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Новейшим течением в работе до-
школьных образовательных организа-
ций является информатизация обра-
зовательного процесса, что рассматри-
вается как процесс, ориентированный 
на переход качества воспитательно-
образовательного процесса на новый 
уровень. Информационные техноло-
гии в нашей стране в общеобразова-
тельных организациях применяются 
уже больше двадцати лет, но именно в 
дошкольных образовательных органи-
заций данные технологии стали ис-
пользоваться сравнительно недавно.

Первые шаги активного внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий   в дошкольные образова-
тельные организации появились с 
принятием «Стратегии развития ин-

формационного общества», основная 
суть связана с доступностью инфор-
мации для всех категорий граждан и 
организацией доступа к этой инфор-
мации [2, 439]. Затем только в 2014 году 
после вступления в силу федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, 
обеспечение образовательного про-
странства в дошкольных образова-
тельных организациях информацион-
но-техническими средствами обуче-
ния и воспитания стало необходимы-
ми мерами.

Белоусова и Голунова в своей ста-
тье утверждают, что информатизация 
образования рассматривается как 
«процесс интеллектуализации дея-
тельности обучающегося (на основе 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Лазарева А.Н.
студент  
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Шмелёва Н.Г.
кандидат физико-математических наук, Доцент 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

Аннотация: Описание ситуации активного внедрении информационно-ком-
муникационных технологий  в дошкольные образовательные организации, кото-
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граждан и организацией доступа к этой информации. Разнообразие информаци-
онных средств является важным критерием эффективности технического обе-
спечения дошкольных организаций.
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реализации возможностей ИКТ), под-
держивающий интеграционные про-
цессы познания закономерностей 
предметных областей и окружающей 
среды и инициирующий развитие ин-
дивида адекватно запросам и вызо-
вам современного информационного 
общества массовой глобальной ком-
муникации» [1, 63].

Данные положения диктуют вопро-
сы: «Как эффективно организовать ин-
формационную среду дошкольников? 
Какие направления, средства, методы 
необходимы для этого?»

Для того чтобы информационно-
техническое пространство в дошколь-
ных образовательных организациях 
было эффективным, необходимо сле-
дующее:

Насыщенное разнообразие инфор-
мационных средств, мультимедийного 
оборудования и методов обучения и 
воспитания.

Доступность информационного 
пространства.

Многофункциональность инфор-
мационных игровых материалов.

Безопасность информационно-тех-
нической среды.

Создание сайта дошкольной обра-
зовательной организации.

Разнообразие информационных 
средств является важным критерием 
эффективности технического обеспе-
чения дошкольных организаций. На-
сыщенность средств должна наблю-
даться на всех занятиях, во всех каби-
нетах: в каждой группе, в музыкаль-
ном зале, в спортивном зале, в 
медпукте, в кабинете логопеда, в изо-

студии. Для занятий необходимо на-
личие следующих технических средств: 
мультимедийный проектор, аудиотех-
ника (магнитофон, музыкальный 
центр), экранно-звуковая аппаратура 
(телевизор, компьютер), вспомога-
тельная техника (принтер, сканер, 
цифровой фотоаппарат, флешка) и ди-
дактические средства обучения (кассе-
ты, диски). Все перечисленные сред-
ства помогают эффективно обучать 
детей, ввиду их психологических осо-
бенностей. У дошкольников преобла-
дает наглядно-образное мышление, 
именно поэтому такой демонстраци-
онный и наглядный материал будет 
полезен.

Достаточно популярным инфор-
мационным методом выступает ди-
дактическая игра, так как ведущая 
деятельность дошкольников  – игро-
вая. Игра может проводиться для 
всей группы детей на проекторе, а 
может и носить индивидуальный ха-
рактер, если материальная база до-
школьной организации позволяет 
предоставить компьютер каждому ре-
бенку. Такие компьютерные игры 
должны быть многофункциональны, 
а именно направлены на разнообраз-
ные мыслительные операции детей, 
познавательный интерес, развитие 
логики, на развлечение с пользой, но 
никак не просто забаву для детей. За-
дача педагога в использовании дан-
ных игр  – показать детям, в какие 
игры можно играть на компьютере.

Последнее осуществляется для реа-
лизации следующего пункта – обеспе-
чение безопасности информационно-
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технической среды дошкольника. А 
именно, цель – научить ребенка выби-
рать безопасные и полезные игры. В 
связи с последними событиями (созда-
нием суицидных игр для детей и под-
ростков) данная задача актуальна. Так-
же под безопасностью информацион-
ной среды понимается ограничение во 
времени использования технических 
средств (10-15 минут).

Еще одним преимуществом орга-
низации информационно-техническо-
го пространства в дошкольных обра-
зовательных организациях является 
создание собственного сайта. Данный 
сайт поможет давать задания детям на 
дом в электронном формате, а также 
взаимодействовать с родителями, что 
полезно для совместного воздействия 
на обучение и воспитание ребенка. 
Меню сайта дошкольной образова-
тельной организации может включать 
в себя разделы: «Дошкольные ново-
сти» (интересные моменты из жизни 
сада, успехи детей), «Справочник для 
родителей» (важная информация для 
родителей по методам воспитания и 
обучения детей, о предшкольной под-
готовке дошкольников, рекомендации 
об организации безболезненной адап-
тации ребенка, что должен знать роди-

тель будущего первоклассника), «Спе-
циалисты рекомендуют» (рекоменда-
ции родителям от медицинской се-
стры, логопеда, психолога и другими), 
«Обратная связь» (родители могут за-
дать интересующий вопрос), «Поче-
мучка» (различные познавательные 
задания для детей).

Таким образом, применение ин-
формационно-технических средств 
способствует повышению качества об-
разовательного процесса: служат по-
вышением познавательной мотивации 
дошкольников, соответственно наблю-
дается рост их достижений, ключевых 
компетентностей. Все это возможно 
при надлежащей эффективной орга-
низации информационно-техническо-
го пространства.
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Проблема пошуку нових шляхів ви-
користання гри у навчально-виховному 
процесі у початковій школі в умовах 
сьогодення стоїть надзвичайно гостро. 
Особлива відповідальність покладаєть-
ся на уроки мистецтва, спрямовані на 
забезпечення єдності емоційного й ра-
ціонального в навчанні.

Не зважаючи на те, що у дітей 6-8 ро-
ків статус дошкільника змінюється на 
статус школяра, гра залишається осно-
вним видом їх життєдіяльності, а тому і 
в навчанні доцільно використовувати 
педагогічні прийоми, які містять еле-
менти гри, адже прояв творчої гри до-
зволяє дитині глибше зрозуміти навко-
лишній світ, дає їй певний життєвий 
досвід, викликає потребу проявити 
себе у діяльності. Радість творчої гри 
змінює дитяче життя, наповнює його 
казкою та чарами. Але разом з цим, 
оскільки гра охоплює всі сфери особис-
тості учня, вона потребує також актив-
ної роботи мислення, активізації уваги, 
підвищення інтересу [2].

Важливо підкреслити, що гра роз-
глядається психологами як генетична 
основа художньої творчості, під час 
якої природно виникають ситуації, що 
пробуджують творчу активність. У грі 
розвиваються спостережливість, 
пам’ять, увага, мислення, творча уява, 

воля. Найважливішим результатом 
гри є глибока емоційна задоволеність 
самим її процесом, що найбільшою 
мірою відповідає потребам і можли-
востям дієвого пізнання навколиш-
нього світу та активного спілкування 
між людьми.

Сучасними педагогами (В. Гуркова, 
Р.  Жуковська, В.  Коваленко, Д.  Мен-
джерицька, А. Чирков та ін.) всебічно 
проаналізовано значущість гри у роз-
витку дитини і науково доведено, що 
гра, як своєрідна форма світовідно-
шення дітей до оточуючої дійсності, 
являє собою як пізнавальну, так і твор-
чу діяльність.

