 
фразы, перевоплотиться из преподава-
теля в артиста. А как быть в том слу-
чае, если наши студенты  – взрослые, 
занятые люди? Вопрос времени для 
них является важнейшим вопросом. В 
этом случае, конечно, нужно исполь-
зовать перевод на родной язык. Пере-
вод  – это быстрый и эффективный 
способ семантизации лексики. Напри-
мер, если вы работаете с французской 
аудиторией, то при объяснении кате-
гории рода можно прибегнуть к фран-
цузским артиклям мужского, женско-
го рода и множественного числа. Во 
французском языке артикль среднего 
рода отсутствует.

Конечно, это не значит, что нужно 
полностью переходить на язык-по-
средник при объяснении нового мате-
риала. По сути сама методика РКИ 
подачи новой темы, выработання по-
следовательность подачи грамматиче-
ского и лексического материала, по-
зволяет уже с первого урока говорить 
только по-русски. Продолжая гово-
рить о работе со взрослыми людьми, 
бизнесменами, хочется отметить, что 
методика РКИ остается в применении, 

хотя есть небольшое отличие от рабо-
ты с молодежной студенческой ауди-
торией. Во взрослой аудитории не ре-
комендуется использовать наглядное 
пособие (например, картинные слова-
ри). С первого момента знакомства, с 
приветствия, называя свои имена, мы 
стараемся максимально использовать 
интернационализмы. Первые грамма-
тические темы легко вуализировать с 
помощью предметов, находящихся в 
комнате. Если без перевода нельзя до-
нести смысл высказывания, то можно 
прибегнуть к языку-посреднику. Это 
ускорит подачу материала и обеспечит 
абсолютное понимание.

Теперь перейдем к среднему и про-
двинутому этапу обучения студентов-
иностранцев. В этом случае использо-
вание языка-посредника ни в коем 
случае не должно быть основным сред-
ством семантизации (5). Главными по-
мощниками должны стать синонимы, 
антонимы, словообразовательная 
структура слова, контекст, развитая 
контекстуальная (языковая) догадка. 
Однако перевод тоже может стать од-
ним из способов активизации речевой 
деятельности. Перевод может осу-
ществляться с родного языка на рус-
ский, с русского языка на родной. Та-
ким образом запоминаются отдельные 
лексические единицы и целые струк-
туры, развивается чувство языка. Так-
же необходимо отметить, что в случае 
занятий деловым языком или языком 
специальности разумно пользоваться 
именно прямым переводом.

Подводя итог вышеизложенного, 
можно с уверенностью сказать, что ис-
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пользование языка-посредника при 
обучении студентов-иностранцев рус-
скому языку, конечно, необходимо, но 
злоупотреблять этим не следует. Все 
рассмотренные формы обращения к 
языку-посреднику преследуют одну 
цель: повышение эффективности 
учебного процесса. Эта цель достига-
ется за счет а)экономии аудиторного 
времени; б)облегчения усвоения ново-
го материала; в) избегания недопони-
мания, неправильного понимания; г) 
повышения мотивации учащихся. 
Оставлять вещи в полупонятном со-
стоянии не следует. Это является са-
мым вредным в учебном процессе, по-
тому что студент уверен в том, что он 
знает все, понял, а на самом деле нет. 
Психологически это очень опасно, так 
как развивает ложное чувство пони-
мания и уверенности. Итак, обраще-
ние к языку-посреднику в процессе 
обучения РКИ считается методически 
оправданными целесообразным, если 

подобное обращение позволяет повы-
сить эффективность учебного процес-
са. Наиболее востребовано и обосно-
вано это обращение на начальном эта-
пе обучения. Но очень часто на заня-
тиях язык-посредник используется 
лишь для контроля понимания задан-
ной темы. Это дает возможность сту-
денту развивать контекстуальную до-
гадку, умение самостоятельно мыслить 
и принимать активное участие в ауди-
торной работе.
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Одним з факторів, що забезпечу-
ють успішність і ефективність профе-
сійної діяльності сучасного фахівця, є 
здатність впевнено діяти в сучасному 
інформаційному середовищі, отриму-
вати, обробляти і передавати профе-
сійно значиму інформацію. Отже, в 
процесі навчання особливого значен-
ня набуває курс науково-технічного 
перекладу, вивчення якого забезпечує 
формування професійної компетенції 
фахівця [5].

Проблемі перекладу присвятили 
свої дисертаційні дослідження такі на-
уковці, як: В.  Балабін (Сучасний аме-
риканський військовий сленг як про-
блема перекладу, 2002), Н. Бевз (Пере-
клад як культурний феномен: герме-
невтико-комунікативний аспект, 2010), 
М.  Білан (Лексико-семантичні транс-
формації у військовому перекладі (на 
матеріалі статутних документів сухо-
путних військ збройних сил Франції), 
2010), Л. Боброва (Контрастивний ана-
ліз відображень стандартних рефе-
рентних ситуацій в різноструктурних 
мовах (англо-україно-російськомовні 

паралелі), 2000), О. Бурда-Лассен (Пе-
реклад як процес декодування мен-
тальної ідентичності нації (на матеріа-
лі українських і німецьких етнолексем 
міфологічного походження), 2005), 
Н.  Волкогон (Іспаномовний реклам-
ний дискурс і його відтворення укра-
їнською мовою, 2002), Г.  Гарбузова 
(Лексична модуляція в англо-україн-
ському художньому перекладі, 2009), 
Л.  Грек (Інтертекстуальність як про-
блема перекладу (на матеріалі англо-
мовних перекладів української по-
стмодерністської прози), 2006), А. Гуд-
манян (Відтворення власних назв у 
перекладі, 2000), П.  Демешко (Герме-
невтичні аспекти українського пере-
кладу німецьких філософських текстів 
ХХ століття, 2009), Н. Денисенко (Від-
творення емфази в англо-українських 
художніх перекладах, 2011), Л. Загоро-
дня (Внутрішньокатегоріальні заміни 
словоформ в англо-українському пере-
кладі (на прикладі числових форм іме-
нинника), 2007), Л.  Калужська (Осо-
бливості відтворення аксіологем укра-
їнського політичного дискурсу англій-
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ською мовою, 2011), Д.  Касяненко 
(Особливості перекладу та лексичної 
гармонізації законодавчих актів ЄС в 
контексті євроінтеграції України, 
2011), І.  Ковальська (Колористика як 
перекладознавча проблема (на матері-
алі українських і англомовних худож-
ніх текстів), 2001), Л.  Коккіна (Засоби 
вираження семантичної категорії па-
сивності в оригіналі та перекладі (на 
матеріалі українських перекладів 
французьких художніх текстів), 2010), 
О.  Копильна (Відтворення авторської 
алюзії в художньому перекладі (на ма-
теріалі українських перекладів англо-
мовної прози ХХ століття), 2007), 
З. Коцюба (Експресивність номінатив-
них речень як перекладознавча про-
блема (на матеріалі англійської та 
української мов), 2001), Н.  Куконіна 
(Зіставлення словника перекладу із 
словником оригіналу як перекладоз-
навча проблема (на матеріалі перекла-
дів шекспірівського «Гамлета»), 2002), 
М.  Кур’янова (Граматичні труднощі 
перекладу німецьких науково-техніч-
них текстів українською мовою, 2006), 
М.  Лановик (Проблеми художнього 
перекладу як предмет літературознав-
чої рефлексії, 2006), І. Лобачова (Лінг-
востилістичні особливості україн-
ських перекладів Біблії у XX ст., 2011), 
К. Макеєв (Жанрові особливості укра-
їнського перекладу німецьких фарма-
цевтичних текстів, 2010), В.  Матюша 
(Асиметрія в українських перекладах 
сучасної англомовної драми, 2008), 
О.  Мушніна (Граматичні особливості 
українського перекладу англомовної 
науково-технічної та художньої прози, 

2006), І.  Орлова (Лексико-граматичні 
трансформації у перекладі міжнарод-
но-правових документів (на матеріалі 
двосторонніх іспансько-українських 
міждержавних угод), 2006), Д. Остров-
ський (Аксіологічний аспект істориз-
мів як перекладознавча проблема (на 
матеріалі українських, російських і ні-
мецьких текстів малого формату), 
2008), А.  Пермінова (Відтворення ан-
глійської сенсорної лексики в україн-
ських віршових перекладах, 2003), 
Н.  Руденко (Екологічна лексика як 
об’єкт перекладу (на матеріалі словни-
кової статті, анотації, звіту, а також 
публіцистичної статті на екологічну 
тематику), 2011), В. Савченко (Візуаль-
ний переклад літературного тексту, 
2003), О. Сизова (Особливості відтво-
рення в перекладі гендерної ідентич-
ності суб’єкта жіночого поетичного 
дискурсу (на матеріалі англомовних 
перекладів з української), 2007), А. Сіт-
ко (Відтворення комунікативної се-
мантики англійських інтерогативних 
конструкцій у перекладі, 2011), Г.  Со-
ловей (Політична лексика як об’єкт 
перекладу (на матеріалі текстів полі-
тичних заяв, звернень, промов, статей 
та анекдотів), 2011), Л. Сосніна (Адап-
тація англійської онімної лексики в 
російській мові другої половини XX 
початку XXI ст., 2005), О. Тетеріна (Пе-
реклад як наукова проблема в україн-
ській літературно-критичній думці 
ХІХ – початку ХХ ст. (компаративний 
дискурс), 2004), К.  Французова (Кор-
поративний лексикон як об’єкт пере-
кладу (на матеріалі корпоративних біз-
нес-тренінгів, слоганів і презентацій), 
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2011), І. Шаргай (Комунікативно-праг-
матичні особливості французького ді-
лового листа в оригіналі та перекладі, 
1998), Т.  Шліхар (Відтворення домі-
нантних мовленнєвих актів в україн-
ських перекладах англомовної драми, 
2009), Т. Шмігер (Історія українського 
перекладознавства ХХ ст.: ключові 
проблеми та періодизація, 2008), 
О.  Ясинецька (Переклад нових англо-
мовних публіцистичних метафор 
українською мовою, 2009) та інші.

В сучасній науці є цілий ряд визна-
чень перекладу, з різним ступенем по-
вноти відображають різні сторони 
цього багатогранного явища, напри-
клад: «переклад  – це передача інфор-
мації, що міститься в даному творі 
мови, засобами іншої мови» [1, с.  6], 
«перекладом називається процес пере-
творення мовного твору однією мовою 
в мовленнєвий твір на іншій мові при 
збереженні незмінного плану змісту, 
тобто значення» [2, с.  24], «виклика-
ний суспільною необхідністю процес і 
результат передачі інформації (змісту), 
вираженою в письмовій або усній тек-
сті на одній мові, за допомогою еквіва-
лентного тексту іншою мовою» [3, с. 
17]. Під перекладом розуміють повно-
цінну передачу повідомлення на одній 
мові засобами іншої мови [5].

Наукова сфера знань  – це близько 
сімнадцяти тисяч різних дисциплін. 
Тому до наукового перекладу можна 
віднести тексти, які написані в наступ-
них жанрах: підручник, каталог, статті, 
довідник, документація, реферат, ано-
тація, інструкція і т. ін. Головною осо-
бливістю перекладу наукових текстів – 

це те, що вони потребують строгого і 
чіткого викладу сенсу, з точним вико-
ристанням термінів. Чіткість і логіч-
ність викладу, точне вживання спеці-
альних наукових термінів, широке ви-
користання категорій професійної 
лексики  – відмінні ознаки наукових 
текстів. Переклад науково-технічного 
тексту ускладнюється тим, що між на-
уковими стилями різних мов існують 
помітні відмінності [6].

Під час перекладу наукових текстів 
дуже важливий етап підготовчої (до 
власне перекладу) роботи. У центрі 
сучасних досліджень специфіки науко-
вого перекладу знаходиться поняття 
науковості тексту (Л. Алексєєва). «На-
уковість» – це риса далеко не кожного 
тексту, що описує подію, пов’язану з 
відкриттям будь-якого явища або за-
кономірності. Поняття науковості 
формується на основі таких власти-
востей тексту, як інтелектуальність, 
метафоричність, конфліктність, гіпо-
тетичних та ін. Поняття науковості 
тексту обумовлює тактику перекла-
дацької діяльності – правильно зрозу-
міти концепт, на який «працює» весь 
науковий текст. Формування і розви-
ток концепту в науковій статті анало-
гічно розвитку сюжету в художньому 
тексті. У науковому тексті відбуваєть-
ся зіткнення концептів, що відображає 
боротьбу старого і нового знання. Пе-
рекладаючи науковий текст, перекла-
дач повинен виявити й осмислити 
основні концепти, які слугують компо-
нентами наукового «сюжету» (смисло-
вими опорами тексту) і мають як мов-
ний, так і позамовний характер. Пере-
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кладачеві варто приділяти особливу 
увагу забезпеченню зв’язності тексту 
перекладу і дотримання однаковості 
використання базових термінів [7, c. 
16-17].

Для успішного перекладу науково-
технічної літератури перекладачеві не-
обхідно мати певний лексичний запас, 
в тому числі спеціальних термінів; зна-
ти специфічні граматичні конструкції 
іноземної мови; знати лексичні, грама-
тичні та стилістичні правила перекла-
ду; особливості побудови словника і 
вміти ним користуватися; орієнтувати-
ся в специфічній галузі наукового зна-
ння, до якої відноситься текст, що пере-
кладається [4].

Таким чином, переклад наукових 
текстів повинен відповідати наступ-
ним вимогам [4]: еквівалентність, 
адекватність, інформативність, логіч-
ність і чіткість викладу. Щоб переклад 
наукового тексту був адекватним і ек-
вівалентним, тобто якісним, перекла-
дачеві необхідні загальні та специфічні 
навички, вміння і наступні знання: те-
оретичні  – про фонетичний, лексич-
ний і граматичний склад іноземної 
мови (лексичні одиниці, граматичні 
правила, словотвір); практичні  – про 
особливості перекладу науково-тех-
нічних текстів (види перекладацьких 
трансформацій і відповідностей); лінг-
вістичні практичні знання (способи 
перекладу: транслітерація, калькуван-
ня, заміни, перестановки, додавання, 

опущення, способи описового і анто-
німічного перекладу); екстралінгвіс-
тичні знання (володіння достатньою 
інформацією для перекладу спеціалі-
зованого тексту), необхідні у процесі 
перекладання тексту і побудови осмис-
лених і адекватних пропозицій мовою 
перекладу.
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Актуальність дослідження. На су-
часному етапі розвитку суспільства та 
перебудови вищої школи одне із чіль-

них місць посідає проблема форму-
вання творчої особистості. За умов 
зростання інтеграції освіти, науки і 
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Автори статті розглядають особливості організації самостійної роботи 
студентів у процесі вивчення іноземної мови, класифікують форми й методи 
самостійної роботи, які сприяють ефективній самостійній пізнавальній діяль-
ності студентів.
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ESTABLISHMENTS AS AN IMPORTANT FACTOR FOR THEIR 
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The authors of the article examine the peculiarities of organization of independent 
work of students in the process of studying a foreign language, classify the forms and 
methods of independent work that promote effective independent cognitive activity of 
students.
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виробництва все більшого значення 
набуває завдання підготовки та фор-
мування творчої особистості фахівця 
та поступова трансформація навчаль-
ної діяльності студента у професійну 
діяльність. Дедалі більш актуальною 
стає проблема активізації пізнавальної 
діяльності студентів при вивченні іно-
земної мови як навчального предмету. 
Підвищуються вимоги до спеціаліста 
із вищою освітою, до його світогляду, 
культурного та професійного рівня, а 
відтак підвищується і роль іноземної 
мови. Як наслідок  – виникає необхід-
ність у безперервній освіті майбутньо-
го фахівця.

Справжньої освіти неможливо до-
сягти без самоосвіти. Саме під час са-
моосвіти зростає професійна кваліфі-
кація фахівця, відбувається процес 
його самовдосконалення, відшліфову-
ється стиль діяльності та поглиблю-
ється мотивація до творчого пошуку. І 
оскільки рівень професійної компе-
тентності фахівця вимірюється й оці-
нюється його здатністю самостійно 
здобувати нові знання, використову-
вати їх у навчальній та практичній ді-
яльності, то завдання вищої школи 
полягає у підготовці спеціаліста, ко-
трий буде спроможним самостійно 
удосконалювати свої професійні нави-
чки та вміння.

Сучасний інформаційний простір 
потребує фахівців, які можуть постій-
но оновлювати набуті знання, опера-
тивно реагувати на нагальні потреби 
суспільства, приймати нестандартні 
рішення, мислити та діяти творчо і са-
мостійно. Тому серед важливих за-

вдань вищої школи поряд із професій-
ною підготовкою є творчий розвиток 
студентів, формування низки компе-
тенцій та умінь, які сприяють активі-
зації пізнавальної діяльності.

Самостійна робота і контроль за її 
виконанням сприяє формуванню са-
мостійності мислення студентів, твор-
чого підходу до вирішення навчальних 
та професійних завдань. Вищі на-
вчальні заклади повинні організувати 
студентську самостійну роботу таким 
чином, щоб навчити їх засобам само-
стійних дій для здобуття, розуміння й 
застосування нової інформації у на-
вчальній, науковій, а в подальшому і 
професійній діяльності.

Організація самостійної роботи сту-
дентів у процесі вивчення іноземної 
мови посідає важливе місце в системі 
підготовки майбутніх спеціалістів. 
Ефективна самостійна діяльність сту-
дентів неможлива без оволодіння від-
повідними навичками й уміннями при-
таманними іноземній мові. Правильно 
організована самостійна робота сприяє 
підвищенню активності засвоєння іно-
земної мови, оволодінню різними ви-
дами мовленнєвої діяльності.

Аналізуючи праці науковців, що 
досліджують проблему організації са-
мостійної роботи студентів (А.Алек-
сюк, В.Бондар, О.Мороз, Л.Морська, 
Н.Ягельська та ін.) [1, 4, 8, 9, 13] стає 
очевидним, що не існує єдиного під-
ходу до трактування означеного по-
няття. Автори даної статті, слідом за 
Н.В.  Ягельською, розуміють самостій-
ну роботу як форму організації та реа-
лізації навчально-пізнавальної діяль-
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ності студентів, яку спрямовує і контр-
олює викладач або сам студент у відпо-
відності з програмою навчання та 
індивідуальними потребами на ауди-
торних заняттях або у позааудиторний 
час з метою оволодіння професійними 
знаннями, навичками й уміннями та 
для самовдосконалення [13].

Метою статті є розглянути особли-
вості організації самостійної роботи 
студентів під час навчання іноземних 
мов, класифікувати форми й методи 
роботи, які сприяють найкращій реа-
лізації цілей навчання.

Виклад основного матеріалу. Фор-
мування висококваліфікованого фа-
хівця неможливе без вміння студентів 
працювати самостійно. Організація 
самостійної роботи студентів у курсі 
навчання іноземної мови є органічною 
частиною навчального процесу, пере-
думовою успішної реалізації програ-
мових вимог з цього предмета. Осо-
бливого значення при цьому все біль-
ше і більше набувають самостійні за-
вдання, оскільки жоден курс навчання 
іноземної мови не дає студентам по-
вного оволодіння мовою, а тільки до-
помагає їм здолати труднощі у процесі 
засвоєння знань та їх подальшого вдо-
сконалення.