 Так, результати експерименту, про-
веденого під керівництвом Н. Ветлугі-
ної, довели, що в процесі музично-ес-
тетичного виховання школярів мож-
ливо і доцільно використовувати (як 
на уроках музики, так і в позакласній 
роботі) імпровізаційні форми творчої 
ігрової діяльності [1].

Неабияку увагу дитячій музичній 
творчості приділяла й Л. Дмитрієва. У 
роботі з молодшими школярами вона 
використовувала прийоми і технології, 
що значно підвищують ефективність 
розвитку творчої особистості, зокре-
ма: завдання для розвитку почуття 
ритму, завдання для розвитку худож-

МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Шумська О. О.
кандидат педагогічних наук, доцент,  
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
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ньо-образних уявлень під час гри на 
дитячих музичних інструментах, за-
вдання для розвитку творчого сприй-
мання музики тощо.

Використання творчих ігор, спря-
мованих на виконання певних творчих 
завдань на уроках мистецтва, сприяє 
підвищенню пізнавальної активності 
молодших школярів, розвитку їх спо-
стережливості і цілеспрямованості ува-
ги. Розвивається музичний слух, набу-
ваються навички розрізняти й відтво-
рювати напрям руху мелодії, тривалості 
звуків, зміни темпів у співі і в музично-
ритмічних рухах. Разом з розвитком 
мислення і мови формується й мото-
рика – вдоюконалюються вміння послі-
довно відтворювати рухи досить склад-
них танців, сюжетних і несюжетних 
ігор; свідомо проявляється інтерес до 
музики; вдосконалюються навички слу-
хання музики та її емоційного сприй-
мання. В процесі виконання пісень, 
ігор, танців, виконання колективних 
вправ у школярів розвиваються вольові 
та емоційні якості, дисциплінованість, 
організованість, дружні взаємовідноси-
ни. У ході найпростішого аналізу му-
зичних творів у них удосконалюється 
пам’ять, поглиблюються уявлення про 
зміст музичного твору, музичні форми, 
жанри, засоби виразності, музичні об-
рази в цілому.

Загальновідомо, що творчий досвід 
молодших школярів накопичується 
поступово, поетапно. У процесі твор-
чої діяльності, а саме: співу, малюван-
ня, гри, інсценізації, танців творчий 

розвиток відбувається від насліду-
вальних дій до пошуку виразно-зобра-
жальних засобів, до появи спроб само-
стійного перенесення набутого худож-
нього досвіду на інші види діяльності. 
Таким чином, за допомогою творчої 
ігрової діяльності посилюється вплив 
міжпредметних зв’язків музики з літе-
ратурою, живописом, історією, етно-
графією, хореографією, театральним 
мистецтвом. Як наслідок, підвищуєть-
ся ефективність вивчення предметів 
гуманітарного циклу в цілому, розши-
рюється кругозір школярів, посилю-
ється емоційно-естетичне сприймання 
навчального матеріалу з інших пред-
метів, поглиблюються знання про ре-
альну дійсність та мистецтво [3].

Отже, механізм творчого розвитку 
учнів значною мірою залежить від 
упровадження інноваційних, у тому 
числі й ігрових, методів у навчально-
виховний процес, а результати навчан-
ня і виховання в цілому залежать від 
рівня художньо-творчих здібностей, 
які найефективніше розвиваються під 
час ігрової творчої діяльності.

Література
1. Ветлугина Н. А. Развитие музыкальных 

способностей дошкольников в процес-
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2. Дон  О. Дидактичні ігри в навчально-
виховному процесі // Шкільний світ. 
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ших школярів у позаурочному навчаль-
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Інтеграція вітчизняної системи 
освіти у світову освітню систему ви-
магає пошуку і використання можли-
востей підвищення ефективності на-
вчально-виховного процесу. Значні 
можливості надає для цього викорис-
тання наочних навчальних матеріалів 
при викладанні різних навчальних 
курсів, зокрема, із застосуванням су-
часних Інформаційно-комп’ютерних 
технологій (ІКТ). Необхідність розгля-
ду питань, пов’язаних з можливостями 
їхнього застосування, а також ство-
рення, зумовлює актуальність даного 
дослідження.

Мета дослідження: з’ясувати осо-
бливості застосування наочних навчаль-
них матеріалів і можливості їхнього 
створення в сучасних умовах ВНЗ.

Наочність  – універсальний засіб 
навчання і виховання, що відображає 
різноманіття конкретних явищ, пред-
метів навколишнього світу; організує 
сприйняття і спостереження тими, хто 
навчається реальної дійсності; значно 
впливає на їхню сенсорну сферу, роз-
виває спостережливість, мислення, 
уяву; стимулює пізнавальну і творчу 

активність, допомагає розвитку інтер-
есу до навчання; сприяє узагальнень; 
підвищує якість засвоєння і т. д.

У навчальному процесі наочні засо-
би виконують інформаційну та пізна-
вальну функції: ознайомлення з яви-
щами і процесами, які не можуть бути 
відтворені; із зовнішнім виглядом 
предметів у їх сучасному стані та в іс-
торичному розвитку; наочне уявлення 
про порівняння або зміну характерис-
тик явища або процесу; про будову 
пристроїв і принцип їх дії, управлінні 
ними, техніку безпеки при роботі 
тощо. Зосереджуючись навколо викла-
ду матеріалу педагогом і взаємодіючи, 
наочні засоби покликані забезпечити 
формування образного уявлення, по-
вноцінне розкриття навчального мате-
ріалу, проілюструвати ту чи іншу за-
лежність тощо.

До наочних засобів, що використо-
вуються в процесі навчання, пред’яв-
ля ються певні вимоги [1]: точна відпо-
відність реальному об’єкту або явищу; 
усвідомлення викладачем доцільності, 
часу та місця введення наочності; ло-
гічне естетичне оформлення наочного 

СТВОРЕННЯ НАОЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК 
ЗАВДАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

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

Key words: information and computer technologies, educational 
process, visual teaching materials.

Ключові слова: інформаційно-комп’ютерні технології, навчальний процес, 
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матеріалу; адекватність об’єкта або 
його зображення навчальному завдан-
ню; врахування рівня розвитку і знань 
студентів; міра у використанні нао-
чних засобів на одному занятті; (при 
використанні декількох наочних мате-
ріалів на одному занятті вони повинні 
пред’являтися в міру необхідності, бу-
дучи недоступними для сприйняття до 
моменту використання); наочний 
об’єкт не повинен містити нічого за-
йвого, щоб не створювати побічних 
асоціацій у студентів.

У навчальному процесі в наш час 
набули найбільшого поширення на-
ступні наочні навчальні матеріали: 
звукові фрагменти; слайди; слайдо-
фільми; кінофрагменти; фрагментар-
ні фільми; тематичні фільми; корот-
кометражні фільми. Застосування 
кожного з них має свою специфіку. 
Наприклад, застосування слайдо-
фільмів доцільно в таких навчальних 
ситуаціях, коли для пояснення на-
вчального матеріалу необхідна велика 
кількість взаємо зв’язаних, добре ви-
конаних малюнків або фотографій, 
які ілюструють окремі фази явища 
або окремі сторони об’єкта, що вивча-
ється. При цьому, як і у випадку де-
монстрації слайда, не передбачається 
тривала робота щодо вивчення зобра-
ження [2]. Натомість застосування 
динамічних засобів доцільне в тих 
випадках, коли навчальний матеріал: 
має принципово важливе значення 
для розуміння явища або події, що 
вивчається; містить матеріал, склад-
ний для засвоєння; вимагає спостере-
ження процесу в динаміці; пов’язаний 

з вивченням історичних, докумен-
тальних матеріалів; вимагає подачі ін-
формації про унікальне обладнання, 
яке неможливо придбати [2].

Як бачимо, використання наочних 
навчальних матеріалів має свою спе-
цифіку, яку потрібно враховувати при 
підготовці та проведенні занять з їх-
нім застосуванням, проте цьому ніде 
не навчають. Створення наочних на-
вчальних матеріалів також залиша-
ється невирішеним питанням. До сьо-
годні їхня розробка і виготовлення 
залишається виключно справою поо-
диноких викладачів-ентузіастів, які 
самостійно займаються їхньої роз-
робкою, створенням і застосуванням. 
Проте для цього потрібно не лише 
знати психологічні особливості 
сприймання інформації тими, хто на-
вчається, педагогічні особливості 
впливу на них, але й вміти працювати 
з сучасним ІКТ; крім цього, така ро-
бота вимагає чимало навичок, часу та 
коштів. Проте, виготовлення якісних 
наочних матеріалів у наш час вимагає 
використання спеціально оснащених 
студій, а також задіяння кваліфікова-
ного персоналу. Таке становище ро-
бить актуальним завдання налаго-
дження їхнього виготовлення на рівні 
навчального закладу. Потребує також 
вирішення питання навчання викла-
дачів розробці та застосуванню нао-
чних навчальних матеріалів, при ви-
кладанні різних навчальних дисци-
плін, з дотриманням чинних психоло-
го-педагогічних вимог.

Висновок. Сучасний рівень викла-
дання у вищій школі вимагає застосу-
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вання наочних навчальних матеріалів 
при викладанні різних навчальних 
дисциплін, проте цьому перешкоджає 
як відсутність необхідних знань у ви-
кладачів, так і можливостей щодо їх 
створення; що ставить на порядок ден-
ний завдання з їх централізованого 
створення на рівні ВНЗ.
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At present, when the requirements for 
any specialist are increased, regardless of 
the sphere of his activity, the demand for 
an educated person possessing a certain 
cultural level and linguistic and cultural 
competence increases. The globalization 
of modern society demands the quality 
knowledge of foreign languages   as a 
means of international communication. 
In this regard, in the field of education 
requirements for teaching foreign lan-
guages   are increasing. Therefore, the for-
mation of the language culture of the fu-
ture teacher-philologist becomes an im-
portant aspect of higher pedagogical edu-
cation.

Being the most important means of 
human communication and therefore so-
cial and national in nature, the language 
unites people, regulates their interper-
sonal and social interactions, coordinates 
their practical activities. The language 
ensures the accumulation, storage and 
reproduction of information, which is the 

result of the historical experience of the 
people and each individual person, forms 
the individual and social consciousness.

In general, language is the basis of 
culture. A language is a universal semiotic 
system, because all signs, including signs 
of the language itself, words, are assigned 
by means of words. Language equally ap-
plies to spiritual, physical, and material 
culture – as speech and thought activity, 
as a system of names, and as an complex 
of written works  – manuscripts, printed 
books, and oral recordings on various 
media. Any work of man or the phenom-
enon of nature can be understood, inter-
preted and described solely by means of a 
word. But the language itself develops as 
culture develops  – as a tool for learning 
and organizing people’s activities [2].

The language culture a certain level of 
language development that reflects the 
accepted literary norms of a given lan-
guage, the correct and adequate use of 
language units, language means that con-

FORMATION OF THE FUTURE PHILOLOGIST’S 
LANGUAGE CULTURE

T. Tarasenko, E. De Graeve
Melitipol Bogdan Khmelnitsky State Pedagogical University,  
Ukraine

Abstract: The article gives a substantiated notion of «language culture». The problem 
of the formation of future philologists’ language culture is grounded. The basic features 
and manifestations of language culture are identified. The main steps in the process of 
formation of future philologists’ language culture are defined and reasoned.

Key words: language culture, modern education, cultural values, dialogue, study-
ing of language, world outlook.
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tribute to the accumulation and preserva-
tion of language experience.

However, language is a very broad and 
multidimensional concept, an asset of the 
whole society, and only a person with a 
high language culture will be able to con-
vey all its diversity and meaning, using 
language as a means of intercultural com-
munication.

Most scholars involved in social edu-
cation at the present stage do not mention 
the linguistic culture of the individual as 
an instrument of social education, al-
though it is precisely this that makes it 
possible for people to communicate ef-
fectively with the aim of transmitting 
positive social experience. According to 
the analysis of the functions of the lan-
guage, such functions of language culture 
are determined: communicative, axiologi-
cal, epistemological, educative, develop-
ing, regulatory and regulatory, reflective-
corrective, evaluative-diagnostic, prog-
nostic functions [1, p. 23].

Learning languages is, first of all, com-
munication with the cultural values of 
another people, with history, literature, 
art; this is the discovery by every person 
of a new concept sphere. The process of 
learning foreign languages is the process 
of forming the linguistic personality of a 
modern specialist and simply an educated 
person [4].

Contact with a different linguistic cul-
ture broadens the horizons of the young 
person’s world outlook, encourages him 
to analyze the linguistic phenomena of 
the native and foreign languages. The in-
ternationalization of education, science, 
public life, the creation of a common Eu-

ropean and world educational space re-
quire from modern young people serious 
intercultural communication skills and 
in-depth knowledge of foreign languages. 
The preparation of a philologist student 
implies the formation of his language cul-
ture as an integral part of the specialist’s 
personality.

Language culture implies:
1) possession of cultural and language 

norms of the language;
2) the ability to select correctly lan-

guage means depending on the tasks of 
communication;

3) possession of oral and written 
genres of texts of various styles;

4) possession of all genres of speech 
necessary for successful learning and re-
search activities;

5) speech skills in a professionally-
oriented communication situation;

6) skills of public speaking, involving 
the possession of oratory;

7) the ability to conduct a dialogue 
with the maximum consideration of the 
addressee factor [3].

Language culture in the process of so-
cialization of the individual is formed on 
the basis of the appropriation by the con-
crete person of all the linguistic wealth 
created by the predecessors. In terms of 
learning a foreign language in educational 
institutions, the acquisition of a linguistic 
culture does not occur naturally through 
communication with native speakers, but 
with the help of various teaching methods. 
Group work, project activities, role-playing 
or business games, discussions, disputes 
help to create an active communicative 
environment that contributes to the devel-
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opment of an individual’s language culture 
[5]. These educational forms and methods 
help to shape cultural and value orienta-
tions of people, since they imply their ac-
tive interaction with each other and with 
the teacher, demanding tolerance in uni-
versal and moral terms in the intercultural 
communication.
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In teaching foreign languages writing 
plays a significant role. Writing is consid-
ered an important means of mastering 
language material (lexical, grammatical) 
and the formation of skills in reading and 
speaking.

Now it is possible to trace the influ-
ence of technology on the processes of 
writing from the time of the person’s writ-
ing with a pen to a computer processing 
of the text, the appearance of e-mail, net-
work environments, electronic portfolios, 
creating text-based virtual environments, 
etc. With the advent of the latest technol-
ogies the possibility of collaborative writ-
ing, which implies the joint fulfillment of 
the written assignment in the group, ap-
peared [3].

If we take into account writing, done 
by one person, it means the ability of a 
person to write or how well this person 
can write on his own. The collaborative 
writing focuses on writing in a social con-
text. If students work together on the text, 
they can communicate through com-
ments, discuss and read posts, express 
their ideas. In this way they receive feed-
back from their groupmates, as opposed 
to the process of the writing done by one 
person, where the feedback comes only 
from the teacher and the computer.

Such a letter enables to develop criti-
cal, reflective thinking and also concen-
trates the student’s attention on the litera-
cy of writing, the use of vocabulary and 
discourse. Collaborative letter prepares 
students for work in the real world. This 
kind of letter emerged in the context of 
business communication. Lowry P.B. 
notes the widespread dissemination of 
collaborative writing in the business, sci-
entific and managerial environment [5]. 
This is a special form of work in a group 
and it has many benefits such as learning, 
socialization, generation of new ideas, 
maximum awareness, variety of points of 
view, balance, experience, joint knowl-
edge, writing skills and a better outcome.

Mobile communication is also done in 
writing. Of course, different ways of com-
munication require different style of writ-
ing, different styles of speech and differ-
ent levels of officiality. Taking into ac-
count a deeper context, such as business, 
education and employment, writing skills 
are really important here, as well-written 
documents demonstrate the level of pro-
fessional development of a person [2].