Зазначимо, що у цьому процесі 
важливу роль відіграє керівна діяль-
ність викладача, його фахова й мето-
дична підготовка. Від уміння виклада-
ча правильно організувати самостійну 
роботу студентів, що передбачає роз-
робку комплексу логічно побудованих 
дидактично-пізнавальних завдань на 
кожному етапі навчання, залежить 

пізнавально-активна діяльність сту-
дента, його мотивація до навчання іно-
земної мови, самодисципліна та само-
організація. Водночас самостійна ро-
бота характеризується розширенням 
цілей самостійної діяльності, спрямо-
ваної на підвищення рівня мовленнє-
вих навичок і умінь студентів.

Слід зауважити, що самостійна ро-
бота передбачає інтеграцію різних ви-
дів індивідуальної та колективної на-
вчальної діяльності під час аудиторних 
й поза-аудиторних занять, що можуть 
відбуватися за участі викладача і без 
неї. У процесі оволодіння студентами 
іноземною мовою необхідним етапом 
у процесі засвоєння мовно-комуніка-
тивних одиниць, пошуку необхідної 
інформації та її адекватного застосу-
вання у міжкультурній комунікації є, 
власне, самостійна робота.

Організовуючи самостійну роботу 
студентів, потрібно виокремити різні її 
види, які повинні узгоджуватися з об-
сягом та складністю навчального мате-
ріалу. При вивченні іноземної мови 
використовуються загальнонавчальні 
уміння й навички, які сприяють фор-
муванню готовності студентів до са-
мостійної діяльності. Серед них можна 
виділити: навчально-організаційні, на-
вчально-інформаційні, навчально-ін-
телектуальні і творчі та контрольно-
оцінювальні.

Відповідно до рівня засвоєння ви-
щенаведених умінь та пізнавальної ак-
тивності студента окреслимо певні 
види самостійної роботи, що базують-
ся на принципах послідовності та до-
ступності:
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Самостійна робота за зразком.
Реконструктивна самостійна робо-

та (застосування власного досвіду та 
інтелектуальних дій).

Самостійна робота варіативного ха-
рактеру (уміння самостійно проаналі-
зувати проблемну ситуацію та виділити 
й узагальнити основні положення)

Творча самостійна робота.
Наступна класифікація грунтується 

на формах організації самостійної ро-
боти  – фронтальна, групова й індиві-
дуальна. За місцем проведення занять 
вона поділяється на аудиторну й поза-
аудиторну [8, 52].

Організовуючи самостійну роботу 
студентів, слід враховувати зміст на-
вчальної дисципліни, а також рівень 
освіти та підготовленості студентів. 
Позаяк, ефективність самостійної ро-
боти студентів залежить від правиль-
ного розподілу обсягу аудиторної та 
самостійної роботи, методично корек-
тної організації роботи студентів в ау-
диторії та поза нею, забезпечення не-
обхідними методичними матеріалами 
та контроль за організацією і проце-
сом самостійної роботи. Важливим 
елементом самостійної роботи студен-
тів є індивідуальні навчальні 
завдання,які можна використовувати у 
процесі вивчення іноземної мови для 
перевірки знань студентів (індивіду-
ально чи у групах). Особливості інди-
відуальної самостійної роботи зале-
жать від різних видів завдань: фрон-
тальні (виконання однакових завдань), 
групові (виконання різних за складніс-
тю завдань), індивідуальні (для окре-
мих студентів) [8, 67-68].

Важливим компонентом навчаль-
ної діяльності у процесі оволодіння 
іноземною мовою є аудиторна само-
стійна робота студентів. Вона сприяє 
формуванню творчих здібностей та 
професійних компетенції студентів. 
Слід підкреслити, що інтерактивна на-
вчальна діяльність створює основу са-
мостійної роботи в аудиторії. Відтак у 
навчальному процесі є доречним ви-
користання таких інтерактивних мето-
дів навчання як ділові ігри, дискусії, 
аналіз професійних ситуацій, вико-
нання творчих проектів, дослідницькі, 
проблемні та пошукові методи тощо. 
До прикладу, обговорення презента-
цій є важливим етапом у процесі фор-
мування професійних навичок студен-
та. У ході обговорення студент має 
можливість визначити позитивні мо-
менти подання матеріалу, запропону-
вати та обґрунтувати свій варіант і 
структуру презентації, за допомогою 
чого відбувається вдосконалення мов-
леннєвих та дослідницьких умінь сту-
дентів, а також навичок проведення 
групових дискусій та обговорень. [7]

Наведені вище методи організації 
самостійної роботи базуються переду-
сім на групових формах роботи. Су-
часне суспільство потребує фахівців, 
які уміють працювати в команді, а це 
вимагає застосування в педагогічній 
практиці методів колективної роботи, 
серед яких найбільш поширеним є ме-
тод проектів та презентацій. Ці методи 
формують уміння взаємної роботи 
студентів, враховують особливості 
спілкування у групі, в процесі якого 
кожен студент відчуває себе 
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невід’ємною частиною цілого. Від на-
працювання будь-якого члена групи, 
від результатів його особливої діяль-
ності залежить певний напрям колек-
тивної роботи. Таким чином, колек-
тивна самостійна робота сприяє роз-
витку ініціативи, самостійності, орга-
нізаторських здібностей студентів, 
допомагає виявляти лідерські якості, 
здібності командної роботи, уміння 
слухати інших та відстоювати власну 
точку зору.

Сприяти вдосконаленню навчального 
процесу у вищiй школi повинно також 
широке застосування iнформацiйних 
технологiй навчання, зокрема, залучення 
комп’ютерних технологій, які:

– покликані створити умови для 
вироблення навичок й умiнь працюва-
ти самостiйно (такою є специфiка ро-
боти з комп’ютерними програмами);

– дають можливiсть здiйснити 
диференцiйований та iндивiдуальний 
пiдхiд у виборi матерiалу та в темпах 
роботи окремих студентiв;

– сприяють розширенню та погли-
бленню знань з фаху (iнформацiйнi 
можливостi комп’ютерної мережi 
необмеженi);

– ставлять студента перед необхiднiстю 
глибоких знань iноземної мови (одержан-
ня професiйно орiєнтованої інформації 
без таких знань є неможливим).

Використання комп’ютерних про-
грам у самостiйнiй роботi при вивченнi 
iноземної мови мотивує студента по-
глиблювати свої знання iноземної 
мови i знання з фаху. Таким чином та-
кож має мiсце взаємопроникнення i 
взаємовдосконалення дисциплiн.

До можливих видів самостійної ро-
боти з використанням інформаційних 
технологій можна віднести:

– тести вхідного, проміжного та ви-
хідного контролю знань студентів;

– проблемно-пошукові завдання на 
базі Інтернет-ресурсів;

– творчі завдання (за запропонова-
ними темами студенти впродовж пев-
ного часу готують комп’ютерні пре-
зентації, виконані у Microsoft 
PowerPoint, з використанням тексто-
вої, графічної, аудіо- та відеоінформа-
ції) [5, 21].

Таким чином, використання 
комп’ютерних технологій дозволяє ін-
дивідуалізувати навчальну діяльності 
студентів, підвищити засвоєння на-
вчального матеріалу, подолати моно-
тонність заняття, ефективно організу-
вати самостійну роботу студентів.

Висновки. Аналізуючи вищенаведе-
не підкреслюємо, що активізація само-
стійної роботи студентів вищих на-
вчальних закладів дозволить розвива-
ти творчу активність, спостережли-
вість, логічне мислення; мотивуватиме 
вчитися самостійно працювати, праг-
нути досягнення поставленої мети; 
формуватиме професіоналізм майбут-
ніх фахівців ще під час навчання у ВНЗ 
та постійно вдосконалюватися в обра-
ній професії.

Ефективне формування досвіду са-
мостійної роботи студентів вищих на-
вчальних закладів можливе лише за 
умов забезпечення оптимального по-
єднання аудиторної та позааудиторної 
роботи, застосування новітніх методів 
та технологій організації самостійної 
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пізнавальної, наукової діяльності сту-
дентів, урахування специфіки вивчен-
ня навчальних дисциплін.

Перспективними напрямами по-
дальших досліджень вважаємо аналіз 
взаємного використання традиційних 
та інноваційних форм і методів на-
вчання у поєднанні з інформаційно-
комунікаційними технологіями таким 
чином, щоб вони, доповнюючи один 
одного, становили єдину систему, яку 
можна адаптувати до особливостей 
навчального процесу навчання іно-
земних мов з метою підвищення 
ефективності самостійної роботи сту-
дентів, оптимізації навчального про-
цесу та підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців.
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Сучасні інтеграційні процеси обу-
мовлюють не лише високий рівень 
професійних знать, а й високий рівень 
володіння іноземною мовою, зокрема 
англійською мовою. І цей рівень ви-
кладання має бути не на побутовому 
рівні, а на академічно-фаховому рівні. 
Знання професійної мови зазвичай не-

можливо без володіння граматичними 
нормами не на теоретичному рівні, а 
на практичному, тобто використову-
вання граматичних кліше не замислю-
ючись чому саме так, і це має бути 
згідно зі всесвітніми стандартами на 
високому академічному рівні, який ви-
знаний у всьому світі.
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У статті визначено цілі та зміст професійно-орієнтованого навчання, ви-
світлено особливості викладання англійської мови студентам економічних спе-
ціальностей у сучасних умовах розвитку суспільства, розкрито сутність мето-
дів викладання іноземної мови, які необхідні для успішного проведення заняття 
та досягнення поставленої мети.

Ключові слова: граматика, сучасна граматика, граматична компетенція, гра-
матичні норми, лексичні норми, вміння, знання.

The article defines the objectives and content of professionally-oriented training, the 
features of teaching English to students of economic specialties in modern conditions of 
development of society, the essence of foreign language teaching methods which are 
necessary for the successful conduct of the classes and achieve your goal.

Key words: grammar, modern grammar, grammatical competence, grammatical 
rules, lexical rules, skills and knowledge.

В статье определены цели и содержание профессионально-ориентированного 
обучения, отражены особенности преподавания английского языка студентам 
экономических специальностей в современных условиях развития общества, 
раскрыта сущность методов преподавания иностранного языка, которые 
необходимы для успешного проведения занятия и достижения поставленной цели.

Ключевые слова: грамматика, современная грамматика, грамматическая 
компетенция, грамматические нормы, лексические нормы, умения, знания
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Аналіз публікацій. Не зважаючи на 
те, що велика кількість науковців 
(Крат О., Поляков О., Корнєва З.) при-
діляють значну увагу питанням ви-
вчення професійної англійської мови, 
фахової мови, методикам навчання 
мови [1, 2, 3]. Окреме методологічні 
питання викладання граматики для 
майбутніх економістів з урахуванням 
подальшого використання лише прак-
тичних норм не вивчено окремо.

Метою статті є:
• аналіз сучасних підходів щодо ви-

користання навчання граматичних 
норм у контексті фахової іноземної 
мови, зокрема англійської мови для 
економістів;

• ознайомлення студентів з основни-
ми поняттями і категоріями системи 
сучасної граматики англійської мови, 
практичне вживання мови та форму-
вання мовленнєвих навичок і вмінь; 
формування вмінь оперування грама-
тики;

• розвиток граматичної компетенції 
студентів, яка є складовою мовної ком-
петенції; окреслення шляхів практич-
ного застосування отриманих знань, 
умінь і навичок з граматики.

На основі поставленої мети потріб-
но вирішити наступні завдання, а саме:

• проаналізувати сучасні підходи 
вчених щодо викладання граматики у 
контексті професійної іноземної мови;

• з’ясувати найефективніші підходи 
щодо викладання практичних аспектів 
граматики за професійним спрямуван-
ням на основі досвіду іноземних нау-
ковців.

Зміст професійної підготовки зу-
мовлено освітньою характеристикою 
та ОПП фахової підготовки, зокрема 
підготовка майбутніх економістів 
(спеціальність «Фінанси і кредит», 
«Облік і аудит», «Економіка підприєм-
ства») передбачає володіння студента-
ми системою англійської мови та нор-
мативною базою її функціонування в 
комунікативно-мовленнєвих ситуаці-
ях у сфері їхньої майбутньої професій-
ної діяльності, якісна підготовка фа-
хівця до іншомовного спілкування в 
професійнії сфері. Усе це в першу чер-
гу передбачає вільне володіння грама-
тичними нормами. Неможливо гра-
мотно говорити будуючи речення в 
незрозумілій та не пізнавальній носія-
ми мови формі.

Курс практичної граматики англій-
ської мови продовжує шкільний курс і 
забезпечує підготовку до подальшої 
самостійної роботи в професійній 
сфері. Оволодіння граматичною ком-
петенцією розглядається як процес, 
необхідний студентам для вивчення 
іноземної мови та подальшого профе-
сійного зростання. Оволодіння грама-
тичною компетенцією здійснюється у 
відповідності до основних теорій мов-
леннєвої діяльності та комунікації. 
Організація навчального процесу з ви-
вчення граматики англійської мови пе-
редбачає максимальне врахування по-
треб, інтересів та особистісних харак-
теристик студента, який виступає як 
повноправний учасник процесу на-
вчання, побудованого на принципах 
свідомого партнерства і взаємодії з 
викладачем, що безпосередньо 
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пов’язано з розвитком самостійності 
студента, його творчої активності та 
персональної відповідальності за ре-
зультати навчання.

Вивчення граматичних особливос-
тей мовних одиниць допомагає студен-
там зрозуміти закономірності їх функ-
ціонування і взаємодії в процесі кому-
нікації. При цьому приходить глибоке 
розуміння того, яким чином мова ви-
користовується для цілей комунікації, 
підкреслюється пріоритет використан-
ня певних мовних засобів, які забезпе-
чують успішне використання мови для 
досягнення певних комунікативних ці-
лей. В центрі уваги знаходиться людина 
з її конкретними комунікативними на-
мірами. Комунікація для неї не тільки 
обмін інформацією. Комунікація не-
можлива без висловлення емоцій, по-
чуттів, відношень. За допомогою засо-
бів граматики англійської мови можна 
висловити різні прагматичні установки 
для досягнення комунікативних цілей 
тих, хто спілкується. 

На основі досвіду Чорноморського 
національного університету імені Пе-
тра Могили, зокрема факультету еко-
номічних наук, спеціальність «Фінанси 
і кредит» зі знанням іноземної мови, 
група, яка навчається повністю англій-
ською мовою аудиторних занять про-
тягом першого року підготовки є 
136  годин, з них на граматику відво-
диться 45 годин, не включаючи іспити 
та заліки. З одного боку це достатньо, з 
іншого  – це звичайно недостатньо, 
оскільки студенти мають володіти не 
лише теоретичними знаннями, а й 
практичним використанням грама-

тичних норм та правил. За яким прин-
ципом будується навчання граматиці: 
по-перше, жодної теорії. Викладачів не 
цікавить саме чому, ми не використо-
вуємо довгі граматичні правила, а ви-
користовуються форми та логічна по-
слідовність. Студенти мають діяти за 
формулами, тобто логічно, коли з од-
ного виходить інше. Жодної філологіч-
ного пояснення для практичного ви-
користання граматичних норм не по-
трібно. Обмеженість часу зумовлює 
обмеженість теоретичних пояснень.

Концепція подання: від простого до 
складного, нанизуючи кожну наступну 
тему на попередню базу, при цьому по-
вністю ми відходимо від загально-
прийнятого подання граматики, 
оскільки будь-яка філологічна підго-
товка передбачає першу тему «Арти-
клі», в нашому випадку перша тема 
починається з банального дієслова 
«бути», де далі іде Present Continuous 
(теперішній тривалий час), для того, 
щоб студенти могли сказати, що від-
бувається зараз, а тема «Артиклі» вва-
жається неважливою темою, яка зо-
всім не впливає на зміст речення.

Наприкінці першого курсу студен-
ти мають володіти активом, пасивом, 
модальними дієсловами, знати спосіб 
дієслова та більш менш орієнтуватися 
в герундії, не використовуючи складні 
форми герундія, а використовуючи 
прості форми, тобто Analyzing the work 
he understood the necessity of something, 
so «analyzing» – тут виступає герундієм 
(що роблячи)  – це саме той мінімум, 
який потрібен фахівцю для ефективної 
роботи у майбутньому.
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Паралельно з вивченням граматики 
вивчають лексичні норми, тобто у них 
іде професійна лексика, шляхом ви-
вчення професійних тем, знов таки 
починаємо за принципом від простого 
до складного, тобто починаючи з 
«форм бізнесу» і переходимо до «ма-
кроекономічних ознак». Студенти ви-
вчаючи теми беруть участь у дискусі-
ях – це активне використання лексики, 
і знов таки практичне використання 
граматичних одиниць.

Одним з критеріїв оцінювання 
ефективності роботи є участь студен-
тів у роботі-конференції. Яким чи-
ном?! У листопаді відбувається конфе-
ренція «Могилянські читання», де сту-
денти першого курсу беруть участь 
виступаючи з доповідями, які вони 
готують по дві-три особи, доповідь по-
винна бути англійською мовою. Зазви-
чай теми доповідей достатньо примі-
тивні, поверхневі, однак студенти 
практикують практичне використання 
англійської мови, застосовуючи фахові 
лексичні знання та практичні знання з 
граматики. Аудиторія  – це так само 
студенти першого курсу. Вони став-
лять питання, активізуючи граматичні 
норми, тобто вони переводять пасивні 
знання граматики та лексики в актив-
не поле [4].

Наступний критерій ефективності 
роботи  – це кінцевий результат, який 
бачать студенти, тобто навіщо взагалі 
це все відбувається. Ще один з засобів 
як вмотивувати студентів  – це прове-
дення занять студентами другого кур-
су пари студентів першого курсу. Той 
самий факультет, той самий напрям 

підготовки, де студенти бачать чого 
досягли їх колеги лише з різницею в 
один рік. Форма проведення пари: дис-
кусія навіть коли ми вивчаємо будь-
яку тему, викладач має висловити 
трошки абсурдну думку, з якою сту-
денти звичайно не згодні і студенти 
мають відстояти свою думку доводячи 
викладачу, що він не правий [5].

З метою активізації діяльності сту-
денти, можна запропонувати студен-
там тієї ж групи провести пару в своїй 
групі, пара може бути в ігровій формі, 
але знав таки, коли вони відчувають 
владу над групою, навіть ті студенти, 
які бояться говорити, вони заговорять, 
тим самим ми руйнуємо мовний бар’єр 
і переводимо пасивні знання в активні.

Проаналізувавши вчених, грама-
тика вивчається по ОПП, студенти 
повинні

знати:
• мовні форми, властиві для офі-

ційного та розмовних регіістрів 
академічного і професійного мов-
лення;

• ширрокий діапазон словникового 
запасу, що є необхідним в акаде-
мічній й професійній сферах;

• граматичні структури, що є необ-
хідними для розуміння і продуку-
вання широкого кола текстів в ака-
демічній та професійній сферах;

вміти:
• спілкуватись з колегами на про-

фесійні теми англійською мовою;
• активно використовувати набуті 

знання у професійних ситуаціях;
• організовувати роботу, працюва-

ти у команді;
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• отримувати інформацію та пра-
цювати з нею.

І на основі досвіду Чорноморського 
національного університету імені Пе-
тра Могили теоретичні знання грама-
тики безумно важливі, однак за сучас-
них умов беручи до уваги недостат-
ність часу, увага приділяється прак-
тичним знанням умінням і навичкам 
студентів, тобто ми маємо активізува-
ти їх мовну діяльність. Студент має 
перевести пасивні знання в активні, а 
це можливо, якщо він почне говорити 
с першої пари.
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Ринкова економіка під впливом ди-
намічних тенденцій розвитку потре-
бує більшої кількості кваліфікованих 
бухгалтерів, це зумовлює підвищені 

вимоги до кваліфікаційного рівня пра-
цівників цієї сфери. Бухгалтерська 
професійна освіта поступово вдоско-
налюються, але спеціалісти в нашій 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ДЛЯ СУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ.
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Анотація
В статті описані сучасні методи викладання іноземної мови для студентів 

економічних спеціальностей. Визначено та проаналізувано найпоширеніші мето-
ди вивчення англійської мови, а також виділино найбільш ефективні та доцільні 
методи, які враховують специфіку викладання та професійну орієнтацію.

Ключові слова: метод ділового письма; метод сценарію; кейс-метод; 
дистанційне навчання;дистанційні курси.

Аннотация
В статье описаны современные методы преподавания иностранного языка 

для студентов экономических специальностей. Определены и проанализированы 
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країні відстають від потреб та вимог 
міжнародного ринку праці. Найпоши-
ренішою причиною вважають не до-
статній рівень володіння англійською 
мовою у професійній галузі.

Знання англійської мови стало 
невід’ємною частиною існування спе-
ціалістів в будь – якій країні та в будь – 
якій сфері діяльності. В плані економі-
ки ця необхідність з’явилася, тому що 
відбувається глобалізація бізнесу. Все 
більше підприємств виходить на між-
народний ринок, з’являється більше 
корпорацій, холдингів, транснаціо-
нальних компаній.

Найпоширенішою мовою міжна-
родних підприємств є англійська, тому 
для бухгалтерів виникає необхідність, 
досконало володіти мовою в професій-
ній галузі для ведення документообігу 
та звітності. Недостатній рівень знань 
при оформленні різних видів докумен-
тів, може призвести до хибних висно-
вків та прийняття неправильних рі-
шень, що в свою чергу негативно по-
значиться на прибутках підприємства 
та його репутації на ринку. З цього ми 
можемо зробити висновок, що ця тема 
є досить актуальною.

Метою статті є визначення сучас-
них методів викладання іноземної 
мови, які є необхідними для того, щоб 
фахівці були більш конкурентоспро-
можними та відповідали вимогам між-
народного ринку праці в галузі бухгал-
терського обліку.

Вчені багатьох країн виділили осно-
вні сучасні методи викладання інозем-
ної мови, а саме: метод ділового пись-
ма, метод сценарію, метод симуляції, 

кейс-метод та дистанційне навчання. 
Особливу увагу ми звернули на праці 
таких вітчизняних та зарубіжних вче-
них: Альошина О.М; Бучинська Т. В; 
Богданов В.С, Дегтярьова Ю. В ; Драб 
Н; Мельнікова Т. Соловов В.М.; Федо-
рінова З.В.; Шовкопляса О. M. Moore,; 
F. Saba.

Метод ділового письма. Одним з 
найефективніших методів покращен-
ня рівня володіння англійською мовою 
є навчання студентів англомовного ді-
лового письма. Такий метод включає в 
себе комплексний підхід, а саме: озна-
йомлення зі структурою різновидів ді-
лових листів: вміння визначити тип 
письмового тексту, мету та навчитися 
основам стилістики. Особливістю 
ділового письма є необхідність вико-
ристання професійної лексики, яка є 
надважливою для точного та правиль-
ного ведення документації. Складання 
ділового письма допомагає засвоїти 
75-80% необхідної термінології та до 
автоматизму відпрацювати розуміння 
сталих виразів та граматичну основу 
англійської мови. За основу необхідно 
взяти такі критерії як: системність та 
систематизованість навчального мате-
ріалу: відповідність матеріалів англо-
мовного спрямування та спеціалізації 
студентів. Також, завдання та інфор-
мація для викладення, повинна бути 
максимально наближена до практики. 
Такий критерій вибору є важливим, 
тому що студенти за короткий період 
мають засвоїти основну інформацію, 
яку зможуть застосувати у майбутньо-
му.

Досконале володіння англійською 
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мовою є запорукою успішного розви-
тку культурних та ділових зв’язків з 
зарубіжними країнами, тому багато 
міжнародних компаній вимагають, 
щоб сучасні фахівці в галузі бухгал-
терського обліку володіли навичками 
ведення ділового листування, адже це 
основний спосіб обміну інформацією. 
Діловий лист для економістів має осо-
бливе значення, тому що це інстру-
мент, за допомогою якого можна ство-
рити сприятливу ділову атмосферу, 
яка необхідна для переконування ді-
лових партнерів, проведення перемо-
вин, пошуку нових потенційних парт-
нерів та можливість установлення но-
вих бізнес контактів. Фахівцю в галузі 
бухгалтерського обліку для грамотно-
го складання ділового письма англій-
ською мовою, необхідно не лише до-
сконало володіти професійною термі-
нологією, граматикою та стилістикою, 
а й значну увагу приділити правилам 
етикету писемного мовлення.

Метод сценарію. Має за мету ство-
рення і відтворення певної ситуації. 
Наприклад, необхідно укласти договір, 
чи здати звіт. Викладач може допома-
гати студентам ставлячи питання, які 
допоможуть створити сценарій. Спро-
ектована ситуація має елементи рольо-
вої гри. Викладач може створювати 
окремі епізоди, щоб підштовхнути 
студентів до нетипових рішень в кон-
кретному сценарії. Цей метод корис-
ний тим, що допомагає оволодіти не-
обхідним лексичним запасом, розви-
ває комунікабельність учнів, допома-
гає сформувати креативне мислення 
та розвиває вміння приймати рішення.

Метод симуляції. За дослідженням 
Альошиної О.М метод симуляції за-
стосовується для моделювання сфери 
професійної діяльності, студенти мо-
жуть уявити себе на місці президента, 
якоїсь великої компанії чи головного 
бухгалтера. Така симуляція дає змогу 
студентам застосувати свої навики та 
вміння в безпечному середовищі, до-
слідити систему роботи підприємства 
та відтворити найпоширеніші 
ситуації,які трапляються на практиці. 
Метод симуляції є ефективним, тому 
що має високий рівень зацікавленості 
учасників, які вболівають за результат 
своєї роботи, адже знають, що резуль-
тат командної роботи залежить від 
кожного з них, а також від уміння 
швидко приймати рішення. Такий ме-
тод допомагає формувати навики 
стратегічного планування, ведення пе-
реговорів, переконування ділових 
партнерів, та розвиває вміння комуні-
кації між гравцями. Симуляція готує 
студентів до швидкого та раціонально-
го прийняття бізнес-рішень в майбут-
ньому. [1]

Конструктивістський метод. Озна-
йомившись з працями Мельнікової Т. 
[2], ми можемо зробити висновок, що 
особливість даного методу полягає у 
синтезі методів симуляції, сценарію, а 
також комунікативного методу. Важ-
ливу роль у застосуванні такої форми 
навчання відіграє викладач, завданням 
якого є моделювання певної реальної 
ситуації з урахуванням спеціалізації 
студентів, тому необхідно створювати 
ситуації, які є унікальними для кожної 
спеціальності. Також викладач пови-
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нен врахувати рівень знань кожної 
групи студентів, оцінити володіння 
професійною лексикою та загальну 
підготовку групи до спілкування іно-
земною мовою. Конструктивістський 
метод включає в себе не лише індиві-
дуальний підхід до кожного напрямку 
навчання, а й враховує соціально-пси-
хологічні аспекти кожної групи сту-
денті, що дає можливість побудувати 
максимально ефективні заняття. По-
зитивним аспектом конструктивіст-
ського методу є високий рівень заці-
кавленості студентів і як наслідок їх-
ньої самореалізації, що є важливою 
умовою формування висококваліфіко-
ваного спеціаліста. Даний метод спри-
яє підготовці студентів до реальних 
ситуацій в майбутній професійній ді-
яльності, навчає швидко приймати рі-
шення, аналізувати ситуацію та сприяє 
швидкій адаптації до будь  – яких об-
ставин.

Протягом всього часу застосування 
конструктивістського методу викладач 
враховуючи тему і тип створених ситу-
ацій повинен надавати основний лек-
сичний запас, який буде використову-
ватися студентами, а також давати по-
ради для ефективнішого виконання 
завдань.

Для більшого зацікавлення студен-
тів, також використовують ситуації, 
мета яких, створити дискусію між сту-
дентами, що в свою чергу спонукає 
висловлювати власні думки та не за-
лишатися безучасним. Таким чином 
викладачі намагаються стимулювати 
студентів, щодо виявлення ініціативи, 
а також вміння переконати опонента 

та навчитися відстоювати свою думку. 
Всі ці аспекти є важливою частиною 
комунікації, яка і є метою навчання, 
адже всі обговорення проходять ан-
глійською мовою, що розвиває вміння 
логічно і структуровано висловлювати 
власну думку, допомагає засвоїти ве-
лику кількість сталих фраз і виразів та 
розширює лексичний запас. Роль ви-
кладача під час дискусії в тому, щоб 
направляти студентів та підтримувати 
обговорення. Не варто відразу виправ-
ляти помилки зроблені студентами під 
час дискусії, тому що це може негатив-
но позначитися на продовжені обгово-
рення. Найбільш доцільним та раціо-
нальним шляхом виходу з такої ситуа-
ції є пояснення найпоширеніших по-
милок уже після закінчення дискусії. 
Таким чином, ми можемо спостерігати 
ряд позитивних аспектів, які доводять 
ефективність використання конструк-
тивістського методу при викладанні 
англійської мови.

Кейс-метод. 1921 року був започат-
кований доктором Копеландом у Гар-
вардській школі бізнесу, якій приніс 
світову славу, але активно почав вико-
ристовуватися після війни. Суть кейс-
методу полягає в тому щоб запропо-
нувати студентам, конкретну правди-
ву ситуацію, яка має практичний до-
свід і за допомогою цієї ситуації 
сформувати творчу дискусію. Обгово-
рення проходить на двох рівнях, пер-
ший між партнерами, які заходяться в 
одній команді, а другий обговорення 
кейсу в цілому. Цей метод допомагає 
набувати навичок співпраці і роботи в 
групі, допомагає знайти найрізнома-
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нітніші підходи та дає можливість на-
очної перевірки пропозицій на прак-
тиці.[3]

Особливість кейс-методу полягає в 
тому, що це не проста констатація ситу-
ації, а свого роду завдання, для вирі-
шення якого, необхідно застосувати 
аналіз, навички стратегічного та логіч-
ного мислення, а також комунікаційних 
здібностей, вміння співпрацювати з 
партнерами, формування лідерських 
якостей та вміння аргументувати свою 
думку. Не менш важливим позитивним 
показником кейс – методу є формуван-
ня у студентів логічно пов’язаної, від-
повідні конкретній ситуації усну або 
письмову відповідь. Наразі кейс-метод 
активно застосовується для вивчення 
англійської мови студентами напрямку 
облік і аудит. Особливу корисним є те, 
що кейс – метод розвиває не лише ко-
мунікативні навички володіння англій-
ською мовою, а й не залишає без уваги 
інші важливі аспекти, такі як аналітич-
не читання та писемне мовлення. Як 
показує практика найбільше труднощів 
виникає у студентів при спілкуванні у 
професійно  – діловому середовищі, це 
пов’язано з тим, що більшість студентів 
має недостатньо розвинені вміння та 
навички спілкування. За допомогою 
кейс – методу є можливість зробити ви-
кладання англійської мови у вищих на-
вчальних закладах максимально набли-
женим до реального життя та спеціалі-
зовано  – орієнтований для студентів. 
Саме на вирішення таких проблеми 
орієнтований кейс-метод.[4]

Метод дистанційного навчання. 
Для удосконалення знань студентів, 

також використовується метод дис-
танційного навчання.

Дистанційне навчання має багато 
різних напрямків розвитку, це і інтер-
активне телебачення, відеоконферен-
ції та онлайн тренінги, а також спеці-
альні сайти для спілкування іноземни-
ми мовами. Коротко розглянемо ко-
жен напрямок.

Інтерактивне телебачення це ма-
буть, найпростіший спосіб викорис-
тання інтернет простору для вивчення 
необхідної інформації. За допомогою 
інтерактивного телебачення ми може-
мо зосередити свою увагу на новинах 
економіки, переглядати різного роду 
дебати на тему економічних ринків та 
політики або просто дивитись фільми 
чи передачі будь-якого спрямування 
на англійській мові. Все це допоможе 
студентам вивчити лексику професій-
ного спрямування, відпрацювати роз-
мовний рівень англійської мови та 
слідкувати за динамікою змін еконо-
мічних новин.

Відеоконференції та онлайн тренін-
ги дуже ефективні в своєму викорис-
танні. Такі методи дають змогу прово-
дити спеціалізовані заняття для підви-
щення професійних навиків певної ау-
диторії. Метод онлайн тренінгів та 
відеоконференсій є ефективним, тому 
що таким способом можна миттєво об-
мінюватися необхідними даними та пе-
реймати досвід іноземних викладачів.

В сучасній Україні цей метод, по-
чинає розповсюджуватися, тому на 
нашу думку дистанційне навчання 
здатне досить швидко підняти рівень 
знання англійської мови. Введення та-
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кого способу навчання є необхідним, 
тому що існує гостра потреба в вели-
кій кількості висококваліфікованих 
фахівців.

За допомогою дистанційного на-
вчання студенти зможуть розвивати 
навики роботи з новими програмами 
та інтерфейсами, вчитися виокремлю-
вати необхідну інформацію проводити 
онлайн тести, щодо засвоєння нового 
матеріалу.

Для продуктивної самостійної ро-
боти студентів створюють дистанційні 
курси. Головна мета даного методу по-
глибити знання студентів, а також на-
вчити студентів самостійної роботи, 
правильного розподілу часу, плану-
вання. Викладачі дистанційних курсів 
повинні контролювати та оцінювати 
роботу студентів. Такий метод дає 
змогу викладачам формувати навчаль-
ні плани, знаходити різноманітні види 
завдань знаходити цікаві методи по-
давання матеріалу, оновлювати та пе-
рероблювати навчальні матеріали, 
створювати словники з термінологією, 
яка є необхідна для засвоєння студен-
тами. В свою чергу, студенти повинні 
не лише засвоювати даний матеріал, а 
й вміти працювати над помилками. 
Дистанційні курси допомагають орга-
нізувати самостійну роботу студентів 
з метою, опрацювання певного розділу 
чи курсу. Такий метод навчання, дає 
змогу раціонально використовувати 
навчальний час та швидше засвоювати 
необхідну інформацію. Деякі виклада-
чі надають можливість студентам бра-
ти участь у створенні завдань. На нашу 
думку, така можливість є важливим 

поштовхом для прояву творчих зді-
бностей студентами, а також для роз-
витку нестандартного мислення. Ви-
явлення ініціативи є невід’ємною час-
тиною справжнього фахівця своєї 
справи, тому що це запорука успішно-
го кар’єрного зростання.

Отже, вивчивши та проаналізував-
ши праці багатьох фахівців в галузі 
сучасних методів викладання англій-
ської мови для студентів, ми розгляну-
ли найпоширеніші та найбільш ефек-
тивні методи, які направлені на швид-
ке засвоєння великої кількості інфор-
мації, необхідної для використання в 
майбутньому професійному розвитку. 
На даному етапі розвитку ринкової 
економіки, високий рівень знання ан-
глійської мови є однією з найважливі-
ших аспектів конкурентоспроможнос-
ті спеціалістів в галузі бухгалтерського 
обліку. Викладання англійської мови 
економічного спрямування у вищих 
навчальних закладах має ряд особли-
востей, які необхідно враховувати при 
виборі методу навчання. Основним за-
вданням сучасного викладача є розви-
ток професійно  – спрямованих кому-
нікаційних навичок та підготовка сту-
дентів до їх майбутньої професійної 
діяльності, адже на даний момент зна-
ння англійської мови економістами є 
показником інтелектуального розви-
тку та освіченості людини, що є 
невід’ємною частиною кар’єрного 
зростання в майбутньому.

За допомогою проведеного дослі-
дження, ми можемо зробити висновок, 
що для підвищення рівня знань ан-
глійської мови, студентам необхідно 
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створити умови повного занурення в 
іншомовне середовище, а також орга-
нізовувати проведення занять таким 
чином, щоб відтворювати ситуації 
максимально наближені до реального 
життя.

На нашу думку, всі вивчені методи 
ефективні в своєму застосування та 
кожен з них може допомоги студентам 
поглибити свої знання іноземної мови, 
але з нашої точки зору найбільш вда-
лими та раціональними є метод діло-
вого письма та конструктивістський. З 
використанням саме цих методів сту-
денти зможуть набути основних необ-
хідних навичок, які зможуть допомог-
ти їм у майбутньому. Метод ділового 
письма, сформує граматичну основу 
знань іноземної мови, ознайомить з 
правилами ділового спілкування, до-
поможе засвоїти необхідну терміноло-
гію. В свою чергу конструктивістський 
метод навчить комунікації, співпраці в 
групах, нестандартного підходу до 
змодельованих ситуацій, а також допо-
магає навчити швидко приймати рі-
шення, відстоювати та аргументувати 
свою думку.

Вивчаючи дану тему, ми змогли від-
шукати найбільш актуальні та ефек-
тивні методи, що допоможуть якісно 
підготувати випускників вищих на-
вчальних закладів до майбутньої про-
фесійної діяльності.
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В умовах глобалізації та інтеграції до 
європейського суспільства знання іно-
земної мови стало чи не однією з найго-
ловніших проблем сучасних людей. 
Якщо дотепер методика була орієнтова-
на на школярів, то тепер все більше на-
буває популярності навчання дітей саме 
з дошкільного віку. Тим більше, що до-
шкільний вік визнаний психологами та 
педагогами найбільш сприятливим пері-
одом для вивчення. Хоча наразі навчан-
ня іноземній мові в дошкільних закладах 
не є обов’язковим на державному рівні, 
просте з плином часу все більше дитя-
чих навчальних закладів впроваджують 
в практику раннє навчання іноземною 
мовою. Зрозуміло, що в такій ситуації 
виникає все більша потреба в різних 
програмах та підручниках.

Проблему ефективності навчання 
іноземної мови (далі ІМ) з дошкільного 
віку досліджували зарубіжні та вітчиз-
няні вчені ще з другої половини XX ст., 
досягненнями яких було доведено ефек-
тивність раннього навчання іноземною 
мовою ( Л. С. Виготський, С. І. Рубінш-
тейн, Є. М. Верещагін, Н. В. Імедадзе,

В. А. Трунова, О. Н. Хорошковська, 
М. Б. Успенський, Л. В. Щерба,

А. М. Богуш, О. Є. Дем’яненко та ін.). 
У наукових працях С. Д. Рубінштейна і 
А. Н. Леонтьєва були закладені основи 

особистісно-діяльнісного підходу до 
процесу навчання іноземних мов, а С. В. 
Соколовська розробила методику на-
вчання ІМ дітей старшого дошкільного 
віку на засадах даного підходу. Вагомий 
внесок у розв’язання даної проблеми 
внесла Т. М. Шкваріна, яка розробила 
авторський курс «Теорія і методика на-
вчання іноземної мови дітей дошкільно-
го віку», є автором перших в Україні на-
вчально-методичних комплексів (НМК) 
для навчання іноземною мовою в ДНЗ.