A poorly written summary will not 
lead anyone to the desired job, so writing 
is important throughout life, because 
writing skills will always be useful to stu-

LEARNING WRITING BY MEANS OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES

L. Kulikova, T. Kamyshova
Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine
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dents in a variety of situations outside the 
classroom. Very often written student’s 
work is the only way to measure the level 
of knowledge or his academic potential 
and productivity.

The instructor should do tasks for the 
development of writing skills and moti-
vate students to write creatively. Accord-
ing to the American scientist Kotos [4], 
teachers should contextualize tasks and 
make them a real form of communica-
tion. They should also provide students 
with the opportunity to rewrite their work 
several times in order to get a better rating 
and provide sufficient feedback on rou-
tine student work.

Professor Kotos advises not to try 
teaching all aspects of writing at the same 
time. There are too many aspects to con-
sider in writing: content and style, con-
nectivity and logical development of ide-
as, spelling and punctuation, grammatical 
accuracy and vocabulary. Each of them 
needs to be developed and focused on the 
individual results of students in the writ-
ing process. Professor Kotos also offers to 
give students the opportunity to practice 
in writing every day in a journal or blog, 
and develop tasks for modeling real com-
munication situations that are interesting 
and relevant to students [4].

Modern technical means of learning, 
including the smart board and writing 
texts on the computer display, play an 
important role. The first means provides 
an opportunity for everyone to see the 
text, created by the student, for the pur-
pose of discussion or editing; the second 
means is for passing the text to the teach-
er to check emails, written by the students 

at home. If lessons are held in a computer 
class, students can use self-control by em-
phasizing spelling errors of students and 
filling the correct option, that is, the keys. 
A computer display and a smart board 
can also serve to feed a sample of a par-
ticular type of text.

A significant place in writing is the 
process of editing grammatical and spell-
ing mistakes. There are many tools avail-
able to help students do this, such as 
«Grammarly» (https://app.grammarly.
com/) and «Spellcheck». «Grammarly» is 
a system, that follows the student›s writ-
ing and offers feedback on mistakes made 
in spelling, grammar and punctuation. 
The program does not just fix the bugs, 
but also gives an explanation why the 
typed is incorrect. There is a free version 
of «Grammarly», which students can 
download. This online editor examines 
spelling and grammar on services such as 
Gmail, Facebook, Twitter, Linkedin, Tum-
blr and almost everywhere the student 
writes on the Internet, reveals words that 
are used in the wrong context, retains all 
the documents. «Spellcheck» is a similar 
program, that is built into most text pro-
cessing tools. It emphasizes spelling and 
grammar mistakes and also offers correc-
tions.

As a pedagogical tool, during the course 
of practical training, the blog begins to ap-
ply more and more. It acquires more com-
municative character than less interactive 
computer literacy programs of a foreign 
language [1]. Using the blog in the learning 
process of writing contributes to creating 
comfortable conditions for students’ inter-
action, enabling them to impress their 
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readers through their written work, there-
by enhancing the motivation and responsi-
bility for their ownwritig, confidence in 
their knowledge and trust in those, who 
will read and evaluate the work.

With the development of diverse ap-
proaches to learning as a whole, numer-
ous approaches to writing have evolved 
and although they have changed the role 
and status of writing for years, writing is 
still the most complex area in language 
skills, as students lack academic writing 
skills and motivation to write in English. 
In this view scientists are looking for the 
possibility of introducing information 
and communication technologies into the 
teaching of a foreign language.
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Nowadays we can observe significant 
changes that take place in the sphere of 
teaching foreign languages in comparison 
with the methods used in the times of the 
former Soviet Union. Previously, teaching 
process was built without taking into ac-
count personality characteristics of each 
participant: goals, motivation, self-es-
teem, psychological barriers, the way of 
thinking, cognitive strategies as well as 
cognitive preferences, previous learning 
experience, etc. It is not a surprise that the 
use of such a method did not bring de-
sired results, and often, on the contrary, in 
the overwhelming majority of cases de-
motivated students, imposed fear of 
learning foreign languages and even beat 
off the desire to learn. [3]

Modern society dictates new require-
ments for the process of teaching foreign 
languages. As it is known, methods of 
teaching foreign languages   have changed 
significantly under the influence of the 
research in the field of psychology. Un-
doubtedly, the success in mastering for-
eign languages   depends on many psycho-
logical factors.

Individual psychological peculiarities 
of students play an important role in the 
process of learning a foreign language. 

Such features of psychological activity as 
motivation, temperament, speed of 
knowledge acquisition, sensitivity, per-
ception of foreign speech become the 
considerable determinants in acquiring 
foreign languages. For example, extrover-
sion stimulates the development of speech 
skills through the perception of external 
foreign language speech, and introver-
sion, on the contrary, blocks this process.

It is necessary to mention that anxiety 
can interfere with the successful develop-
ment of communication skills. As a result, 
the chances of successful learning process 
may be low. Obviously, this can be ex-
plained by the lower results of acquiring 
foreign language skills by students with 
phlegmatic and melancholic types of tem-
perament.

Motivation is perhaps the most indis-
putable and essential factor in the success 
of learning in general and the study of 
foreign languages in particular. It goes 
without saying that if students lack moti-
vation, it can significantly hinder the 
learning process. It won’t be an exaggera-
tion to claim that the lack of motivation 
can be a stumbling block in acquiring any 
skills and foreign language is not an ex-
ception.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES

Hordiienko N.M.
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
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Keywords: motivation, self-esteem, temperament, psychological barrier.



22 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Though dealing with lack of students’ 
motivation foreign language teachers 
have to boost it in a variety of ways. As 
Jeremy Harmer asserts «One of the main 
tasks for teachers is to provoke interest and 
involvement in the subject even when 
students are not initially interested in it. It 
is by their choice of topic, activity and 
linguistic content that they may be able to 
turn a class around. It is by their attitude 
to class participation, their conscientious-
ness, their humour and their seriousness 
that they may influence their students. It 
is by their own behaviour and enthusiasm 
that they may inspire.” [1, 8]

In the process of teaching a foreign 
language a number of psychological bar-
riers can arise: lack of faith in success, 
increased level of anxiety, tension before 
performing unmanageable tasks, low self-
esteem, etc. However, the priority task of 
a foreign language teacher is to increase 
the motivation of students to study a for-
eign language. The self-esteem of a stu-
dent occupies an equally important place 
in the learning process. Studies show that 
the development of a high level commu-
nicative competence will have a positive 
effect on students’ self-esteem. Scientific 
experiments have shown that people with 
high self-esteem and faith in their own 
abilities are more successful in acquiring 
language skills.

All in all, it should be pointed out that 
dealing with students with low self-es-
teem a foreign language teacher should 
always rely on sense of delicacy, abilities 
to assess students’ self-esteem, teaching 
experience, ability to analyze psychologi-
cal factors affecting the efficiency of stu-
dents’ progressing in acquiring language 
skills, etc. A foreign language teacher has 
to adopt a mixture of solutions to facili-
tate favourable and friendly atmosphere 
among all members of the academic 
group.
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Як відомо, що візуальна інформація 
сприймається легше і запам’ятовується 
краще, ніж аудіальна або текстова. За-
вдяки психологічним особливостям 
сприймання приваблива та зрозуміла 
наочна картинка здатна справити кра-
ще враження, ніж усне повідомлення, 
навіть досвідченого доповідача. Саме 
через це презентація дозволяє зробити 
виступ таким, що запам’ятовується, а 
слухачів  – більш сприйнятливими до 
інформації. Щоб домогтися максималь-
ної ефективності, потрібно лише до-
тримуватися певних правил створення 
результативної презентації. Необхід-
ність розгляду цього питання зумовлює 
доцільність даного дослідження.

Мета дослідження: розглянути пси-
холого-педагогічні особливості пре-
зентацій та з’ясувати основні вимоги 
до їх створення.

У спеціальній літературі наявні 
вимоги до створення та демонстрації 
презентацій; основні з них наступні. 
Створення презентації починається з 
опрацювання структури, яка повинна 
бути логічною і точно відповідати 

ходу виступу. При опрацюванні 
структури презентації слід пам’ятати, 
що точкою опори для слайдів і їх по-
слідовності повинна бути цільова ау-
диторія. Саме від ступеня підготовки, 
рівня освіти, зацікавленості та упе-
редженості глядачів залежить вибір 
візуальних образів [2].

При створенні структури презента-
ції основне навантаження лягає на 
опрацювання змістових слайдів. На 
цьому етапі важливо зрозуміти, яким 
зображенням найкраще проілюстру-
вати ту чи іншу думку. Якщо у виступі 
фігурують важливі цифри – це привід 
вивести їх на слайд, що дозволить гля-
дачам сфокусуватися на інформації. У 
тому випадку, якщо наводиться ста-
тистика і значення зіставляються, ін-
формація ідеально буде виглядати у 
вигляді діаграми. Якщо ж необхідно 
відобразити процес у часі, краще по-
дати інформацію у формі відповідної 
шкали з цифрами або фактами [1].

В результаті огляду публікацій на 
дану тему були з’ясовані як призначен-
ня та різновиди презентацій, так і 
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основні вимоги до них. Далі наведено 
ті вимоги, що протягом ряду років ви-
суваються для виконання навчальних 
презентацій студентами.

Презентація  – це офіційне пред-
ставлення чогось нового, того, що було 
недавно створене або недавно 
з’явилося. Вони бувають:

• письмові (напр.: бізнес-план про-
екту);

• усні (напр.: доповідь);
• візуальні (слайдофільм, відеосю-

жет або їхнє поєднання);
• комбіновані (напр.: візуальна з 

усним супроводом або візуальна 
зі звуковим супроводом).

Переважно, коли йдеться про пре-
зентацію, мається на увазі саме візу-
альна презентація. Використовується 
найчастіше, оскільки має більші мож-
ливості для впливу на тих, для кого 
призначена інформація, що подається.

Візуальна презентація  – це ілю-
стрована розповідь на задану тему. 
Може бути повністю самостійною, тоб-
то містити зображення з необхідними 
коментарями (надписи або звук) які 
зрозумілі без додаткових пояснень; або 
ж ілюстративним рядом до усної розпо-
віді. Презентація, що містить лише ілю-
стративний ряд до розповіді, потребує 
відповідних коментарів і пояснень.

Візуальна презентація повинна міс-
тити наочну інформацію: малюнки; фо-
тографії; таблиці; графіки; діаграми; 
схеми, а також коментар до них (усний 
або підписи під поданою наочною ін-
формацією).

Починається презентація з застав-
ки, на якій написано тему виступу, а 

також з якого приводу вона створена.
До кожного зображення підбира-

ється відповідний фон і коментар.
Презентація ні в якому випадку не 

повинна містити сторінок тексту, при-
значених для читання! Розповідь слу-
хачі повинні приймати на слух. Як ви-
няток, допускається поміщати визна-
чення, які необхідно записати, або пе-
релік, про який йде розповідь.

Презентація повинна мати мету ви-
ступу. Завдання виступу з презентацією: 
донести його основну ідею до слухачів.

Звуковий ряд може бути відсутній, 
або може бути наявний музичний су-
провід (музику потрібно підібрати від-
повідну до теми розповіді), або ж по-
вний звуковий супровід.

В кінці поміщається інформація 
про автора, дату створення тощо.

Правила оформлення презентацій 
потребують окремого розгляду.

Висновок. Вихід на сучасний рівень 
викладання у ВНЗ вимагає застосуван-
ня презентацій при викладанні різних 
навчальних дисциплін, що вимагає від 
викладачів знання та врахування осо-
бливостей їхнього створення та засто-
сування; вирішення цього завдання 
потребує організації відповідної їх під-
готовки, і сприятиме підвищенню 
ефективності навчально-виховного 
процесу у вищій школі.
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Although the concept “internaliza-
tion”, one of the fundamental concepts of 
the world psychological and pedagogical 
science, has been widely discussed, the 
interest to further researches in different 
spheres of its application is rather high.

This concept is considered to be a pro-
cess, not the outcome. Nowadays there 
are objective grounds for a new approach 
to vocational training at higher education 
institutions, to the complex process of the 
internalization of humanitarian and pro-
fessional knowledge in the educational 
activities of students of philological spe-
cialties. The modern education system 
requires a systematic resort to the process 
of internalization as a mechanism for the 
assimilation and appropriation of knowl-
edge.

Thus, the genetic psychology of J. Pia-
get, L. S. Vygotsky’s cultural-historical 
psychology, the social-genetic psychology 
of A.-N. Perre-Clermo – V.V. Rubtsov, M. 
Cole’s cultural psychology, the theory of 
planned and phased formation of mental 
actions and concepts of P. Ya. Galperin, 
the concept of developmental education 
of V.V. Davydov, the theory of the activity 
of A. N. Leontiev gave a great impulse to 
the development of this issue.

The purpose of the academic paper is 

to describe some theoretical and practical 
aspects of this multidisciplinary phenom-
enon on the example of teaching linguis-
tic disciplines, in particular history of the 
English language.

The concept of “internalization” was 
applied by L. S. Vygotsky to the formation 
of a “systemic” structure of consciousness 
(opposed to a “semantic” structure). 
However, internalization does not com-
plete the process of formation of higher 
mental functions; intellectualization (or 
rationalization) is also required [2,3,4].

The first psychologist who considered 
internalization as a psychological princi-
ple was Pierre Janet. The concept of “in-
ternalization” meant the imparting ele-
ments of ideology to the originally bio-
logical consciousness of the individual.

J. Piaget, the author of the operational 
theory of the development of intelligence, 
emphasized the role of internalization in 
the formation of operations, a combina-
tion of generalized and shortened, recip-
rocal actions. For J Piaget, internalization 
is a phenomenon secondary to the logical 
development of thinking and means cre-
ating a plan of ideal, proper logical con-
structions.

A large group of Soviet psychologists 
under L. S. Vygotsky’s supervision, in par-

STRATEGIES OF INTERNALIZATION IN THE PROCESS OF 
TEACHING LINGUISTIC STUDIES

Babenko O.V.
PhD in Philology, Associate Professor, National university of life and environmental 
sciences of Ukraine

Keywords: internalization, linguistic studies, history of English, phonological his-
tory of the English vocabulary



26 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

ticular, A. N. Leont’ev, P. Ya. Galperin 
used the term “internalization” in de-
scribing of the ontogenetic development 
of the social mechanisms of the human 
psyche, although the essence of the pro-
cess itself was interpreted differently. The 
opponents of this theory – S. L. Rubin-
stein, B. F. Lomov, A. V. Brushlinsky – 
critically evaluated their colleagues’ views.

S.P. Senyushenkov in the development 
of the concept of “internalization” identi-
fies three main stages (respectively, three 
main historical forms of the concept):

1) the emergence of the concept in the 
framework of the psychology of behavior 
to explain the origin of the internal (un-
observable) forms of behavior; at the 
same time, the process of internalization 
was described “negatively”.

2) the transformation of the concept of 
L. S. Vygotsky’s works in connection with 
the application of the principle of social 
determination, which leads to the emer-
gence of a “positive” interpretation of in-
ternalization as a transfer of an external 
sign operation to the inside;

3) the transformation of the concept in 
A. N. Leont’ev’s school in connection with 
the problem of explaining the nature of 
mental processes that is relevant for psy-
chology; at the same time, a new interpre-
tation of internalization emerges as the 
transformation of the material into the 
ideal.

To illustrate the principles of this di-
dactic concept we use the sample step by 
step tasks on the theme “Phonological 
history of the English vocabulary” to 
develop professional competence of fu-
ture philologists cause a modern educa-

tion system requires a systematic resort to 
the process of internalization as a mecha-
nism for the assimilation and appropria-
tion of knowledge skills [1].