Проте на сучасному етапі залиша-
ється багато нерозкритих питань щодо 
раннього навчання дітей іноземною 
мовою, а саме:

– немає єдиної навчальної програми 
щодо навчання іноземною мовою в ДНЗ;

– не уточнено вік дитини, з якого 
варто розпочинати навчання.

Значну роль у формуванні іншо-
мовної компетенції відіграє програмне 
забезпечення. На нашу думку, «про-
грамне забезпечення» – це сукупність 
необхідних для навчання засобів, які 
умовно можна розділити на два типи:

• перший: друковані програми, до 
складу яких входять рекомендації 
до них, посібники, підручники, 
робочі зошити, дидактичні мате-
ріали тощо, які допомагають здій-
снювати процес навчання,

СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Нехідько М.Л.,
студентка магістратури спеціальності «Дошкільна освіта» Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
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• другий: технічні засоби (комп’ю-
терні програми, відео та аудіо ма-
теріали, смарт-дошки тощо), які 
виступають допоміжними засо-
бами для навчання іноземною 
мовою в дошкільних навчальних 
закладах.

Ще одним допоміжним, але дуже 
важливим засобом є майстерність та 
творчість педагога [1].

Проаналізувавши програмне забез-
печення з навчання дітей іноземною 
мовою ми виділяємо авторські програ-
ми та навчально-методичні посібники, 
укладені за державними програмами, 
які найбільше користуються попитом 
у сучасних дошкільних навчальних за-
кладах. Наведемо опис кожної з них:

• Гунько С., Гусак Л., Лещенко З. «Гра-
ючись вчимося. Англійська мова. Про-
грама для дітей старшого дошкільного 
віку, методичні рекомендації».

• Шкваріна Т. М. «Англійська мова 
для дітей дошкільного віку» (програ-
ма, методичні рекомендації).

• Жук Н. В. і Кравченко Т. В «Ціка-
винка». Навчальна програма з англій-
ської мови для дитячих садків, мето-
дичні рекомендації до програми.

• Казачінер О. С. «Усі заняття з ан-
глійської мови в ДНЗ (за Базовим ком-
понентом дошкільної освіти)».

Всі вищезгадані програми побудо-
вані на принципах раннього навчання 
дітей іноземною мовою, з урахуванням 
фізіологічних особливостей дітей до-
шкільного віку. Але найефективнішою, 
на нашу думку, є авторська програма 
С. Гунько, яка розроблена з викорис-

танням ігрового методу асоціативних 
символів. Навчання за даною програ-
мою основане на грі та фантазії, так як 
домінуючим в дошкільному віці є нао-
чно-образне мислення. Ігровий метод 
асоціативних символів допомагає ро-
бити можливим мимовільне запам’я-
товування матеріалу. Використання 
рухів, жестів, міміки на таких заняттях 
створює сприятливу атмосферу та мо-
тивує дітей до подальшого вивчення 
англійської мови [2].

Станом на сьогодні в Україні немає 
єдиної програми для навчання дітей 
іноземною мовою в дошкільному віці, 
що є проблемою, адже різні дошкільні 
заклади впроваджують в практику на-
вчання дітей іноземною мовою з різно-
го віку. Це є перешкодою для забезпе-
чення наступності між ДНЗ і школою, 
тому що діти приходять в школу з різ-
ною підготовкою. Подальшою пер-
спективою наукових розвідок є пошук 
та удосконалення найбільш ефектив-
них програм для навчання іноземної 
мови в ДНЗ, які б забезпечували ви-
щезгадану наступність між дошкіль-
ною та початкову ланками навчання 
іноземної мови.
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1. Шкваріна Т. М. Англійська мова для ді-
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2. Граючись учимось. Англійська мова: 
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Велике значення для забезпечення 
ефективної трудової діяльності, а та-
кож успішності навчання відіграють 
індивідуально-типологічні властивос-
ті вищої нервової діяльності.

Об’єктивне вивчення індивідуаль-
них особливостей психофізіологічних 
якостей людини є надзвичайно важли-
вим. Пристосування людей до умов на-
вколишнього середовища, по-різному 
поводяться в екстремальних ситуаціях, 
мають різні схильності та здібності, ви-
являють різну здатність до навчання і 
оволодіння різними професіями. Саме 
це й визначає необхідність враховувати 
індивідуальні психофізіологічні осо-
бливості людини при навчанні, в спор-
тивній та трудовій діяльності [1, 3, 5].

Фізіологи наголошують на тому що, 
біологічною основою психофізіологіч-
ної індивідуальності людини є морфо-

логічні та функціональні характерис-
тики нервової системи. Функціональ-
но індивідуальність визначається си-
лою, рухливістю і зрівноваженістю 
нервових процесів та спеціалізацією 
півкуль головного мозку.

Знання про індивідуальні психічні 
відмінності дозволяють пояснити своє-
рідність здібностей у різних людей, їх 
неповторність. Складна аналітико-син-
тетична діяльність нервової системи 
обумовлена швидкою зміною осередків 
збудження і гальмування в різних 
структурах головного мозку, їх стійкіс-
тю, концентрацією, зрівноваженістю.

Рухливість нервових процесів у лю-
дини вивчена значно гірше, і поки що 
не може бути описана, як сукупність 
пов’язаних одна з однією ознак. Нині 
під терміном «функціональна рухли-
вість нервових процесів» у людини 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ 
У СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ «ДІАГНОСТ 1М»

Спринь О.Б.,
кандидат біологчних наук, доцент  
Херсонський державний університет, (Херсон, Україна)
Воличенко І.Р.
Херсонський державний університет, (Херсон, Україна)

Анотація: в статті розглядаються проблеми залежності успішності на-
вчання від індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності. 
Описано вивчення індивідуально-типологічних особливостей психофізіологічних 
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розуміють швидкість реагування на 
позитивні та гальмівні подразники, а 
також швидкість переключення [1, 7].

Фізіологічний зміст поняття рухли-
вості до сих пір залишається ще недо-
статньо розкритим. Тому особливо ве-
лику актуальність має добір адекват-
них методик дослідження сили, рухли-
вості та зрівноваженості нервових 
процесів та розшифрування фізіоло-
гічного змісту отриманих показників.

Нами було проведено дослідження 
з метою вивчення індивідуально-типо-
логічних особливостей психофізіоло-
гічних функцій у студентів за допомо-
гою методики «Діагност 1М».

Згідно мети були поставлені на-
ступні завдання:

1. Дослідити сенсомоторне реагу-
вання у студентів на предметні та 
звукові подразники.

2. Дослідити силу та функціональну 
рухливість нервових процесів.

3. Дослідити реакцію на рухомий 
об’єкт для виявлення зрівноваженості 
нервових процесів та м’язову 
витривалість у студентів.

4. Зробити порівняльну характери-
стику реакцій між предметними та 
звуковими подразниками на виявлен-
ня ведучої руки та вуха.

В дослідженні брали участь студен-
ти 4-го курсу спеціальності «Біологія*» 
Херсонського державного університе-
ту у кількості 98 осіб віком 21-23 роки.

Дослідження проводилось протя-
гом двох навчальних років: жовтень – 
листопад 2015 – 2017 рр. Перед почат-
ком дослідження з кожним студентом 
індивідуально проводилось ознайом-

лення з комплексом психофізіологіч-
них методів досліджень. У дослідженні 
керувалися думкою З. І. Коларової-Бі-
рюкової [2] про те, що при вивченні 
типологічних особливостей вищої 
нервової діяльності тривалість дослі-
дів не повинна перевищувати 30-
40  хвилин. Враховувалось також 
суб’єктивне самопочуття обстежува-
ного та його ставлення до проведення 
експерименту.

Дослідження здійснювалось за до-
помогою комп’ютерної методики 
«Діагност-1М», яка широко апробова-
на і досить успішно використовується 
у багатьох науково-дослідних та на-
вчальних закладах для діагностики 
властивостей різних психофізіологіч-
них функцій. Розроблена у лабораторії 
фізіології вищої нервової діяльності 
людини Інституту фізіології ім. 
О.  О.  Богомольця НАН України (м. 
Київ) професорами М. В. Макаренком 
та В. С. Лизогубом [3, 4].

На обстежуваних було одержано 
основний фактичний матеріал по ви-
вченню динаміки властивостей осно-
вних нервових процесів, а саме рівня 
функціональної рухливості та сили не-
рвових процесів, а також сенсомоторні 
реагування на подразники різної 
складності такі як фігури та звуки; та-
кож визначали реакцію на рухомий 
об’єкт і тепінг-тест.

У результаті роботи дійшли таких 
висновків:

1. Дослідження сенсомоторного реа-
гування у студентів на предметні та 
звукові сигнали дали можливість вста-
новити, що суттєвих відмінностей не 
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виявлено в латентних періодах на про-
сту зорово-моторну реакцію та реакцію 
вибору одного із трьох подразників.

2. За методикою диференціювання, 
а саме реакція вибору двох із трьох по-
дразників виявлено суттєві відміннос-
ті, так показники латентних періодів 
довші на звукові подразники. Цен-
тральна обробка інформації за показ-
никами латентних періодів у мозкових 
структурах є цьому підтвердженням. 
Це пояснюється проблемою розрізнен-
ня звуків різної тональності: особливо 
звуків середньої та високої.

3. Виявлено, що у студентів серед-
нього рівня у 50% показники сили не-
рвових процесів нижчі, ніж функціо-
нальної рухливості нервових процесів 
у режимі «зворотного зв›язку».

4. У групі серед студентів із 98 осіб 
складає: 21 особа – збудливий тип; пе-
реважання процесів збудження над 
гальмуванням у 49 осіб, явне превалю-
вання процесів гальмування виявлено 
у 18 осіб. Сильний тип вищої нервової 
діяльності мають 10 осіб, у яких проце-
си збудження і гальмування в рівновазі. 
Це виявлено за методикою РРО (реак-
ція на рухомий об’єкт) для виявлення 
зрівноваженості нервових процесів.

5. За методикою тепінг-тест для ви-
явлення м’язової витривалості 
з’ясувалося: високий рівень виявили у 
22  осіб, що свідчить про можливість 
швидко і легко зосереджуватись на ви-
конанні певних завдань і працювати 
ефективно за обмежений та короткий 
час, середній показник у групі стано-
вить 152,5±1,1 ударів за 30 с.

6. За показниками порівняльної ха-
рактеристики на реакцію між предмет-
ними подразниками на виявлення ве-
дучої руки та звуковими на виявлення 
ведучого вуха встановлено:

• чітко видно прояв ліворукості 
(шульга) у 20 осіб, а явно прева-
лювання правої руки лише у 
33 осіб, всі інші 45 осіб без явно-
го превалювання (амбідекстри), 
у межах похибки.

• за середніми показниками ла-
тентних періодів у студентів на 
звуки з’ясувалося, що чітко вид-
но прояв ведучого правого вуха 
у 41 особи, а явно превалювання 
лівого вуха лише у 18  осіб, всі 
інші 39 осіб виявилися без явно-
го превалювання.
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Постановка проблеми. Протягом 
останніх десятиріч світова спільнота 
все уважніше ставиться до проблем 
людей з інвалідністю. Особливо це 
прослідковується у відношенні до ді-
тей з обмеженими функціональними 
можливостями  – найбільш соціально 
незахищеного прошарку нашого сус-
пільства [1, с. 8].

Зараз в Україні проживає багато лю-
дей, які мають ті чи інші відхилення у 
функціонуванні організму. Більшість із 
них, внаслідок фізичних і соціальних 
бар’єрів, позбавлена можливості реалі-
зовувати свої здібності та потреби на-
рівні з іншими громадянами. Значна 
частина таких людей, у тому числі й 
діти, не отримує спеціально організова-
ної корекційної допомоги, що затримує 
повну реалізацію їх адаптивних та ком-
пенсаторних можливостей [3, с. 114].

Дитина з обмеженими функціо-
нальними можливостями часто віді-
рвана від багатьох подій життя, необ-
хідних для соціального становлення. 
Це стає причиною того, що дитина з 
нетиповим розвитком має неадекват-
ну, занижену самооцінку, а відтак – це 
суттєво впливає на поведінку дитини. 
Її невпевненість впливає на процес со-
ціалізації, соціальної адаптації до умов 

соціального середовища на мікро-, 
мезо- та макрорівні.

Сказане вище обумовлює необхід-
ність підвищеної уваги працівників со-
ціально-психологічної служби школи 
до питань активізації соціально-педаго-
гічного супроводу дітей з обмеженими 
функціональними можливостями.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Особливості психофізіологічно-
го розвитку дітей з інвалідністю роз-
кривають Н.Бабич, М.  Буйняк, В.Гав-
рилов, М.  Матвєєва, С.  Миронова, 
О. Мілевська, Н. Коваль та ін.

Соціально-педагогічні аспекти ро-
боти з дітьми з обмеженими функціо-
нальними можливостями висвітлюють 
О.Пономаренко, М.Чайковський та ін.

Питання освіти дітей з особливими 
потребами регулюється Законом Укра-
їни «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні», «Про реабі-
літацію інвалідів в Україні», норматив-
ними документами в цій сфері та між-
народними угодами з питань прав 
інвалідів та ін.

Виклад основного матеріалу. Соці-
альне становлення дитини з обмеже-
ними функціональними можливостя-
ми є важливим змістовим компонен-
том процесу соціалізації. Провідну 
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роль у цьому процесі відіграє система-
тична соціально-педагогічна робота.

Ми опиралися на тлумачення сут-
ності досліджуваного поняття, поданого 
М.Чайковським: «соціально-педагогічна 
робота з дітьми та молоддю з особливи-
ми потребами визначається як різновид 
соціально-педагогічної діяльності, що за 
допомогою відповідних технологій здій-
снюється певною освітньою структу-
рою, фахівцями, волонтерами та спря-
мовується на створення сприятливих 
умов соціалізації дітей і молоді з особли-
вими потребами» [4, с. 12 – 13 ].

В умовах загальноосвітнього на-
вчального закладу поступово створю-
ється образ нової соціальної поведін-
ки. Тому для вирішення окреслених 
вище проблем необхідно: надавати ін-
формаційну підтримку батькам для 
зростання їх компетентності у захисті 
прав та інтересів дітей з особливими 
освітніми потребами; забезпечувати 
надання освітніх, соціальних та інших 
послуг сім’ям дітей з особливими по-
требами; проводити круглі столи за 
участі батьків дітей з особливими по-
требами; проводити круглі столи за 
участі батьків і фахівців; розвивати у 
батьків активну громадянську пози-
цію, сприяти створенню батьківських 
організацій [2, с. 76].

Основні принципи соціально-педаго-
гічної роботи з дітьми з особливими по-
требами: законність, додержання і захист 
прав дитини-інваліда; диференційність, 
системність, індивідуальний підхід; до-
ступність, конфіденційність у соціальній 
роботі; відповідальність суб’єктів соці-
альної роботи за додержання етичних і 

правових норм, вимог та правил здій-
снення соціальної роботи; добровіль-
ність у прийнятті допомоги [3, с. 119].

Висновки. Таким чином, питання 
підвищення якості соціально-педаго-
гічної роботи з дітьми з обмеженими 
функціональними можливостями від-
носяться сьогодні до числа першоряд-
них державних завдань. Але практичне 
втілення інтегрованого навчання таких 
дітей потребує розробки нових техно-
логій та урахування нозологій. Окрім 
цього, необхідна готовність учителів до 
роботи з дітьми з обмеженими функці-
ональними можливостями.
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Постановка проблеми. В умовах сьо-
годення соціальна реклама є могутнім 
соціальним інструментом впливу на 
процес соціального виховання дітей і 
молоді. Під соціальним ефектом соці-
альної реклами маються на увазі про-
гнозовані під час планування соціально 
спрямованої рекламної кампанії зміни у 
поведінці молодої людини, а передов-
сім – усвідомлення значення тих чи ін-
ших суспільних цінностей; сприйняття 
інформації про ті чи інші соціальні про-
блеми; позитивне емоційне ставлення до 
соціальних проблем стигматизованих 
категорій населення та виникнення со-
ціальної комунікації з ними тощо.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Особливості соціально-психоло-
гічного впливу соціальної реклами роз-
крито у дослідженнях Н. Дідик, М. Док-
торович, Т. Лобойко, О. Мєдєляєвої, О.

Невмержицької, О. Савки, А.Тимошенко 
та ін.

Виклад основного матеріалу. У Зако-
ні України «Про рекламу» вказано: 
«Cоціальна реклама – реклама здорово-
го способу життя, охорони здоров’я, 
охорони довкілля, збереження енергоре-
сурсів, профілактики правопорушень, 
соціального захисту та безпеки населен-
ня тощо, яка не має на меті отримання 
прибутку. У такій рекламі не повинні 
згадуватися конкретна продукція та/або 
її виробники» [4].

Закон не обмежує коло суб’єктів, що 
можуть бути рекламодавцями соціаль-
ної реклами і визначає ряд суттєвих пре-
ференцій щодо розвитку соціальної ре-
клами, а саме:

• поширення пільг, передбачених для 
благодійної діяльності на осіб, які безо-
платно виробляють і розповсюджують 
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соціальну рекламу або передають свої 
майно і кошти для її виробництва і роз-
повсюдження;

• відсоткову (5%) квоту рекламних 
площ або ефірного часу у державних та 
комунальних ЗМІ для безоплатного роз-
міщення соціальної реклами органів 
державної влади, місцевого самовряду-
вання і громадських організацій;

• пільги на розміщення соціальної ре-
клами у державних та комунальних ЗМІ 
бюджетними закладами освіти, культу-
ри, охорони здоров’я, а також благодій-
ними організаціями;

• засоби масової інформації, що фінан-
суються з державного або місцевих бю-
джетів, зобов’язані надавати рекламні 
послуги на пільгових умовах навчаль-
ним закладам, медичним та культурним 
установам, які утримуються за рахунок 
державного або місцевих бюджетів, ор-
ганізаціям інвалідів, якщо реклама роз-
повсюджується не з метою одержання 
прибутку [4].

Законодавство України про рекламу 
складається з цього Закону та інших 
правових актів, які регулюють відноси-
ни в сфері реклами. Якщо міжнародним 
договором, згода на обов’язковість яко-
го надана Верховною Радою України, 
встановлено інші правила, ніж ті, що 
передбачені законодавством України 
про рекламу, застосовуються правила 
міжнародного договору.

Погоджуємося із тим, що соціальна 
реклама (як зазначає Т. Лобойко) володіє 
потужним потенціалом зміни громад-
ських еталонів і моральних орієнтирів, 
тому її можна віднести до дуже невеликої 
групи інструментів соціального управ-

ління, що роблять вплив на суспільство в 
цілому. Як одна з форм психогенного 
впливу, соціальна реклама відіграє важ-
ливу роль у формуванні певних психоло-
гічних і поведінкових стереотипів [5].

Існує досить різноманітна класифіка-
ція соціальної реклами різними вчени-
ми. Зокрема, низка науковців визначила 
певні види відповідно до певних ознак:

• за суб’єктами соціальної реклами: 
реклама державних інститутів; неко-
мерційних організацій; соціально-орі-
єнтованих бізнес-організацій;

• згідно об’єкта соціальної реклами 
визначає: рекламу цінностей; соціаль-
но бажаних моделей поведінки;

• за метою рекламної кампанії: про-
філактика, інформування, пропону-
вання шляхів вирішення проблем 
тощо);

• за масштабом дії соціальної рекла-
ми: глобальна, національна, регіональ-
на та муніципальна;

• відповідно до концентрації на ці-
льову аудиторію: вибіркова, масова;

• за характером впливу соціальної 
реклами: раціональна, емоційна;

• згідно форм, соціальна реклама у: 
статтях, оголошеннях тощо [2; 3; 6; 7].

Специфічними ознаками соціаль-
ної реклами є:

1) соціальна реклама, на відміну від 
реклами виробничої, не переслідує 
мети досягнення прямого економічно-
го прибутку;

2) соціальна реклама не використо-
вує логотипи, знаки торговельних 
фірм (відомих і маловідомих);

3) соціальна реклама повинна мати 
конструктивний характер і створюва-
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ти позитивне емоційне сприйняття 
світу [2, с. 130-131; 6].

При цьому єдиним законодавчим 
обмеженням змісту соціальної рекла-
ми є заборона містити посилання на 
конкретний товар та (або) його вироб-
ника, на рекламодавця, на об’єкти пра-
ва інтелектуальної власності, що нале-
жать виробнику товару або рекламо-
давцю соціальної реклами тощо. Окрім 
вказаного вище, забороняється рекла-
ма з використанням зображень непо-
внолітніх, які споживають або вико-
ристовують продукцію, призначену 
безпосередньо для дорослих чи забо-
ронену для придбання або споживан-
ня неповнолітніми; з інформацією, яка 
може підірвати авторитет дорослих та 
довіру до них неповнолітніх; з вміщен-
ням прямих закликів до дітей придба-
ти продукцію або звернутись до третіх 
осіб з проханням зробити покупку, яка 
використовує легковірність чи брак 
досвіду у неповнолітніх; з використан-
ням справжньої або іграшкової зброї, 
вибухових пристроїв. Реклама не по-
винна містити тверджень або зобра-
жень неповнолітніх у небезпечних си-
туаціях чи за обставин, що у разі їх 
імітації можуть завдати шкоди непо-
внолітнім або іншим особам, а також 
інформації, здатної викликати зневаж-
ливе ставлення неповнолітніх до не-
безпечних для здоров’я і життя ситуа-
цій [4].

Здавалося б, що сьогодні немає сенсу 
ставити питання, чи потрібна соціальна 
реклама в Україні, адже в усіх цивілізо-
ваних країнах світу модель соціальної 
реклами активно використовується для 

удосконалення поведінки своїх грома-
дян, для формування позитивного став-
лення до актуальних проблем [7]. Та в 
Україні, на жаль, соціальна реклама є 
мало поширеною. Так М.  Докторович 
зазначає, що ситуація з поширенням 
реклами в українському суспільстві за-
гострюється через:

– відсутність в Україні єдиної кон-
цепції соціальної реклами (хоча законо-
давчо закріплені її основні засади);

– дефіцит фахівців, які спеціалізу-
ються на соціальній рекламі (в її ство-
ренні є свої нюанси та специфіка);

– брак коштів (соціальна реклама 
вважається фінансово невигідною (тому 
малопоширеною і незначною) і, як на-
слідок – складність доступу секторів со-
ціальної роботи до каналів розміщення 
соціальної реклами;

– розмитість меж між соціальною 
рекламою і політичною (часто і комер-
ційною також);

– невизначеність кола рекламодавців 
соціальної реклами (штатним розписом 
не передбачено у соціальних службах 
фахівця з соціальної реклами та іміджу);

– незначний обсяг замовлення соці-
альної реклами [3, с. 70 – 71].

Окрім цього, серйозною проблемою 
в Україні залишається нецільове вико-
ристання соціальної реклами.

Проте необхідно відмітити також і 
те, що внаслідок опитування молоді ме-
тодом обговорення у фокус-групах було 
виявлено, що до основних причин нее-
фективності соціальної реклами молодь 
віднесла її незначну поширеність у ЗМІ 
на противагу комерційній. На думку екс-
пертів дослідження, недостатня трива-
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лість і кількість соціальної реклами є 
причиною того, що реклама залишаєть-
ся непоміченою, іноді  – взагалі недо-
ступною для цільової аудиторії, швидко 
забувається, а отже є малоефективною. 
Експерти відмічають також важливість 
інших чинників соціальної реклами, що 
повинні забезпечувати її ефективний 
вплив на зміну ставлення молоді до пев-
ної проблеми та зміну поведінки в ціло-
му. Так, зазначено, що соціальна реклама 
повинна бути максимально наближена 
до умов життя цільової групи (до кон-
кретного села, міста). «Якщо в рекламі 
показувати фото зарубіжних підлітків 
або якесь красиве життя, а насправді 
підліток погано виглядає, немодно одяг-
нений і в селі повний занепад, то така 
реклама нічого позитивного не виклика-
тиме, а лише ображатиме молодь» [1; 7].

Критеріями ефективності соціальної 
реклами можна визначити:

1. Якісна соціальна реклама має ство-
рюватися для чітко визначеної цільової 
групи, думки якої мають обов’язково вра-
ховуватися при розробці слогана соціаль-
ної реклами, а також дизайну плакатів, ау-
діо- і відеороликів, і, зрештою, при виборі 
інформаційних каналів передачі послання.

2. Ідея та посилання соціальної рекла-
ми мають бути зрозумілими для тієї час-
тини населення, якій вони адресовані.

3. У якісній соціальній рекламі мають 
враховуватися цінності, культурні зви-
чаї і тенденції, стиль спілкування і спо-
сіб життя цільової аудиторії.

4. Розміщувати у ЗМІ соціальну ре-
кламу необхідно так, щоб максимально 
досягати визначену цільову аудиторію 
[1; 2; 3; 5; 7].

Висновки. Окреслені можливості 
використання соціальної реклами як за-
собу впливу на процес соціального ви-
ховання дітей і молоді, їхнього соціаль-
ного становлення доводять необхідність 
підвищення уваги суспільства до даної 
проблеми.
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Сучасний соціокультурний простір 
України характеризується втратою наці-
ональних культурних традицій, зміною 
загальносуспільних духовних орієнти-
рів, деформацією цінностей сімейного 
виховання. Це все значною мірою 
ускладнює процес виховання молодших 
школярів, оскільки засвоєння базових 
ціннісних орієнтацій відбувається в 
умовах постійного вибору між тим, що 
вивчаєтьсяв сім’ї, пропагується соціаль-
ними інститутами (дитячий навчальний 
заклад, загальний заклад середньої осві-
ти) та транслюється засобами масової 
інформації. Наявність ціннісних супер-
ечностей у найближчому соціальному 
оточенні дитини призводить до знижен-
ня моральних критеріїв у її свідомості та 
поведінці, зростання тривожності, вну-
трішньої напруги, виникнення стресо-
вих і дезадаптивних станів.

У працях Т. Іванової, Л. Кондраць-
кої, Г.  Локарєва, Н.  Миропольської, 
В. Орлова, Г. Тарасенко підкреслюєть-
ся, що мистецтво завжди було надій-
ним засобом впливу на духовне ста-
новлення особистості та розглядаєть-
ся як обов’язковий компонент навчан-

ня і виховання. У ХХ  столітті 
з’являється можливість цілеспрямова-
ного використання мистецтва як засо-
бу психотерапевтичного та психоко-
рекційного впливу на особистість  – 
арт-терапія. Вона ґрунтується на пере-
конанні, що внутрішнє «Я» людини 
відтворюється у візуальних образах 
щоразу, коли вона малює або займа-
ється ліпленням, не надто розміркову-
ючи над результатами своєї праці, тоб-
то спонтанно, на відміну від ретельно 
організованої навчальної діяльності 
[3, с.217]. На перетині століть науковці 
констатують формування нового на-
прямку  – арт педагогіки,  – яка перед-
бачає формування основ художньої 
культури особистості через мистецтво 
і художньо-творчу діяльність (музич-
ну, образотворчу, художньо-мовленнє-
ву, театралізовано-ігрову). Під понят-
тям «арт-педагогіка» О. Таранова розу-
міє галузь педагогічної науки, що ви-
вчає специфіку інтегративного впливу 
всіх видів заняття мистецтвом і про-
буджених ним форм продуктивної 
особистості на систему її соціальних 
зв’язків і ставлень [4, с.23]

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АРТПЕДАГОГІКИ 
В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
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Використання артпедагогіки дає змо-
гу реалізувати такі завдання: розвиток 
емоційно-вольової сфери школярів; роз-
виток креативності як здатності до твор-
чості та потреби до творчого 
самовираження;турбота про емоційний 
і психічний стан; формування позитив-
ної «Я-концепції» молодшого школяра 
на основі самопізнання та самосприй-
няття; забезпечення соціокультурної 
адаптації школярів.Розглядаючи мож-
ливості використання артпедагогіки в 
освітньому процесі початкової школи, 
особливої уваги заслуговують групові 
форми роботи, що мають ряд переваг у 
порівнянні з індивідуальними формами.

На думку О.  Вознесенської колек-
тивна спонтанна художньо-творча ді-
яльність сприятиме:активізації творчої 
роботи кожного учня в класі (навіть 
сором’язливі включаються в роботу); 
розвитку соціальних та комунікативних 
навичок дітей; розвитку почуття осо-
бистісної значимості, що сприяє підви-
щенню самооцінки та зміцненню осо-
бистої ідентичності; взаємній підтримці 
учасників арттерапевтичного процесу; 
тісному психологічному контакту між 
учнями [1, с.6-7].

У процесі такої роботи цінним є не 
лише взаємодія учнів у групі, але й їх 
індивідуальна творчість, що загалом 
впливає на динаміку навчального про-
цесу, оскільки в ньому унікально поєд-
нується прагнення учнів до злиття з 
групою і водночас із потребою в неза-
лежності та зміцненні індивідуальної 
ідентичності. О. Сорока акцентує увагу 
на тому, що у структурі кожного заняття 
із застосуванням артпедагогічних техно-

логій з молодшими школярами мають 
чітко прослідковуватися такі етапи:

1) налаштування на творчість;
2) актуалізація візуальних, аудіаль-

них, кінестетичних відчуттів (доцільно 
використовувати малюнок з елементами 
музичної і танцювальної терапії);

3) індивідуальна образотворча діяль-
ність, що надає можливості для дослі-
дження власних проблем і переживань;

4) активізація вербальної і невер-
бальної комунікації. Завдання цього ета-
пу полягає у створенні умов для вну-
трішньогрупової комунікації; 

5) колективна робота в малих групах;
6. рефлексивний аналіз (на завер-

шення заняття необхідно всім дітям по-
дякувати і похвалити їх) [2, с. 148].

Отже, артпедагогіка виходить за межі 
традиційної мистецької освіти і спрямова-
на на формування позитивної «Я-кон-
цепції» та системи ціннісних орієнтацій 
молодшого школяра. Актуальності набу-
ває питання підготовки майбутніх учите-
лів початкової школи до реалізації вихов-
ного потенціалу артпедагогіки як іннова-
ційної, здоров’я збережувальної технології 
особистісно орієнтованого навчання та 
виховання.

ЛІТЕРАТУРА
1. Вознесенська О.. Особливості арт-

терапії як методу: Психолог.  – 2005..  – 
№ 39. – с.5 – 8.

2. Петрушин В.И.. Музыкальная психоло-
гия. ВЛАДОС, 1997..- 384с

3. Рудестам К.. Групповая психотерапія. 
Питер, 2000.. – 384с.

4. Таранова Е. В.. Арт-педагогический прак-
тикум по работе с дошкольниками: игры, 
упражнения, занятия. Ставрополь.: 
Ставропольсервисшкола, 2003.. – 95с



120 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Постановка проблеми. На сучасно-
му етапі суспільного життя головним 
напрямом культурного і національно-
го виховання є звернення до націо-
нальної спадщини, до духовного роз-
витку і становлення особистості. Ви-
сокий рівень розвитку духовного світу 
та розуміння етнокультури сприяють 
розвитку традицій національного мис-
тецтва [3]. Розвиток естетичної куль-
тури буде більш помітним там, де лю-
дина з дитячих років виховується на 
творах мистецтва рідного краю. На-
родне декоративно-ужиткове мисте-
цтво вічне, як і народ. Воно з поколін-
ня в покоління стає дедалі багатшим 
на різні прояви і дарує своїм ша-
нувальникам нові й нові форми обра-
зотворення декору, у яких яск раво ві-
дображається коріння укра їнців.

Будувати процес виховання мо-
лодого покоління у відриві від націо-
нальної культури означає формувати 
поко ління людей без роду і племені. 
Однією з умов формування етноку-
льтури дитини є належна організа ція 
освітнього процесу, звернення до 
духов них коренів народного мисте-
цтва, його зв’язків із природою, побу-
том, фольклором; до живих традицій, 

у тому числі й щодо використання ма-
теріалу, інструментів та облад нання.

Виклад основного матеріалу. 
У  системі естетичного та худо жнього 
виховання важливе місце належить 
народному декоративно-ужитковому 
мистецтву, яке вхо дить у світ людини з 
перших її днів і супроводжує все жит-
тя. Перші іграшки, колискові пісні, 
казки, легенди, найпростіші рухи в 
танці вводять дитину в чарівний світ 
на родної творчості. Дитячі малюнки 
«повторюють» багатовіковий цикл на-
копичення декоративно-зображу-
вального фону народного мистецт ва: 
починаючи від найпростішої лінії – до 
умовного зображення зір ки, квітки, 
птаха, риби, звіра і далі, до конкретних 
предметів і людсь кої постаті [1].

Неможливо переоцінити цей мо-
мент залучення маленької люди ни до 
вічного і прекрасного світу фолькло-
ру  – усного й образотвор чого, тому в 
нашій державі нині ве лике значення 
надається художньо-естетичному ви-
хованню підростаю чого покоління на 
зразках «компле ксного» народного 
мистецтва: тут і малювання, і робота з 
глиною чи пластиліном, деревом, і ви-
шивка, і аплікація, і витинання тощо.

ЕСТЕТИКО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕКОРАТИВНО-
УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ ТРУДОВОГО 
НАВЧАННЯ

Колодійчук А.Б.
здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр»  
Вінницького державного педагогічного університету  
імені Михайла Коцюбинського
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Народне декоративно-ужиткове 
мистецтво внаслідок своєї специфі ки 
покликане внести в життя мо мент гри, 
прикрасити, розважити, формувати 
світогляд через ті есте тичні почуття, 
які народжуються в дитини від прак-
тичного користу вання справді худож-
німи речами, від споглядання їх як 
частини при роди і навколишньої ре-
альної дій сності. Тому воно є найваж-
ливішим компонентом і етапом у ви-
хованні естетичних смаків і форму-
ванні внутрішнього світу дитини. Крім 
того, народна образність синтезує в 
собі духовну і матеріальну твор чість 
як цілісну і нерозривну, яка склалася 
історично і вивірена ві ками.

Світ декоративних образів, світ 
яскравих кольорів, простих і дос-
тупних форм творів народного ми-
стецтва захоплює дітей, викликає на-
солоду, підносить до стану натхнення, 
створюю чи тим самим психологічний 
комфорт. Це перший етап «діалогу» з 
красою. Подальше глибоке спілку-
вання зі світом прекрасного акти візує 
дитячі емоції, викликає творчу уяву, 
стимулює фан тазію, пробуджує ху-
дожнє відчут тя, формує елементи об-
разного ми слення. Нагромаджений 
емоційний досвід пробуджує в дитині 
худож ника з високою культурою і га-
мою почуттів, веде до вдосконалення 
інтелекту [6].

Крім морально-виховних мож-
ливостей, краса творів народного деко-
ративно-ужиткового мистецт ва має 
творчо-спонукальну здат ність, що є 
надзвичайно важливою рисою у вихо-
ванні гармонійної осо бистості. Краса 

викликає бажання творити, додержува-
тися законів її буття у всіх сферах люд-
ської ді яльності. Естетичне ставлення, 
як відомо, виникло на базі предметно-
практичної діяльності людини як прояв 
її духовного начала. Тут ва жливо під-
креслити, що специфіч ною рисою деко-
ративно-ужиткового мистецтва є розу-
міння дітьми краси речей не як резуль-
тату їх оздоблення, а, головним чином, 
того творчого процесу, у результаті яко-
го виник той чи інший твір [4].

Формування дитини в праці, твор-
чій діяльності – основоположна теза, з 
якої ми виходимо при вивченні на-
родного мистецтва, яке є важливою 
складовою у формуванні гармонійної 
особистості. Через твор чу працю, яка 
дає можливість мак симально розкри-
ти всі сторони особистості, йдуть най-
активніші процеси предметно-пере-
творювальної матеріалізації люд ського 
духу, самовияву і самоствер дження. 
Заняття з народного мистецтва стиму-
люють розвиток творчого поте нціалу 
особистості, формують творче став-
лення до праці як першої життє вої не-
обхідності у будь-якій діяль ності. Тру-
дові процеси, які лежать в основі тра-
диційної майстерності, ви кликають до 
дії продуктивну уяву, фантазію, без 
яких не існує емоцій ної культури ди-
тини, формують цінні риси характеру: 
почуття власної гід ності, наполегли-
вість у подоланні труднощів, цілеспря-
мованість, умін ня пізнавати явища 
життя у всій їхній складності і супер-
ечливості [1].

Активне засвоєн ня спадщини на-
родного мистецтва як своєрідної фор-
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ми трудової і предметно-перетворю-
вальної діяльності має важливе значен-
ня у вихованні дитини. Як і все мисте-
цтво, народне мистецтво перебуває 
нині в колі найголовніших 
взаємозв’язків культурного процесу 
(колективно го, індивідуального та 
національ ного), які, у свою чергу, гене-
рують і збагачують можливості вихов-
них функцій мистецтва в розвитку осо-
бистості засобами народ ного мисте-
цтва на новому історич ному етапі роз-
витку незалежної української держави.

Сьогодні декоративно-ужиткове 
мистецтво розглядається як важлива 
художня цінність, що виконує числен-
ні функції – пізнавальну, комунікатив-
ну, естетичну, виховну [3]. Декоратив-
не мистецтво збагачується новими ас-
пектами естетичного звучання, його 
змістовна краса потрібна дитині, в наш 
час зростає його художньо-культурна 
цінність.

На заняттях з декоративного мис-
тецтва діти мають змогу ознайомитись 
з кращими зразками українського де-
коративно-ужиткового мистецтва, ви-
вчити побудову візерунків, самостійно 
складати узори і підбирати кольори 
для оздоблення різних предметів. У 
творах мистецтва відображено любов 
до Батьківщини, життєстверджуючу 
силу, спостережливість. Заняття з де-
коративно-ужиткового мистецтва осо-
бливо впливає на розвиток молодших 
школярів, якщо проводяться з підби-
ранням наочних посібників із справ-
жніх зразків творчості.

Знайомство молодших школярів з 
декоративною образністю, особливо у 

творчості народних майстрів, сприяє 
розвитку у них естетичного ставлення 
до дійсності. Джерела декоративної 
виразності народного мистецтва в 
умінні майстрів естетично осмислюва-
ти природу.