Task 1. Points for discussion
What is the difference between pho-

netics and phonology?
What is each branching of the  lan-

guage family tree is characterized by?
How many vowels were in Old Eng-

lish?
What syllable was under the accent 

(stress) in OE?
What quality of the vowel was a dis-

tinctive feature?
What are the most well-known pho-

netic laws in comparative studies?
Comment on the phonetic processes 

in the old English consonantal system.
Give the examples of palatalization, 

assimilation, loss of consonants, harden-
ing, rhotacism, metathesis of r, gemina-
tion, contraction.

Task 2. Compile a table of the pho-
netic processes of OE vowels and conso-
nants.

Task 3. Define and comment on the 
phonetic processes which are illustrated 
by the following pairs of words.

fulian –fyllan (fill), bronhter – brōhter 
(brought), fimf- fif (five), tallian–tellan 
(tell), salian–sellan (sell), sēcan- sōcte-
sōhte (seek-sought), tihan- tēon (accuse)

fohan-fōn (catch), tallian–tellan (tell), 
salian–sellan (sell), scearp  –sharp, sci-
eld – shield, wascan –wash, ðridda- ðirda 
(third), hira – hiora (their),silufr – siolufr 
(silver), skal- sceal (shall), skāggwon  – 
scēawian (to show), ahta > eahta (eight)

talde > tealde (told), herte >heorte 
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(heart), melcan > meolcan (to milk), feh > 
feoh (cattle)

Task 4. I-umlaut. In the following ex-
amples, the first word in each pair has an 
unmutated vowel while the second word 
is a related form with a mutated vowel. 
Supply the missing letter.

lārian – l_ ran (to learn, to teach)
hālian – h_lan (to heal)
ofstian –_fstan (to hurry)
dohter – d_hter (dative case of daugh-

ter)
wōpian – w_pan (to weep)
dōmian – d_man (to deem)
Task 5. Complete the missing parts of 

the diagramme “Tree climbing from PIE 
to English”.

Task 6. Breaking (fracture).In the fol-
lowing examples, the first word in each 

pair has a vowel before breaking while the 
second word is a related form with some 
changes. Supply the missing letters.

hard > h _rd (hard)
arm > _rm (arm)
ahta > _hta (eight)
talde > t_lde (told)
warm > w_rm (warm)
herte >h_rte (heart)
melcan > m_lcan (to milk)
feh > f_h (cattle)
Thus, the internalization of humani-

tarian professional knowledge of students 
of philological specialties should be 
viewed as a process of mastering and 
transforming knowledge into profession-
ally-oriented ones, characterized by a spe-
cific transformation of cognitive objects 
into internally-assigned, personally sig-
nificant, that help to solve professional 
assignments.
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A syllabus is the most important tool 
for planning teaching process which 
makes the content of the curruculum, 
teaching/learning methods, estimation 
criteria, the base of students current esti-
mation, it also defines students’ needs, 
and checks progress they are making. The 
academic course of Ecological Chemisty 
is learly defined, reflects concrete content, 
abilities, and purposes with the applica-
tion of modern methods.

The syllabus involves the lecture on the 
following subject matter: Acid Rains, Causes, 
and Expected Results. We use Problem Based 
Learning (PBL) method. The problem ap-
proach is aimed at making a student move 
from being in the passive object position to 
the active learning participant position. The 
student tries independently to define the 
causes of the event and search ways for solv-
ing arising problems.

On the primary level, to demostrate 
the urgent character of the problem the 

technological means  – Power Point is 
used. During the lecture with the use of 
oral method to motivate the audience and 
stimulate the students, the importance of 
learning this issues is amphesized, that 
„the acid rain”  – all the types of atmos-
pheric precipitations: rain, snow, hail, 
mist, etc. together with the climate 
change, and ozonosphere’s probable 
transformation is one of the most urgent 
environmental problems of the modern 
world. On the earth, there also exists dan-
gerous water too which is the “dead” sea, 
the lake on the island of Sicily “Lake of 
Death”. Its shores and water do not con-
tain flora or fauna, neither birds fly above 
its surface. There is breathless silence 
around. Swimming is fatal. If any living 
organism gets into the water, it dies im-
mediately. The water of the lake contains 
a great amount of sulfuric acid. It is be-
lieved that there is a spring on the bottom 
of the lake that provides the water with 
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sulfuric acid. The underground sulfur ore 
poisons the water throughout the lake. 
After giving this information, to increase 
students’ involvement and activity, dis-
cussion method is used that develops 
their ability to dispute and argue in favor 
of their own ideas. While taking a part in 
the discussion, similar facts are remem-
bered, and it increases the interest to the 
issue, facts and events. Teaching is con-
ducted actively. An arguable situation is 
created by putting a trivial question: Who 
thinks different? Who is of a different 
mind? The question causes the argument 
and target audience would probably fall in 
the following different categories:

• Creative students: try to answer the 
question: what matter does the lake water 
contain? Estimate what are the properties 
of this substance matter that has an effect 
on the living organisms?

• Intellectual students: based on previ-
ously received knowledge, analize the 
facts and explain current events. What 
substances can exist in the Dead Sea?

• Theorist students: on the basis of the 
substance structure and chemical proper-
ties, state your opinion what is the cause 
of the absence of life in such waters?

• Pragmatic students: propose a hy-
potheses about the origin of this lake on 
the earth.

During the teaching process such ap-
proach presupposes the growth prospects 
of the students’ personal caharacteristics, 
motivation, and performance. The teach-
er’s role in the process of discussion can 
generally be the following:

• To define exactly and clearly the 
theme of discussion;

• not to disturb the content aspect;
• to encourage the students’ involve-

ment in the discussion;
• to give the students the opportunity 

to express their own opinion;
• to control the students not to get out 

of the point.
The expected results of the discussion 

are the following:
• the better understanding, use, anal-

ysis and estimation of the curricu-
lum;

• learning through other opinions 
and ideas;

• acquiring communication skills;
• emproving self-estimation:
• high rate of the students’ envolve-

ment in the teaching process.
The Teacher must drive home the 

point that the participants of the discus-
sion have a common problem, and after 
analyzing their ideas, the right way of 
solvation the problem will acquire certain 
features.

Activity:
• In the nearest gorge, for instance, in 

the Vere Gorge, students divided into 
groups take water samples according to 
the appropriate methods, they must esti-
mate pH, characterize components, esti-
mate the concentration of different ions 
in the water, they prepare presentations 
according to learned methods (photos, 
data, finding out problems, propose the 
ways of their solving).

• During different seasons, they must 
collect samples of natural precipitation 
(rain, snow). To estimate pH and the con-
centration of certain ions in them.

The second problem that we declare 
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to the audience is: What is the cause of 
acid rain? The answer is trivial: the acid 
rain is the result of unconscious and de-
structive human activities. Most of facto-
ries, plants, transport means, and other 
consumers of energy, generally use coal 
and oil products, when they are being 
burnt, nitrogen and sulfuric acid evapo-
rate in upper layers of the atmosphere, 
and they consequently transform into 
corresponding acids. Nitrogen acid and 
sulfuric acid move through strong streams 
of air and can appear in any point of the 
earth in the form of acid rain. Sometimes 
such a strong acidity will cover the earth 
in the form of smog. Both of them have a 
destructive effect on the earth’s ecosystem 
and as a result, forests face especially seri-
ous danger.

The third theme of the discussion is 
what danger can it be for a mankind? 
The plants that grow from the soil soaked 
with acid rain are very dangerous. Ac-
cording to the Swedish scientists many 
animals die because of chemical changes 
in their organisms which is caused by the 
growth of content of molybdenum and 
other substances in the plants’ content, 
and it is directly associated with the acid 
rain. Dangerous precipitations create the 
environments incompatible with the 
plant reproduction.

Working party  – seminar (work-
shop)  – there will be debates about re-
gional distribution of acid rain, environ-
mental results and the ways of preventing 
them. There are will be discussed the 
prognosis of ecological dangers connect-
ed with factories, trasnport, the probable 
ways of protection of humans and envi-

ronment from harmful chemical mix-
tures  – acid rain. Practical methods  – 
they combine all those forms of teaching 
that broadens the student’s practical skills.