Значення творів декоративно-
ужиткового мистецтва для формуван-
ня художнього смаку обумовлюється 
ще й тим, що в них специфічно пере-
ломлюються виразні засоби інших ви-
дів зображувального мистецтва – жи-
вопису, графіки, скульптури, архітек-
тури. Учитель має допомагати дітям 
зрозуміти художній задум твору, по-
яснити основні принципи декоратив-
но-ужиткового мистецтва, яке виявля-
ється по-перше в необхідності 
взаємозв’язку форми предмету з його 
функціональним призначенням, по-
друге в співвідношенні форми та мате-
ріалу, і по-третє – форми та прикрас.

Дитина, з розвиненим художнім 
смаком здатна зрозуміти і оцінити сти-
льову єдність предмету, відчувати 
зв’язок декоративного мистецтва з ес-
тетичними вимогами свого часу, або 
минулих епох. У всезагальній народ-
ній культурі важливу роль відіграє де-
коративне мистецтво – широка галузь 
мистецтва, яка формує матеріальне се-
редовище створене людиною. Народне 
декоративно-прикладне мистецтво  – 
одна із форм суспільної свідомості і 
суспільної діяльності.

Глибоке знання й практичне продо-
вження традицій народного мистецтва 
створює той національний колорит, ту 
цілісну культурно-історичну життєді-
яльність, яка є:
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1) могутнім стимулятором твор-
чості народу, невичерпним джерелом 
його мистецької діяльності;

2) оригінальним внеском народу у 
світову історію у взаємозбагачення 
культур, духовності народів світу;

3) фундаментальною природовід-
повідною основою виховання підрос-
таючих поколінь, створення націо-
нальної системи виховання, яка б фор-
мувала національно свідомих грома-
дян [2].

На думку Б.Нєменского, народне 
мистецтво, як найдоступніше дітям, 
повинно слугувати педагогам за під-
ґрунтя, за вихідну точку. Народне мис-
тецтво є тим початком шляху, з якого 
дитина має вирушати у багатоманіт-
ний світ мистецтва, світової художньої 
культури. Саме тому доцільно учите-
лям якнайповніше забезпечувати ді-
тям повноту гостроти відчуття і гли-
бокого усвідомлення художньої спад-
щини рідного народу [5].

Таким чином, педагогічна цінність 
пізнання декоративно-ужиткового 
мистецтва пояснюється наступними 
важливими чинниками: твори цього 
виду мистецтва дозволяють виховува-
ти у молодших школярів культуру 
сприйняття матеріального світу, спри-
яють формуванню естетичного став-
лення до дійсності, допомагають глиб-
ше пізнати художньо-виразні засоби 
інших видів зображувального мисте-
цтва. Знайомство дітей з декоратив-

ною образністю, особливо у творчості 
народних майстрів, сприяє розвитку у 
них естетичного ставлення до дійснос-
ті, розширює їх естетичний та життє-
вий досвід, а це в свою чергу є підґрун-
тям до креативного розв’язання трудо-
вих завдань. Джерела декоративної 
виразності народного мистецтва в 
умінні майстрів естетично осмислюва-
ти природу, що спонукає учнів до спо-
стережливості, розвитку бережливого 
ставлення до рідної природи, відчуття 
себе не її володарем, а частинкою, ро-
зуміння того, що людина повинна зна-
ти закони природи та дотримуватись і 
поважати їх.
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Политическая культура, как одна из 
интегральных свойств личности, ха-
рактеризуется степенью и результатом 
сформированности общественно-зна-
чимых политических качеств, генети-
чески заданных и социально приобре-
тенных в процессе функционирования 
механизма внутренней ценностно-
смысловой регуляции политического 
поведения личности и включение ее в 
систему внешних политических отно-
шений в процессе ее жизнедеятельно-
сти и самореализации. Основное на-
значение политической культуры за-
ключается в осуществлении не отчуж-
дения, а присоединения людей к 
политической системе и политической 
деятельности.

Особенностями политической 
культуры является то, что:

1) она включает не только полити-
ческие идеалы, ценности и установки, 
но и действующие нормы политиче-
ской жизни;

2) воплощает комплекс специфиче-
ских для политики средств регуляции 

детерминации деятельности;
3) служит каналом взаимодействия 

личности и политической власти.
Процесс развития политической 

культуры студенческой молодежи рас-
сматривается как целостный педагоги-
ческий процесс, осуществляемый на 
основе единства обучения и воспита-
ния, взаимодействия с социальной 
средой, учета потребностей студентов 
и социальных требований общества. 
Высшее учебное заведение является 
субъектом образовательной деятель-
ности по удовлетворению потребно-
стей человека, общества и государства 
[1, с. 263]

Анализ научных источников позво-
лил нам определить содержание поли-
тической культуры, ее структуру, на-
значение и место в профессиональной 
подготовке будущих офицеров.

Политическая культура будущих 
офицеров как составляющая их про-
фессиональной подготовки охватыва-
ет систему знаний о политических 
аспектах профессиональной деятель-
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ности, правила профессиональной 
коммуникации.

В процессе изучения гуманитарных 
дисциплин, в том числе и «Истории 
Украины», происходит формирование 
«элементов политической культуры: 
общественного сознания, политиче-
ской толерантности, склонности к 
компромиссу и партнерства, умение в 
рамках закона выражать и защищать 
свои интересы, уважать законы, граж-
данские обязанности, честности в вы-
боре средств политической борьбы, 
аргументации политической позиции» 
[2,с. 33]

Структура политической культуры 
будущих офицеров включает следую-
щие компоненты: политическая гра-
мотность (знания и умения), полити-
ческая готовность (политическое со-
знание, политическая направленность, 
политическое поведение) и политиче-
ская компетентность (политический 
опыт, политические убеждения). Со-
держание политической культуры бу-
дущих офицеров раскрывается через 
логически структурированную систе-
му научных знаний, которая является 
фомоообразующим фактором их об-
щей культуры.

Как показывает исследование, не-
возможно отыскать только один уни-
версальный критерий, измеряющий 
упомянутые явления. Нужен комплекс 
критериев. Поэтому, исходя из струк-
туры и содержания политической 
культуры будущих офицеров, мы вы-
делили четыре критерия: мотивацион-
ный, когнитивный, деятельностный, 
рефлексивный.

Система знаний о социальных нор-
мах и правилах как нормы регуляции 
отношений между людьми, регламен-
тирующих их поведение, формируется 
на основе одобренных форм поведе-
ния, ожидаемых от человека, занимаю-
щего определенное место в обществен-
ных отношениях. Эта роль предпола-
гает наличие у личности соответству-
ющих желаний, целей, убеждений, 
чувств, ценностей, действий, устано-
вок. Она проявляется в осознанности 
нравственных и правовых норм, при-
нятых в обществе, в стремлении чело-
века всегда и во всем следовать этим 
нормам, в осознании необходимости и 
готовности отвечать за исполнение 
возложенных обязанностей, поручен-
ного дела или самостоятельно приня-
того решения и за последствия своих 
действий, готовность к совершению 
волевого усилия по принятию и во-
площению в жизнь принятого реше-
ния.

Мотивационный критерий отража-
ет характер мотивации и активности 
будущих офицеров, их отношение к 
политической и военно-политической 
проблематике, осознание личной и 
общественной значимости будущей 
профессии, связь интересов с ценност-
ными ориентациями, интенсивность 
эмоциональных переживаний, воле-
вых усилий, внимания, настрой на бу-
дущую деятельность и осознание тре-
бований общества, связанных с дея-
тельностью офицера, наличие у кур-
сантов политических убеждений.

Когнитивный критерий представля-
ет политические знания курсантов, ко-
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торые оцениваются по следующим при-
знакам: полнота, системность, дей-
ственность, прочность, выявление их 
актуализации в процессе выполнения 
познавательных и практических задач, 
степень осведомленности о политиче-
ских событиях и явлениях, психологи-
ческую готовность будущего офицера к 
социально ценностной деятельности.

Деятельностный критерий опирает-
ся на следующие показатели: участие в 
моделировании будущей профессио-
нальной деятельности, ее успешность; 
общественную активность, которую 
мы понимаем как стремление вклю-
чаться в эту деятельность; активность и 
результативность самовоспитания (са-
моанализ, планирование, самооргани-
зация) реакцию на действия своих кол-
лег, потребность и готовность к повы-
шению в будущем своего профессио-
нального статуса; готовность к 
самостоятельному принятию решений 
и их реализации с позиции общечело-
веческих ценностей и моральных норм; 
ориентация на достижение успеха в 
своей жизни, в том числе и в професси-
ональной деятельности; способностью 
к толерантности, взаимодействию с 
коллегами по учебе, регулирование 
своей профессиональной деятельности 
(устранение «психологических ком-
плексов», барьеров страха, неуверен-
ности, застенчивости, робости) побуж-
дение к действию на основе осознанно-
го интереса и потребности; умение 
устанавливать личностный смысл дея-
тельности, мотивировать ее внутрен-
ней или внешней необходимостью, 
сформированность умений применять 

полученные знания в профессиональ-
ной и общественной деятельности, пра-
вильно выбрать модель поведения в 
служебных и социально-политических 
ситуациях, степень участия в обще-
ственной работе подразделения.

Рефлексивный критерий – профес-
сионально важные качества: самооб-
ладание, решительность, настойчи-
вость, смелость, выдержка, настойчи-
вость, патриотизм, ответственность, 
грамотность гражданское мужество, 
внутренняя свобода и чувство соб-
ственного достоинства, вниматель-
ность, терпимость, гуманность, само-
дисциплина, профессионально значи-
мые качества личности, которые оце-
нивались по такому признаку, как 
степень проявления, самопознание, 
самооценка, самоконтроль и самокор-
рекция собственной социально значи-
мой деятельности; инициативность в 
прогнозировании дальнейших путей 
развития политической культуры.

В зависимости от проявления по-
казателей указанных критериев, мож-
но утверждать о сформированности 
определенного уровня политической 
культуры будущих офицеров.

Критерии оценивались в соответ-
ствии с уровнями сформированности 
исследуемого понятия, по которым 
определялся общий уровень полити-
ческой культуры будущего офицера. 
Этот уровень характеризует соотно-
шение «высших» и «низших» уровней 
развития изучаемых объектов или 
процессов.

Мотивационный, когнитивный, де-
ятельностный, рефлексивный крите-
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рии отражают специфику исследуемо-
го процесса. Они применялись как в 
процессе педагогического эксперимен-
та, так и с целью испытания эффектив-
ности разработанной модели форми-
рования политической культуры буду-
щих офицеров.

В рамках мотивационного крите-
рия для определения уровня сформи-
рованности политической культуры 
будущих офицеров использованы сле-
дующие методики: опросники: «Моти-
вация достижения успеха» (Т. Элерса) 
и «Методика изучения мотивов учеб-
ной деятельности студентов» (А. Реан, 
В. Якунин).

Методами проверки уровня сфор-
мированности политической культу-
ры будущих офицеров в рамках когни-
тивного критерия были такие: анкети-
рование, тестирование, наблюдение, 
выполнение контрольных работ, про-
ведение интервью с привлечением экс-
пертов, подготовка и участие в прове-
дении круглых столов.

В рамках деятельностного крите-
рия проводилось оценивание сформи-
рованности политической культуры 
будущих офицеров методом эксперт-
ной оценки преподавателей, теста 
«Профессиональные взаимоотноше-
ния в коллективе» (по методике К. То-
маса), опросника «Коммуникативные 
и организаторские склонности» (по 

методике В.  Синявского и Б. Федори-
шина).

Методами диагностики рефлексив-
ного критерия были самооценка кур-
сантов, оценка экспертов (определя-
лась путем анкетирования кураторов 
групп, преподавателей), участие кур-
сантов во внеаудиторной работе (ра-
бота в научных кружках, в подготовке 
и проведении конференции, научно-
практических семинарах).

Выделение критериев и соответ-
ствующих им показателей позволило 
нам определить конкретный уровень 
сформированности политической 
культуры будущих офицеров.
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Зміни, що відбуваються в усіх сфе-
рах життя сучасного суспільства в 
умовах зростаючої глобалізації зумов-
люють необхідність перегляду осно-
вних орієнтирів у галузі навчання іно-
земних мов у вищій школі. Сьогодні 
особливу актуальність набуває форму-
вання активної особистості, здатної 
бути суб’єктом власної діяльності, 
ефективно навчатися впродовж усього 
життя, своєчасно адаптуватися, а та-
кож вільно взаємодіяти з представни-
ками інших мовних та культурних 
спільнот. Досягнення зазначеної мети 
є можливим за рахунок організації на-
вчального процесу з іноземної мови, 
спрямованого на поступовий перехід 
від традиційного формату освіти у ви-
гляді надання студентам готового 
комплексу знань до самоосвіти. При-
йняття Закону України «Про вищу 
освіту» (2014) знаменувало кардиналь-
но новий підхід до формування змісту 
вищої освіти через надання права на-
вчальним закладам самостійно розро-
бляти навчальний план за кожною спе-

ціальністю, послідовність вивчення 
дисциплін, форми проведення на-
вчальних занять та їх обсяг, графік на-
вчального процесу, форми поточного і 
підсумкового контролю. Відповідно у 
кожному ВНЗ виникло питання визна-
чення доцільності включення до на-
вчальних планів ряду навчальних 
соціально-гуманітарних дисциплін, 
які були обов’язковими для вивчення 
студентами вишів за системи 
централізованого формування на-
вчальних планів. Зокрема це стосуєть-
ся дисципліни «Іноземна мова», адже 
при формуванні навчальних планів 
вищі навчальні заклади прагнуть мак-
симально реалізувати професійну 
складову підготовки. Водночас, соці-
ально-політичні обставини і цивіліза-
ційні перспективи налаштовують на 
забезпечення студентів широким 
спектром компетентностей, що нада-
дуть їм можливість ефективного функ-
ціонування у глобалізованому світі. 
Розв’язання проблеми може бути 
ефективним і обґрунтованим на основі 
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вивчення історичного досвіду форму-
вання змісту освіти, зокрема у зару-
біжних країнах і за умови виявлення 
актуальних тенденцій й цій сфері у 
світовій педагогічній практиці. Метою 
є проаналізувати підстави та історико-
педагогічний досвід Великої Британії, 
щодо включення дисципліни «Інозем-
на мова» до змісту освіти в університе-
тах країни, як країни, університети 
якої протягом століть визнаються за-
кладами освіти, що надають вищу 
освіту найвищого рівня й якості. До 
історично усталених особливостей 
формування навчальних планів і про-
грам в британських університетах до-
слідники відносять: 1) існування на-
вчальних курсів різного рівня, підго-
товка студентів за якими веде до три-
мання ними ступенів бакалавра 
звичайного рівня або з відзнакою; 2) 
можливість вибору студентами певно-
го навчального курсу; 3) вузьку спеці-
алізацію університетського навчання. 
Перші суттєві поступки в галузі на-
вчання іноземних мов у вищій освіті, 
які Дж. А. Колеман, професор Пор-
тсмутського університету, називає ре-
волюційними, були здійснені, коли на-
прикінці ХІХ ст. вперше в країні до 
навчальної програми в університетах 
включили вивчення сучасних інозем-
них мов, що відбулося всупереч най-
гострішій критиці з боку тих, хто від-
стоював важливість і академічну зна-
чущість у вищій освіті лише навчання 
класичних мов і літератури. У другій 
половині ХХ ст. розпочався перегляд 
цілей і завдань університетської осві-
ти, сталися помітні зміни у формуван-

ні програми навчання в університетах, 
у змісті вищої освіти. Наприкінці сто-
ліття кількість студентів, які вступали 
на відділення сучасних мов у вищій 
освіті поступово зростала: 3629 осіб – 
у 1969  р., 4500  осіб  – у 1990  р., 
5600 осіб – у 1994 р. У 60-ті роки ХХ ст., 
за характеристикою Г.Г.  Стерна, типо-
вий курс навчання з іноземної мови 
складався з трирічного загального 
курсу та курсу для ступені з відзнакою. 
Протягом майже двох третин ХХ ст. 
діюча університетська модель навчан-
ня сучасних іноземних мов і їх вивчен-
ня повністю ігнорувала роль іноземних 
мов як засобу спілкування. Заняття з 
іноземної мови імітували навчання 
класичних дисциплін, а левова частина 
навчального процесу відводилася на 
навчання перекладу прозових текстів з 
іноземної мови і на іноземну мову, 
види діяльності важливі для 
інтелектуального розвитку, але не для 
навчання спілкування засобами 
іноземної мови. Однак,60-ті роки ХХ 
ст. ознаменували перший етап 
с у т т є в ог о  р о з ш и р е н н я 
університетської освіти у Великій 
Британії. В нових університетах на-
вчальні програми складалися без істо-
ричної упередженості. Їх важливою 
особливістю стало руйнування тради-
цій в організації навчального процесу: 
1) введення нових комбінованих на-
вчальних курсів підготовки; 2) запро-
вадження навчання за інтегрованими 
курсами, що поєднували природничі 
та гуманітарні дисципліни. На кінець 
ХХ ст. кількість таких мовних курсів у 
вищій освіті з італійської, російської, 
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іспанської та німецької мов суттєво 
зросла. Таким чином, у вищій освіті 
Великої Британії до вивчення інозем-
ної мови переважно вдавались дві ка-
тегорії студентів – ті, для кого вивчен-
ня іноземної мови складало основу 
здобуття майбутнього університет-
ського ступеня, та ті, для кого іноземна 
мова не була профілюючою дисциплі-
ною. Аналіз британських педагогічних 
джерел свідчить, що впродовж другої 
половини ХХ ст. в університетах Вели-
кої Британії навчання іноземної мови 
здійснювалось: 1) як окремої дисци-
пліни; 2) як предмета подвійної спеці-
алізації (Combined Honours) студен-
тів-лінгвістів; 3) у комбінованих кур-
сах навчання; 4) в межах здійснення 
інститутських мовних програм 
(Institute-Wide Language Programmes) 
економічного, технічного профілю. 
Для більшості студентів наприкінці 
ХХ ст. вивчення іноземної мови у ви-
щій освіті становило частину підго-
товки до майбутньої професійної ді-
яльності. Майбутня професія стала 
провідним мотивом вивчення інозем-
ної мови у вищій освіті. Постійна комі-
сія завідувачів відділень сучасних мов 
політехнічних інститутів та інших ко-
леджів у 1988–1989 роках переглянула 
цільові настанови та організацію на-
вчання іноземних мов, запровадивши 
навчальні програми, які в подальшому 
використали і ввели багато з універси-
тетів. За цими програмами іноземні 
мови пропонувались студентам для 

вивчення як інтегрований у навчальну 
програму предмет за вибором або як 
окрема дисципліна, пропонована для 
вивчення за вибором, з подальшим 
здобуттям кваліфікаційного рівня або 
без нього.

Велика Британія є країною держав-
на мова якої, використовується у якості 
мови міжетнічного спілкування у різ-
номанітних сферах діяльності в усьому 
світі, що зумовлює певну недооцінку 
потенціалу іншомовної компетентності 
для громадян країни і дискусії щодо до-
цільності володіння іноземними мова-
ми і розширення їх вивчення. Питання 
й досі не здобуло однозначного 
розв’язання. На подальше вивчення і 
висвітлення заслуговують питання 
змістових складових навчання 
іноземних мов у вищих навчальних за-
кладах, використання сучасних 
технологій іншомовної підготовки.
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На сьогоднішній день без система-
тичного підвищення рівнів освітньої і 
професійної підготовки фахівців не-
можливий розвиток медичної і фарма-
цевтичної галузей України, що супро-
воджується безперервним упрова-
дженням новітніх досягнень науки і 
техніки. Завдяки цьому відбувається 
переосмислення завдань, які стоять 
перед системою вищої медичної і фар-
мацевтичної освіти, а тому особливої 
актуальності набуває питання підви-
щення рівня професійної компетент-
ності лікарів і провізорів, від якого за-
лежить якість наданих ними допомоги 
і послуг [1, c. 312].