The syllabus presupposes laboratory 
study – the analysis of precipitation sam-
ples, Types of waste water. Methods of 
purification of waste water. The methods 
of neutralization of acid and alkaline 
waste water. The neutralilzation of alka-
line waste water. Students have to charac-
terize the samples taken in different plac-
es and determine the existing intercon-
nection between them.

What must the students know after 
discussing the above mentioned issue of 
ecological chemistry? Under the influ-
ence of anthropogenic factors, in the at-
mosphere, accumulation of Hydrocar-
bons and other gases increases, it inter-
acts with moisture in the air and the rain 
water and as a result, acid rain is created.

“Atmospheric precipitation is the mir-
ror of the chemical content of the atmos-
phere”. According to the chemical con-
tent, we can discuss the atmosphere pol-
lution by anthropogenic, terrigenous, bi-
ogenic, and other sources of 
contamination. The chemical content of 
atmospheric precipitation presented by 
the concentrations of chemical elements, 
is one of the most important geochemical 
constant. The atmospheric precipitations 
take an important place in the Earth’s 
hydrosphere.

The exhaust air in the atmosphere, 
such as mixtures of carbon, nitrogen, and 
sulfuric acids, mixtures of lead and benz – 
reduce the amount of hemoglobin and 
erythrocytes and cause the respiratory 
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diseases; In case of saturnine poisoning, 
there can happen slowdown in the 
growth, consequently the amount of lead 
in the air is especially dangerous for in-
fants. After oxygen, carbon is the second 
mostly spread element in the human 
body according to the mass (≈ 18.5%). In 
case of poisoning with Carbon monoxide 
(asphyxiant gas) the monoxide is gath-
ered in the blood, and when in the air, the 
concentration of this gas is high, it substi-
tutes oxygen in the blood’s red cells, and 
causes the damage of tissues and even 
death. It is formed while natural gas, 
wood, propan, coal or other fuels are be-
ing burnt. Malfunctioning engines and 
heating equipment, especially in the en-
closed area, cause the growth of carbon 
monoxide concentration up to the dan-
gerous level. In case of intoxication, inju-
ries and damages might be nonreversible.

The results of chemical investigation 
of atmospheric precipitation and other 
natural objects are successfully used:

• by the hygienists in their practical ac-
tivities while controlling environment 
polluted with different toxic elements;

• by the specialists of atmospheric phys-
ics when they model space distribution of 
condensation centers, and study their 
genesis and nature, and the processes in 
the atmosphere;

• by the agricultural specialists when 
they fertilize the soil with mineral fertiliz-
ers and take into consideration yearly 
entrance of chemical elements into the 
soil through atmospheric precipitation;

• established relationship between the 
ionic content of atmospheric precipita-
tion and acidity can be used while mak-

ing the prognosis of anthropogenic pollu-
tion of the Earth.

In the researches conducted in Swit-
zerland it is stated that due to the inten-
sive human activities much more acids 
than alkali enter the atmosphere. The 
natural alkalescency of atmospheric pre-
cipitation cannot provide neutralization 
of strong acids, and that’s why, there is 
permanent increase of acidity of water 
areas.

To reduce acid rain it is necessary to 
clear the fuel from the mixtures of sulfur 
and nitrogen: The car catalytic converter 
is a must because it reduces exhaust air; 
The gases coming from the factories and 
mills should be filtered to prevent the 
polluted air from entering the atmpo-
sphere.

Case study  – during the lecture par-
ticular issues are being learned in great 
detail, for example, the notion of pH and 
occasions when it is changed for one 
tenth, it brings changes incompatible 
with life; The more the influence of acid 
rain on the soil, the higher their natural 
acidity and the less is the content of car-
bonates. The effective methods of “heal-
ing” the acid soils by means of coal, or 
chemical transformations resulted by in-
troducing plant ash into the soil. Thus, 
the above mentioned methods are char-
acterized by educational and informative 
properties and fulfil incentivation and 
motivation functions.

Variety of stored methods are aimed at 
the following: forming the positive mo-
tives, inspire cognitive activity through 
which the knowledge of students is en-
riched and appropriate skills are elabo-
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rated; energizing creative abilities, devel-
oping listening skills, the ability to solve 
the problem immediately, uprating the 
motivation, giving reasons for own ideas, 
showing the advantage of one’s position 
by presenting arguments. At this time in-
centivation function is being put forward 
and with the help of other methods allows 
to fulfill educational function.
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Today environment protection is one of 
the most urgent issues in the world, and 
Georgia is not an exception. Environment 
demands sustainable use and protection.A 
research which took place in 2014  con-
firmed the low level of environmental 
awareness among the population. The re-
search conducted in 2014 proved that envi-
ronememtal consciousness among the 
population is low. The universities have a 
particular mission in developing ecological 
consciousness and activating environmen-
tal issues. The discipline of environemantal 
protection is being taught only in a few 
acting Universities in Georgia. Ecological 
education system should be obligatory, 
unified and uninterrupted that presup-
poses consecutive introduction and imple-
mentation of ecological education from 
preschool educational structures including 
secondary, high schools, and every stage 
up to the master and doctorate system.

Adolescents, university and school 
students, every member of the society 
must understand the necessity of over-
coming the ecological crisis. According to 
the information of ACT global, 180 states 

were ranged by their Environmental Per-
fomance Index, among them Georgia is 
94th. Switzerland takes the first place, the 
last in the list is Burundi.

According to EPI the states are rated 
according ten categories:

Atmospheric Air Quality – solid fuel, 
PM2.5;

1. Water and Sanitation  – drinking- 
water, sanitation;

2. Heavy Metals – especially lead;
3. Sustainability of Ecosystem  – bio-

diversity and habitat;
4. Forests – trees, tree cover loss;
5. Fisheries – fish stock status, reginal 

marine trophic index;
6. Climate and energy – –  emis-

sions total,  emissions power; meth-
ane emissions;  emissions, black car-
bon emissions;

7. Air pollution  –  emissions; 
 emissions;

8. Water resources – wastewater treat-
ment;

9. Agriculture  – sustainable nitrogen 
management.

10. The air pollution is the worst 
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form of the environmental contamina-
tion. According to the indicators of new 
ecological research, the polluted air more 
and more reduces human life expectancy 
and it becomes billions of people’s death 
cause. According to the professor of Dan-
ish university, Michael Scow Anderson, 
the growth of contamination on 1  cubic 
meter of air by 1 micro gram reduces the 
human life by 9-11 years.

The National Agency of Environmental 
Protection and Agriculture of Georgia con-
tinues permanently monitoring of atmo-
spheric air by means of automatic stations. 
According to this agency, in Tbilisi, Batumi 
and Kutaisi, concentrations of eight pollut-
ing substances are being estimated. After 
estimating, heavy particles (PM10) and ni-
trogen dioxide concentrations beyond the 
normal amount were found.

The main contaminants of air in Geor-
gia are motorized transport, industrial 
facilities, and agricultural industries. 
Among them the largest contaminants are 
motorized transport and energy system. 
From the dust, nitrogen and sulfuric ox-
ides mainly come out from the industrial 
branches. Dust-spreading industries are 
mainly the cement, carbonic calcium gyp-
sum, asphalt and concrete producing fac-
tories. According to the researchers’ cal-
culations, in Tbilisi, approximately 
276.500 tons of harmful substances enter 
the atmosphere annualy, 83.3% of it 
comes from the motorized transport. In 
the city of Kutaisi, the mass of exhaust 
substances comprise to 76.200 tons, in the 
city of Rustavi, it makes 168 700 tones of 
harmful substances, and if estimated per 
man annualy, it is the highest index-

number in Geoergia. The Atmosphere is 
the mirror of environment’s anthropo-
genic contamination.