Одним із можливих шляхів вирі-
шення сформульованої проблеми є 
широке впровадження в практику ро-
боти профільних закладів вищої осві-
ти (ЗВО) ефективних інновацій, засно-
ваних на застосуванні нових інформа-
ційних технологій у процесі навчання, 

а також у професійній діяльності май-
бутніх фахівців [1, c. 312].

В умовах інформатизації суспіль-
ства, медичної і фармацевтичної галу-
зей, вищої медичної і фармацевтичної 
освіти в професійній діяльності ліка-
рів і провізорів з’являється нова ін-
формаційно-технологічна функція, бо 
на сьогоднішній день вони повинні 
вміти працювати з сучасними апарат-
ними і програмними засобами, усві-
домлено застосовувати інформаційні 
технології в професійній діяльності, 
тобто володіти інформаційно-техно-
логічною компетентністю (ІТ-
компетентністю) [1, c. 313].

Проведений аналіз планів навчан-
ня майбутніх лікарів і провізорів у 
профільних ЗВО показав, що їх ін-
формаційна підготовка активно здій-
снюється в межах дисциплін природ-
ничо-наукової підготовки (ДПНП) 
«Медична інформатика» («МІ»), «Ін-
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формаційні технології у фармації» 
(«ІТФ»), «Комп’ютерне моделювання 
у фармації» («КМФ»), а також ДПНП 
за вибором «Європейський стандарт 
комп’ю терної грамотності» («ЄСКГ») 
[1, c. 313].

Досліджуючи, ми з’ясували, що 
зміст ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», 
«КМФ» скерований на формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців не 
тільки під час вивчення зазначених 
ДПНП, але й упродовж усього періоду 
навчання суб’єктів освітнього процесу 
в ЗВО, а також забезпечує вдоскона-
лення цієї компетентності на етапі піс-
лядипломного навчання і підвищення 
кваліфікації [1, c. 315].

Аналіз галузевих стандартів вищої 
освіти, навчальних планів підготовки 
лікарів і провізорів, навчальних про-
грам зазначених ДПНП показав, що 
однією з умов формування ІТ-
компетентності є наповнення змісту 
цих дисциплін інноваційним компо-
нентом, який сприяє набуттю майбут-
німи фахівцями знань, умінь і навичок 
у галузі використання інформаційних 
технологій у навчальній і професійній 
діяльностях [1, c. 317].

Здійснюючи дослідження, ми вва-
жали, що реалізація в навчально-ви-
ховному процесі медичного чи фарма-
цевтичного ЗВО педагогічної системи 
формування ІТ-компетентності дозво-
лить здійснювати відповідну сучасним 
вимогам інформаційно-технологічно-
го суспільства підготовку майбутніх 
лікарів чи провізорів, здатних до ви-
конання фахових завдань на високому 
професійному рівні за допомогою ін-

формаційних технологій [1, c. 313]. 
Тому в межах дослідження нами була 
розроблена модель педагогічної систе-
ми формування ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів у про-
цесі їх вищої освіти в профільних ЗВО, 
яка складається з цільового, змістов-
ного, діяльнісного і результативного 
структурних компонентів, за своєю 
суттю є цілісною, бо її компоненти 
значущі тільки завдяки своїй органіч-
ній єдності з іншими компонентами, а 
зміна одного з них діалектично при-
зводить до зміни інших компонентів 
чи елементів цієї педагогічної системи 
[1, c. 314-315].

У межах реалізації такої моделі в 
Івано-Франківському національному 
медичному університеті з метою на-
вчання майбутніх фахівців ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» були 
створені і запроваджені посібники 
«Європейський стандарт комп’ютерної 
грамотності. Практикум», «Європей-
ський стандарт комп’ютерної грамот-
ності. Тестові завдання», «Медична ін-
форматика. Практикум», «Медична 
інформатика. Тестові завдання», «Ін-
формаційні технології у фармації. 
Практикум», «Інформаційні технології 
у фармації. Тестові завдання», 
«Комп’ютерне моделювання у фарма-
ції. Практикум», «Комп’ютерне моде-
лювання у фармації. Тестові завдан-
ня», «Комп’ютерне моделювання у 
фармації. Завдання і методичні реко-
мендації до курсової роботи», котрі є 
авторськими розробками і складови-
ми відповідних навчально-методич-
них комплексів (НМК) [1, c. 316-317].
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Створюючи посібники для навчан-
ня зазначеним ДПНП, ми враховували 
специфіку кожної з них, але одночасно 
з цим прагнули, щоб кожна навчальна 
книга за змістом була інноваційною і 
дозволяла активізувати процес на-
вчання майбутніх лікарів і провізорів 
цим дисциплінам. Тому для кожного 
практичного заняття в створених і за-
проваджених посібниках-практику-
мах передбачені:

• тема заняття і його мета;
• перелік основних теоретичних 

питань, які підлягають вивченню;
• основні теоретичні положення, 

знання яких допомагає виконува-
ти практичні завдання;

• порядок виконання роботи в ці-
лому та її окремих завдань;

• методичні рекомендації для ви-
конання сформованих завдань;

• контрольні запитання;
• список літератури [1, c. 317].
Було встановлено, що вище зазна-

чені навчальні посібники під час фор-
мування ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців у межах реалізації розробленої 
моделі педагогічної системи:

• забезпечують процес навчання 
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» 
відповідно до індивідуальних особли-
востей його учасників – темп навчан-
ня, рівень навченості тощо;

• використовуються для закріплен-
ня теоретичних знань, одержаних на 
лекційних заняттях, для розширен-
ня практичних умінь і навичок, на-
бутих у процесі вирішення практич-
них завдань, а також для знаходжен-
ня відповідей на виникаючі запи-
тання [1, c. 317].

За результатами дослідження ми ді-
йшли висновку, що використання за-
значених посібників у межах створе-
них НМК стало невід’ємною складо-
вою впровадження розробленої моделі 
педагогічної системи формування ІТ-
компетентності в процесі навчання 
майбутніх лікарів і провізорів ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» [1, c. 317].
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У Національній стратегії розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року 
зазначається, що інформатизація про-
фесійно-технічної освіти, формування 
та впровадження інформаційного 
освітнього середовища, розробка педа-
гогічних програмних засобів, створен-
ня систем дистанційної освіти та за-
безпечення доступу до світових інфор-
маційних ресурсів є важливою умовою її 
модернізації [1].

Дистанційне навчання  – це техно-
логія, що базується на принципах від-
критого навчання, широко використо-
вує комп’ютерні навчальні програми 
різного призначення та створює за до-
помогою сучасних телекомунікацій ін-
формаційне освітнє середовище для 
постачання навчального матеріалу та 
спілкування. Воно має низку переваг 
перед іншими формами навчання: до-
ступність всім верствам населення; 
відсутність необхідності відвідувати 
лекції і семінари; демократичний 
зв’язок «викладач – студент»; індивіду-
альний процес навчання; комплексне 
програмне забезпечення; провідні ін-
формаційні та телекомунікаційні тех-

нології. Отже, метою дослідження є 
визначення загальних положень орга-
нізації процесу дистанційного навчан-
ня студентів.

Важливими освітніми та інформа-
ційно-методичними ресурсами дис-
танційного навчання мають бути: веб-
сайт або портал ВНЗ; структурована 
медіатека – тематична колекція фото-, 
відео-, аудіоматеріалів, веб-ресурсів, 
друкованої продукції, що забезпечує 
максимальну візуалізацію навчально-
виховної, науково-методичної діяль-
ності закладу, задовольняє інтереси 
реальних і потенційних споживачів 
освітніх послуг щодо змісту освітньої 
діяльності ВНЗ; віртуальна бібліоте-
ка  – електронна бібліотека з навчаль-
ною, навчально-методичною, мето-
дичною літературою, каталогами ін-
ших електронних бібліотек; дистанцій-
ні навчальні курси або їх елементи [3, 
с. 29,30].

До технологій дистанційного на-
вчання відносять інформаційні техно-
логії створення, передачі та збережен-
ня навчальних матеріалів за допомо-
гою телекомунікаційного зв’язку. Це 
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кейс-технологія  – вид дистанційної 
технології навчання, суть якої полягає 
у використанні конкретних випадків 
(ситуацій, історій, тексти які назива-
ються «кейсом») для спільного аналізу, 
обговорення або вироблення рішень 
студентами з певного розділу навчаль-
ної дисципліни. Цінність цієї техноло-
гії полягає у тому, що вона одночасно 
відображає не тільки практичну про-
блему, а й актуалізує певний комплекс 
знань, який необхідно засвоїти при 
вирішенні цієї проблеми, а також вда-
ло суміщає навчальну, аналітичну і 
виховну діяльність. Для ефективного 
використання кейс-методу необхідно 
створити спеціальні умови: забезпечи-
ти достатньо високу складність пізна-
вальних проблем, які потрібно вирі-
шувати студентам; створити логічний 
ряд запитань щодо пізнавальної про-
блеми; відвести час на осмислення 
способів вирішення проблеми. ТВ-
технологія  – вид дистанційної техно-
логії навчання, що базується на вико-
ристанні систем телебачення для до-
ставки слухачам навчально-методич-
них матеріалів та організації 
регулярних консультацій у викладачів 
(тьюторів). Мережна технологія – вид 
дистанційної технології навчання, що 
базується на використанні мереж теле-
комунікації для забезпечення слухачів 
навчально-методичними матеріалами 
та інтерактивної взаємодії з виклада-
чем (тьютором). Раціональне викорис-
тання навчального часу, відведеного 
на вивчення конкретної теми створює 
можливості для впровадження такої 
форми навчальних занять як тьюторі-

ал. Тьюторіал – одна з основних ком-
понент навчального процесу при дис-
танційній формі навчання, у якій ви-
користовується комплекс методик та 
підходів до навчання, орієнтований 
на потреби студентів. При дистан-
ційній формі навчання тьютор, за-
кріплений за групою студентів, по-
єднує в собі якості викладача, кон-
сультанта і менеджера навчального 
процесу. Він проводить тьюторіали, 
перевіряє поточні контрольні за-
вдання, оцінює їх, постійно консуль-
тує студентів групи, керує форумом у 
мережі Інтернет [2, с. 39].

Одним із варіантів впровадження 
інформаційних технологій дистанцій-
ного навчання студентів є пакет Moodle. 
Він представляє собою систему керу-
вання вмістом сайту, спеціально роз-
роблений для створення якісних online-
курсів викладачами. Його основою ма-
ють бути електронні навчально-мето-
дичні комплекси дисциплін (ЕНМК). 
ЕНМК  – дидактична система, у якій з 
метою створення умов інформаційної 
взаємодії між викладачами та студента-
ми інтегруються прикладні програмні 
продукти, бази даних, а також інші ди-
дактичні засоби і методичні матеріали, 
що забезпечують та підтримують на-
вчальний процес. Тому ЕНМК повинен 
включати такий перелік навчальних 
матеріалів: методичні матеріали (анота-
ція, робоча програма, тематичний 
план); навчальні матеріали (лекції, ла-
бораторні/практичні роботи, індивіду-
альні завдання та методичні рекомен-
дації щодо їх виконання, словник термі-
нів/глосарій); контроль знань (тестові 
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завдання для перевірки знань з дисци-
пліни, критерії оцінювання знань здо-
бувачів вищої освіти (поточний та під-
сумковий контроль знань)), завдання 
для самостійної підготовки (тести, пи-
тання для підготовки до заліку/екзаме-
ну, зразки білетів тощо); література 
(основна, додаткова, інтернет-ресурси); 
науково-дослідна робота студентів (пе-
релік тем для підготовки доповідей, 
презентацій, тез, виконання курсових 
робіт, написання рефератів, рекоменда-
ції щодо виконання науково-дослідної 
роботи) [2, с. 76].

Навчально-методичні матеріали 
для створення дистанційних курсів 
повинні включатися кафедрами в план 
навчально-методичних видань на-
вчально-методичного забезпечення 
дистанційного навчання, та проходити 
всі процедури видання навчально-ме-
тодичної праці (авторська підготовка, 
редагування, затвердження, видання), 
які передбачені діючими в університе-
ті регламентними документами з цього 
питання.

Розроблені авторами навчально-
методичні матеріали розглядаються на 
відповідність якості і повноти змістов-
ного наповнення (відповідність на-
вчальному плану, методичне та дидак-
тичне забезпечення, педагогічні та на-
укові аспекти тощо) та затверджують-
ся на засіданні кафедри, після чого 
направляються у лабораторію дистан-
ційного навчання, як в електронному 
виді (файли з розширенням.DOC), так 
і у роздрукованому виді на паперово-
му носії. Лабораторія дистанційного 
навчання приймає навчально-мето-

дичні матеріали до розробки тільки 
при наявності висновку кафедри.

Створення курсів дистанційного на-
вчання проводиться програмістом-ди-
зайнером лабораторії дистанційного 
навчання за допомогою стандартних 
програмних засобів. У процесі програ-
мування спеціалісти ЛДН та відпові-
дальні викладачі від кафедр відпрацьо-
вують основні проектні рішення по ди-
зайну та застосуванню мультимедійних 
матеріалів (аудіо, відео, анімаційних, 
малюнків та інше). У разі потреби вно-
сяться необхідні зміни або доповнення 
в окремі елементи інформаційних мате-
ріалів. Розроблений інформаційний 
продукт (дистанційний курс, електро-
нний підручник) підлягає перевірці на 
повноту та якість, проходить тестуван-
ня, апробацію та прийомку робочою 
групою зі складанням відповідного ви-
сновку. У робочу групу в обов’язковому 
порядку входить програміст-дизайнер, 
викладач-тьютор та представник лабо-
раторії дистанційного навчання. Копії 
розроблених дистанційних курсів 
(електронних підручників) на CD-ROM 
передаються в архів лабораторії дис-
танційного навчання [4].

Отже, для створення дистанційних 
курсів навчальної дисципліни необхід-
но: чітко визначити мету, завдання; за 
допомогою тестування визначити рі-
вень знань слухачів; поділити навчаль-
ну інформацію на окремі блоки та по-
слідовно їх подати; скласти запитання 
для закріплення змісту дистанційного 
курсу (створити ЕНМК); розробити 
рекомендації з оформлення дистан-
ційного курсу та окремих його частин.
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Вищі учбові заклади України буду-
ють навчальний процес, спираючись 
на особистісно-орієнтований підхід, 
спрямований на розкриття та розви-
ток особистості, надання їй згідно з її 
здібностями, схильностями та цінніс-
ними орієнтаціями, інтересами та 
суб’єктивним досвідом можливості 
для саморозвитку та самореалізації. 
Велике значення має формування у 
студентів відчуття відповідальності за 
свої здобутки, здатність оцінити свої 
результати в досягненні поставлених 
цілей та проаналізувати шляхи їх по-
кращення.

Самооцінювання передбачає вмін-
ня бути уважним, контролювати влас-
ні досягнення, адекватно ставитись до 
результатів та бачити перспективу [1]. 
Залучення студентів до оцінювання 
себе самих чи один одного дозволяє їм 
зрозуміти їх сильні та слабкі сторони, 
на яких треба зосередити увагу.

Ми розглянемо п’ять методів, ви-
користання яких сприятиме ефектив-
ному формуванню само оцінювання.

1.Визначення цілей.

На початку місяця можна встанов-
лювати цілі на весь місяць, на всю 
тему, на семестр, головне – їх правиль-
но сформулювати. « Ви навчитесь, ово-
лодієте, вмітимете…». Метою може 
бути не тільки оволодіння граматич-
ним матеріалом, а й лексикою, нави-
чками. Ці цілі необхідно записати в 
зошитах щоб час від часу передивля-
тись і визначати, чи наближається сту-
дент до поставленої цілі і скільки часу 
ще залишилось для її досягнення.

2. «На глибині».
Запропонувати студентам викона-

ти завдання (наприклад написати 
лист-заяву) не пояснюючи як саме це 
треба робити. Після того, як завдання 
виконано воно ретельно розбирається. 
Студенти в групах читають виконані 
завдання і аналізують чия робота зда-
ється правильною. Потім студенти ра-
зом з викладачем визначають основні 
вимоги та критерії до написання лис-
та-заяви та виправляють свої варіанти. 
Розбір завдання можна проводити 
просто знаходячи відмінності в напи-
саному студентами листі та зразку на-
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даному викладачем. Щоб закріпити 
навички написання та структуру лис-
та-заяви через декілька занять студен-
ти пишуть його ще раз, порівнюючи 
свій перший та другий листи.

3. Самоаналіз.
На шляху по досягненню цілі сту-

дентам пропонуються спеціальні пе-
ревірні завдання які змушують аналі-
зувати вивчений матеріал і свою обі-
знаність в ньому. Наприклад: «Які 
фрази з перелічених і наскільки до-
речні при написанні листа-поради», 
«Наскільки ви впевнені, що знаєте 
основні характеристики написання 
статті: початок і кінцівка, створення 
абзаців, об’єднуючі слова та кон-
струкції, способи привертання уваги 
1 дуже, 5 зовсім ні).»

4. Написання коментарів.
Виконані творчі завдання можна 

віддати одногрупникам для перевірки, 
бажано щоб роботи були надруковані, 
тоді зберігається момент анонімності. 
«Перевіряючі» пишуть коротенькі ко-
ментарі, вказуючи що їм сподобалось, 
що було ефективним, що могло бути 
чіткішим, що вони дізнались, прочи-
тавши роботу. Кожна думка має бути 
обґрунтована. Роботи здаються разом 
з коментарями. Викладач аналізує не 
тільки роботи, а й коментарі.

В результаті студенти краще розу-
міють якою має бути гарно виконана 
робота та як її зробити.

5. Звіти про досягнутий прогрес.
Раз на місяць як домашнє завдання 

студенти пишуть звіти щодо своїх здо-

бутків під час вивчення матеріалу. Це 
дає їм можливість усвідомити що саме 
вони роблять та де знаходяться в про-
цесі досягнення цілі. «Правильних» 
відповідей безумовно немає. Студенти 
обмінюються звітами, щоб порівняти 
їх. Цікавим є той факт, що у двох сту-
дентів не буває повністю однакових 
відповідей.

Питання до звіту:
Які були прийняті цілі цього місяця?
Чого нового ви дізналися протягом 

місяця…..
1)про англійську мову? 2) про світ? 

3) про себе?
Що допомагало чи заважало в на-

вчанні протягом місяця?
Що залишається не зрозумілим?
Маючи ці звіти, викладач може 

проаналізувати роботу над матеріалом 
та зважити на труднощі з якими стик-
нулися студенти. В той час як студен-
ти, слухаючи звіти своїх одногрупни-
ків помічають, що саме вони упустили 
протягом місяця.

Використання само оцінювання 
призводить до більш відповідального 
та вмотивованого ставлення до на-
вчання з боку студентів та кращого 
розуміння проблем студентів з боку 
викладача, що веде до поліпшення ре-
зультатів навчання.
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Dialogues are the essential part of oral 
speech alongside monologues. Thus, it is 
crucial in English lessons to teach stu-
dents of technical universities the funda-
mentals and the particularities of dia-
logues production.

A dialogue can be defined as a discus-
sion between two or more people or 
groups, especially one directed towards 
exploration of a particular subject or reso-
lution of a problem [1,  480]. Often it is 
described as a cooperative, two-way con-
versation with the goal of exchanging in-
formation and building relationships.

One of the most convenient ways to 
teach dialogues production in English is 
via films, i.e. authentic movies, since dia-
logue speech can be found there in excess. 
As a bonus, in addition to the presentation 
of dialogue construction and production, 
terminology corresponding to the stu-
dents’ specialty can be taught simultane-
ously. In case of students of technical uni-
versities, the number of English lessons per 
week is limited, so film dialogues can be 
presented as sets of clips from films that 
are of particular importance to the English 
language teaching process.

In a feature film, dialogues have nu-
merous aims: 1)  advancing the plot of a 
narrative and creating its tone, making 
the storyline interesting, enjoyable and 
realistic; 2) revealing the characters’ per-
sonalities, some aspects of which may not 
be understood otherwise; 3) exposition of 
the background or past events.

During teaching dialogues production 
in the ESP (English for Specific Purposes) 
lessons, the clips of the Hollywood films 
may play the roles of [2,  6]: 1)  basis (a 
topic presentation); 2)  support (being 
seen as an example while fulfilling condi-
tionally communicative tasks of recep-
tive-reproductive and productive charac-
ter); 3)  stimuli (being presented to en-
courage students to communicate in Eng-
lish, thus developing their speaking skills 
with the help of conditionally communi-
cative and communicative-productive 
tasks).

To teach both dialogues creation and 
specific terminology using film clips, the 
following tasks can be used:

Putting together disjointed fragments 
of the film dialogue. The English lecturer 
chops the transcript of a film dialogue, 
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and each student is to take one piece; after 
the previous part (line) of the dialogue 
has been heard, they need to decide 
whether their piece can go next, and so on 
until the last one.

Blank space. It is particularly useful 
for new terminology studying. Students 
are asked to insert missing words or short 
phrases into gaps in a movie dialogue’s 
transcript. The level of complexity can be 
increased by elimination of indication 
where exactly the information is absent.

Misspelled words. The English lectur-
er adds a certain amount of misspelled 
words in a movie dialogue’s transcript. 
Students will need to examine the dia-
logue while looking for these words and 
so they will remember the dialogue’s 
structure subconsciously.

Production of their own dialogues. 
After learning the structure and the rules 
of dialogues creation and production, as 
well as seeing the examples in the form of 
transcripts from films, students create 
their own dialogues on the lesson’s subject 
in pairs or small groups.

It must be highlighted that studying 
dialogues creation and production should 
be done concurrently, while communica-
tion in the form of a dialogue in the Eng-
lish lesson should be as close to the real-
life as possible. Knowing that discussion 
of some issues – both general and profes-
sional  – can be quiet long-lasting, the 
main element at which the attention 
should be paid in the lesson is vocabulary 
expansion. A student may know the rules 
of dialogues creation (lines order, neces-

sary grammar to make different types of 
sentences, etc.) but if they have limited 
knowledge of lexis, including linking 
words, the chances of a dialogue develop-
ment become minimal.

To sum up, dialogues play a vital role 
in the everyday life, during studying, and 
at work. Therefore, they should receive 
special attention in English lessons and be 
practiced regularly – particularly at tech-
nical universities  – in pairs, groups or 
while talking to the English lecturer. After 
studying the fundamentals of dialogues 
creation and required terminology, stu-
dents need to develop their skills con-
stantly to be prepared for the real-life 
conversation in the future, the variety of 
words and phrases of which is big, and 
tempo is fast. Thus, authentic movies 
(and clips from them) are indispensable: 
actors have different accents and speech 
speed, produce various types of dialogues 
on numerous topics, some of which are 
relevant to the lessons’ ones. And most 
importantly, there are no right or wrong 
points of view while discussing issues 
shown in films, so students will be less 
stressed and more interested in entering 
into a dialogue with the fellow students.
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While planning an English lesson we 
are well aware of the content and the ma-
terials to be employed in the teaching 
learning process. Since we are ready, we 
have a good ground to present the lesson 
successfully. Several scholars agree that a 
teacher who hasn’t planned the process of 
teaching becomes emotional. And these 
emotions are the results of poor prepara-
tion and readiness [1, 2].

There is a saying which says that well 
planned is half done. Planning is the ini-
tial step in teaching learning process in 
which the teacher designs his learner’s 
activities, prepares and decides the meth-
ods to be used and the materials that 
would be employed in the interaction 
with his students.

As Aggarwal stated that one of the 
most important elements in good teach-
ing is good lesson planning: “Lesson plan-
ning is the mental readiness of the teacher 
to present an effective and valid lesson. A 
teacher who is not well prepared becomes 
deficient and targetless in the presenta-
tion of a given content” [1].

The belief that teachers give effective 
lesson without formally written or pre-
pared plans is quite controversial and 
questionable. Unless these teachers de-

cide what sort of content and points to 
present, methods and materials to be 
employed, it is very difficult for them to 
make wise use of the allocated time, en-
suring the understanding of content on 
the part of the learner.

Methods and materials that have been 
used in previous years may not work at 
present. Psychological and physical con-
ditions may interfere with the attention of 
the teacher to present a lesson effectively.

Many reasons can be mentioned why 
planning is more powerful than experi-
ence. According to Aggarwal [1], prior 
planning avoids needless repetition, de-
limits the scope of the activity to be done 
in the learning situation, saves time, indi-
cates objectives to be achieved by the 
learner as well as methods appropriate to 
the content and the learner, gives the 
teacher the confidence to face the class.

Therefore, lesson plans indicate the 
overall process in the learning situation. 
They show not only the activities to be 
done but also the alternatives for possible 
problems and failures.

Careful planning is the foundation of a 
good teaching from the first day to the 
last day of student teaching. Lesson plan-
ning performs some specific functions:

IMPORTANCE OF ENGLISH LESSON PLANNING
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• It forces consideration of objectives, 
the selection of subject matter, the selec-
tion of procedure

• It keeps the teacher on the track; en-
sures steady progress and a definite out-
come of teaching and learning procedures

• It is essential for effective teaching. It 
requires the teacher to look ahead and 
plan a series of such activities and pro-
gressively modify children’s attitudes, 
habits, information and abilities in desir-
able directions

• It prevents waste; it helps the teacher 
to be systematic and orderly; it encour-
ages good organization of subject matter 
and activities

• It gives the teacher greater confidence 
and therefore greater freedom in teach-
ing. It can ensure that the teacher does 
not forget a vital point. It can remind him 
of the telling phrase, the effective illustra-
tion at the moment in the lesson [1].

As for Clark, he perceived good teach-
ers as the ones who plan their teaching. 
They associated planning with familiar-
izing oneself with textbooks, resource 
materials and innovations in one’s field 
[3]. In the process of planning the teacher 
gets the chance to make a good glance at 
the resource materials in order to present 
a fruitful lesson. According to Clark, a 
well written lesson plan:

• gives an agenda or outline to follow as 
one teaches a lesson

• gives substitute teachers a basis for 
presenting real lessons to the class

• is certainly useful when one is plan-
ning to teach the same lesson in the future

• provides the teacher with something 
to fall on in case of a memory lapse.

So, the components of a lesson plan 
has to contain the following elements that 
are agreed by most scholars: the objec-
tives to be achieved (products of the 
learning), the content of the presentation 
and the procedure (i.e. activities and 
methods).

Some key questions should be listed in 
planning:

1). What kinds of things do you want 
the students to learn?

2). What are your main instructional 
objectives?

3). What are the most appropriate 
methods?

4). How should the teaching and 
learning be evaluated?

Good lesson planning is the art of 
mixing methods, activities and resourc-
es in the way that an ideal balance is 
created for the class. Since there are in-
dividual differences, the knowledgeable 
teacher should seek ways and strategies 
that may meet different needs of the 
learners.

Lesson plan make the teaching easier. 
It is the guidance of teaching from the 
very beginning until the end of teaching. 
“Lesson plans also provide records that 
allow good, reflective teachers to go back, 
analyze their own teaching (what went 
well, what didn’t), and then improve it in 
the future” [4]. It helps the teacher con-
duct her lesson in an orderly manner and 
it allows students to know what they are 
going to learn.
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Сучасні педагогічні пошуки ґрунту-
ються на осмисленні важливості подо-
лання художньої однобічності суб’єкта 
мистецької освіти, формування його ху-
дожньої свідомості на основі інтеграції 
знань за принципом галузевого взаємо-
доповнення та усунення міждисциплі-
нарної відокремленості у викладанні 
предметів художньо-гуманітарного ци-
клу. З усіх видів мистецтва музика більш 
точніше і яскравіше передає сутність 
внутрішнього особистісного життя лю-
дини. Цінність музичного мистецтва по-
лягає у правдивому відображенні думок, 
мислень, відчуттів, всього того, що не 
може бути виражено ні словом, ні будь-
яким іншим видом мистецтва. „Музика 
приводить у вібрацію саму душу люди-
ни: вона діє безпосередньо на організм 
душі, викликаючи в ній глибокі і найпо-
таємніші хвилювання. Образне мисте-
цтво ставить між душею людини й пред-
метом пізнання образ, тобто відому 
структуру свідомості і через цю структу-
ру душа і відчуває буття”.

Успішність морального, інтелектуаль-
ного виховання залежить від естетичного 
рівня людини, невичерпною складовою 
якого є музичне мистецтва. У процесі ста-

новлення особистості майбутнього музи-
канта важливим є підхід, особлива ситуа-
ція, яка створює умови для виявлення ін-
дивідуальності, вимагає емоційних пере-
живань, розвиває науку спілкування, 
спонукає до співпраці.

Навчально-виховний процес – це, на-
самперед, взаємопартнерство, взаємовп-
лив. Отже і вихованець (студент) теж 
впливає на викладача. Тому викладач зму-
шений щоразу застосовувати нові нестан-
дартні методи для успішного вирішення 
проблеми в підготовці, становленні і роз-
витку свого учня, його обдарованості і ін-
дивідуальності. Взаємодія вихованця й 
педагога – професіонала сприяє духовно-
му осягненню сфер музичного мистецтва. 
Найкращі можливості щодо використан-
ня у процесі професійної підготовки вчи-
теля музики притаманні інтеграції, бо 
уможливлює зростання кількості варіан-
тів взаємовпливу і взаємопроникнення 
мистецтв, дозволяє охопити не тільки 
мистецькі явища, але й знання у галузі 
мистецтва.

Професіональна діяльність соціо-
культурної сфери допускає роботу з 
музичним твором, колективом у різних 
аспектах, а саме: викладацькому, вико-
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навському, диригентському та інших. 
Це вимагає певного уміння оцінити, 
аргументувати, адекватно зреагувати 
на виконання музичних творів призна-
чених для різних вікових, освітянських 
та соціальних аудиторій. Особливу ува-
гу слід звернути на те, що для студента 
складною є оволодіння умінням само-
стійно мислити. Високий рівень аналі-
тичного мислення допоможе йому гли-
боко відчути зміст і логіку побудови 
твору, подолати технічні та психофізіо-
логічні труднощі, мистецтво завжди є 
сферою свободи, сферою художнього 
втілення всього багатства світу.

Молоде покоління, обравши найсу-
часніший спосіб життя, повинно мати 
міцну опору – національну; поряд із цим 
слід сказати, що у сучасній системі вихо-
вання молодих спеціалістів-музикантів 
повинен мати місце характер творчої ді-
яльності, співвідношення специфіки і 
спільності історії культури досвіду на-
родів світу. Ефективність творчої діяль-
ності музиканта залежить від багатьох 
факторів, серед яких важливе місце за-
ймає формування індивідуальності ви-
конавця. Дана проблема широко стави-
лась у спеціальних музикознавчих робо-
тах відомих діячів культури і мистецтва, 
проте питання аналізу психологічних 
особливостей виховання майбутніх ди-
ригентів, зокрема, диригентів-початків-
ців на факультетах підготовки вчителів 
початкових класів, практично не висвіт-
лювалася в науковій літературі. Навчан-
ня диригуванню містить у собі безліч 
специфічних складнощів, зумовлених 
певними особливостями психологічної 
сфери особистості, які випливають із 

того, що диригування – це не лише систе-
ма м’язових рухів, а й складний, багато-
гранний комплекс факторів. За словами 
яскравого представника національної 
диригентської школи М. Колеси: „безу-
мовно, диригент має познайомитись зі 
спорідненими видами мистецтва: літера-
турою, образотворчим мистецтвом, на-
родною творчістю, не кажучи вже про 
широку культуру особистості” [3,5].

Сучасна музика за останні десяти-
річчя значно ускладнилася і, як свід-
чить педагогічний досвід, керування 
хором зробилося неможливим без ви-
сокорозвиненої техніки диригування і 
стає важливою проблема подолання 
психологічних труднощів при оволо-
дінні диригентською майстерністю. 
Велику користь у розв’язанні цього 
питання принесе активізація пізна-
вальної діяльності та комплекс знань, 
в спрямованих на самостійну роботу з 
елементами творчого пошуку. У свою 
чергу диригенти-початківці повинні 
виявляти ініціативу у пошуках най-
меншої можливості для управління 
„живим” звучанням, а вдосконалення 
знань з музично-теоретичних дисци-
плін постійна робота над розвитком 
інтелект, сприятимуть формуванню 
особистості, подоланню виконавських 
та психологічних труднощів.

Не менш важливим є питання са-
мооцінки своїх знань студентами. Не 
треба захоплюватись дуже складними 
у технічному та виконавському аспек-
тах творами, які неможливо розкрити 
без необхідних технологічних та пси-
хофізичних навичок. Самобутнє вико-
нання твору є завжди результатом са-
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мостійного мислення, творчої фантазії 
студента і завжди несе в собі своєрід-
ність і неповторність його художньої 
індивідуальності. Якщо виконавець 
глибоко вивчає оточуючий світ, розу-
міє тенденції сучасного життя, прони-
кається проблемами оточуючої дій-
сності, його творчість ушляхетнює і 
збагачує внутрішній світ слухача, ви-
кликаючи почуття співучасті.

Особливість цієї системи зі зворот-
нім зв’язком, тобто єдності між „вну-
трішнім” і „зовнішнім”, полягає в тому, 
що вона діє на розум і серце, формує ці-
лісність особистості і готує до повноцін-
ного сприйняття мистецтва – музики.

В усій багатогранності зв’язків між 
диригентом та хоровим колективом слід 
відзначити, що диригент  – єдиний ви-
конавець, який у процесі виконання не 
знаходиться у фізичному контакті зі сво-
їм інструментом (хором), управління 
здійснюється на відстані. І вже цей факт 
вимагає глибокого дослідження граней 
диригування, пов’язаних із психікою і 
психологією як диригента, так і хору. 
Диригент як художник, безпосередньо 
не видобуває музичних звуків, а тільки 
спонукає інших до їх відтворення. Звід-
си витікають психологічні завдання, що 
постають перед диригентом. У відповід-
ності до них виховання диригента від-
різняється від підготовки інструмента-
ліста-виконавця, основним моментом 
якого є ситуація, коли диригент позбав-
лений можливості при опануванні про-
фесією щоденно працювати на своєму 
„інструменті”. У вирішенні цього питан-
ня можна рекомендувати зосередити 
увагу на наступних моментах:

1) уміння студента читати нотний 
текст партитури і відтворювати його 
звучання для себе завдяки внутріш-
ньому слуху;

2) уміння тримати і актуалізувати в 
пам’яті музичний образ під час роботи 
з хоровим колективом;

3) усвідомлення часової орієнтації 
твору, його темпоритму в залежності 
від образного змісту твору.

Таким чином можливість осягнення 
художнього образу в творі ґрунтується 
на інтеграції загально художньої еруди-
ції й усвідомлення цілісної художньої 
картини. Отже, застосування інтегра-
ційного підходу у справі фахової підго-
товки вчителя музики обґрунтовується 
тим, що різновиди мистецтва мають 
спільну символічно-образну природу, 
підпорядковуються загальним худож-
нім законам й закономірностям і вод-
ночас володіють специфічними комп-
лексами виразних засобів відповідних 
способу чуттєвого осягнення світу осо-
бистістю. За допомогою різновидів 
мистецтв у ході мистецької взаємодії 
іде сприяння більш повного та всебіч-
ного розкриття ідейно-художнього 
змісту твору, забезпечується цілісність і 
емоційна сила його впливу на форму-
вання творчої особистості майбутнього 
вчителя музики.

Література:
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Целью исследования был поиск от-
вета на вопрос: какой способ проведе-
ния лекций предпочитают студенты 
Беларуси? Данная цель вытекает из 
второго риторического вопроса дидак-
тики: «Как учить?».

Основными методами исследова-
ния были анкетирование и статистика 
[1]. Исследование было выполнено в 
начале 2018  г. в Гомельском государ-
ственном техническом университете 
им. П.О. Сухого. В процессе исследова-
ния были проанкетированы 2  групп 
студентов экономических специально-
стей: «Экономика и управление», 
«Маркетинг». Это были студенты 
1-4 курсов, всего 91 респондент.

При проведении анкетирования, в 
числе главных был вопрос:

– Какой метод обучения на лекциях 
Вам нравится больше всего?

Этот вопрос имел три варианта от-
вета:

1. Лектор имеет презентацию.
2. Лектор медленно диктует, и я 

пишу под диктовку.
3. Лектор быстро рассказывает, и я 

конспектирую, что успеваю.

Результаты
По результатам обработки анкет 

построена диаграмма, показывающая 
долю студентов, предпочитающих лек-
ции с презентацией (рис. 1, рис. 2).

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
КАКОЙ СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
СТУДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ?

Walery Okulicz-Kozaryn
Педагогический Университет в Кракове, Польша
Ольга Лапицкая
Гомельский государственный технический университет  
им. П.О. Сухого, Беларусь

Слова ключевые: лекция, дидактика, средства обучения, образовательный 
процесс, презентация, электронные средства обучения

63%

33%

4%

- Лектор имеет презентацию

- Лектор медленно диктует, и студенты пишут под диктовку

- Лектор быстро рассказывает, и студенты конспектируют

Рис. 1. Специальность «Экономика и управление»
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- Лектор имеет презентацию

- Лектор медленно диктует, и студенты пишут под диктовку

- Лектор быстро рассказывает, и студенты конспектируют

Как показывают рис. 1 и рис. 2, доля 
студентов экономических специально-
стей, выбравших проведение лекций с 
презентацией изменяется от 63% до 
80%. Вместе с тем, имеет место значи-
тельное число студентов, которым 
нравится записывать лекции под дик-
товку (от 20% до 33%).

Это значит, что большая часть 
опрошенных белорусских студентов 

предпочитает способ проведения лек-
ций с электронными презентациями.

Авторы благодарят студентов, при-
нявших участие в анкетировании.

Список использованных  
источников:

1. BUS_9641_Business_Statist ics_5M. 
Lecture notes for the Program «Masters of 
Business Administration».  – Kingston 
University. NY. USA. 2009. – 106 p.

Рис. 2. Специальность «Маркетинг»
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