The front and center contaminants of 
the air are  heavy parti-
cles – dust, ash… more than 70 harmful 
mixture: metals: Pb, Hg, Cd…, , 
carbon hydrogens, among them the most 
dangerous  – benzpyrene, aldehydes, sul-
fur hydrogens, toxic evaporating sol-
vents  – petrol, ethyl alcohol; ether etc. 
toxic substances when occur in the hu-
man body cause diseases, and reduce the 
lifetime.

The polluted air is especially harmful 
for human health and for other living or-
ganisms, too. It is connected with damage 
of the most vital systems like respiratory, 
nervous and cardiovascular.. The air pol-
lution directly acts on the health and 
causes a lot of diseases. As the World 
Health Organization states, in the year of 
2014 only, up to 3 million people died by 
the diseases connected with air pollution:

• respiratory system – chronic and ur-
gent respiratory diseases, damaged 
lungs, lung cancer, bronchitis, asthma;

• nervous system  – weakened cogni-
tive and motorial functions, cerebral 
apoplexy, epilepsy;

• cardiovascular system  – cardiovas-
cular diseases, hear failure; myocar-
dial infarction; 

•  Solid particles – ir-
ritate eyes, nose and throat, cause 
breathing problems;

• ,   – cause headache 
and anxiety;

• Solid particles,  – has effects on 
central nervous system;
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• - influences liver, spleen, and 
blood;

• Solid particles, 
cause cardiovascular diseases;

Solid particles   – influence re-
production system.

Solid particulate matter (PM) which is 
often called dust. The particles in diame-
ter of 2.5 are considered to be the tiniest, 
but the smallest the solid particle, the 
more easily it enters the human organism 
and consequently, does more harm to it.

According to the World Health Orga-
nization, in the cities and country type 
settlements of Georgia, the concentration 
of main air pollutants (particulate matter) 
is twice as big as recommended annual 
average amount. In the 2017 report of the 
World Health Organization: “Health 
Monitoring for Ssustainable Develop-
ment Goals” is stated that in Europe, 
Georgia ranks the third in mortality due 
to the air pollution outside and inside the 
building.( per 100 000 men).

In the 2018  report of Georgia’s na-
tional audit report it is stated that in 2016, 
120  million lari was spent on the treat-
ment of diseases connected with air pollu-
tion. The lead air pollution has become a 
serous problem. Lead gathers in the bone 
cells, blocks calcium and keeps down me-
tabolism in children. Large concentra-
tions of heavy metals encourage the de-
velopment of oncological diseases and 
cause these illnesses.

Georgia is a transit state (territory) 
where intensity of transport means grows 
more and more annually, when 0,1 l/km 
of petrol is burns, every car brings out up 
to 40-60 gr of lead, 20% of its concentra-

tion gathers around the car, the rest is 
spread in the air, at the same time, when 
1 liter petrol is burnt, 750 g of substances 
harmful for humans. The ways of envi-
ronmental enhancement petrol should 
be changed with hydrogen, methane, 
methanol alcohol, ethanol, or other eco-
logically harmless fuel. Hydrogen is a 
perfect fuel. Am electric-car with zero 
exhaust air.

Environmental contamination should 
not be limited only with the observations 
and recording of different changes. It is 
necessary to take efficient measures in 
order to prevent the negative influence of 
the gases spread into the atmosphere on 
the environment and human health.

At present, the protection of the atmo-
spheric air from pollution is of the great-
est concern all over the world. Pollution is 
a very hard and complex problem but it is 
possible to lessen the contamination 
caused by the activities of cars and facto-
ries with the help of scientists and engi-
neers, by giving the ecological and chemi-
cal education to the society. The govern-
ments and policymakers can pass the law 
that will force factories to lessen throwing 
out harmful substances into the environ-
ment. Humans or society can take part in 
solving environmental problems.

Providing such information to stu-
dents, their participation in solutions of 
such problems is one of the main tasks of 
chemical and environmental education. 
This will be achieved using various peda-
gogical technologies through lectures and 
seminars aimed at increasing the effi-
ciency of the educational process and 
achieving the intended goals.
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Сьогодення України та її майбутнє, безперечно, пов’язані з Європою, з європей-
ськими підходами і стандартами. Саме цим зумовлені реформи, які відбуваються 
практично в усіх галузях, зокрема в освіті. Зростає потреба у виведенні освіти на 
рівень розвинутих країн світу, що вимагає нових підходів, методів і форм роботи.

Методика викладання української мови як іноземної порівняно молода нау-
ка, тому увага педагогів, методистів прикута до інновацій. Питання щодо вдо-
сконалення форм і методів викладання української мови як іноземної, їх регу-
лярне оновлення, адаптація до нових умов життя останнім часом не виходить з 
розряду актуальних для вищої освіти.

Метою цього дослідження є пошук новітніх підходів, форм та методів у ви-
кладанні української мови як іноземної, їх взаємодія з традиційними формами 
та методами.

Сучасна наука вже має неабиякий досвід у розв’язанні подібних питань. Так 
науковці вже демонструють нові праці, у яких розглядається сутність інновацій 
у викладанні гуманітарних дисциплін у вищій школі. Сьогодні перед викладачем 
української мови у ВНЗ постає проблема пошуку шляхів підвищення пізнаваль-
ного інтересу студентів до вивчення мови, закріплення їхньої позитивної моти-
вації до навчання. Однією із можливостей вирішення цієї проблеми є викорис-
тання інноваційних технологій у навчанні. [ 3; с. 12].

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
– вивчити джерела з методики викладання української мови як іноземної;
– врахувати надбання і досвід педагогів та методистів, які використовують 

інноваційні технології на заняттях;
– вивчати і впроваджувати нові підходи, опираючись на традиційні методи і 

форми.

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
(ТРАДИЦІЙНІ Й НЕТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ)

Огринчук О. П.
кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства,  
Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація
Поточнюються проблеми викладання української мови як іноземної у вищих 

навчальний закладах, подаються описово традиційні й нетрадиційні підходи щодо 
викладання, які допомагають студентам-іноземцям оволодіти чужою мовою.

Ключові слова: методика, традиційний, нетрадиційний, інноваційний.
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Узагальнено-теоретичний аспект щодо поняття педагогічної технології роз-
роблений сучасними педагогами: В.  Безпалько, М.  Кларіним, Б.  Лихачовим, 
В.  Монаховим, Г.  Селевко та іншими. Проблему використання інноваційних 
методів розглядали такі вчені як О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, В. Загвя-
зинський, Н. Юсуфбекова та інші. Проблеми мовної підготовки студентів інже-
нерних вузів аналізують у науковій літературі Т. Кошелева,  Г. Попова, І. Солома-
ха,   Суміна, Н.  Ушакова, Н.  Хлизова.  Значну кількість публікацій науковців 
присвячено аналізу вивчення української мови як іноземної: Я. Гладир, І. Жов-
тоніжко, Т. Єфімова, А. Кулик, Т. Лагута, О. Тростинська, Г. Тохтар, Б Сокіл та 
інші. Проблеми використання інноваційних технологій під час викладання іно-
земних мов розглядали О. Коваленко, Є. Можар, Л. Олійник та інші.

Найбільшою популярністю серед іноземних громадян користується спеці-
альність лікаря.

Оскільки українська мова є не тільки частиною культурного простору іно-
земних студентів, але й запорукою успіху майбутньої кар’єри, то проблема ви-
бору методичного напряму та ефективного підходу при вивченні української 
мови як іноземної є актуальною.

Незважаючи на реформування навчального процесу в ВНЗ України відповідно 
до загальноєвропейських вимог щодо якості освіти, на даний час немає чіткої 
класифікації методів навчання, яка б охопила широкий і різноманітний діапазон 
традиційних і нетрадиційних методів викладання української мови як іноземної.

У методології викладання української мови як іноземної допомагають інтер-
активні методи викладання іноземних мов. Інтерактивне навчання можна ви-
значити як взаємодію учасників процесу здобуття знань за допомогою виклада-
ча, що володіє методами спрямованими на оволодіння цими знаннями [2:10 ].

Враховуючи досвід викладання іноземної мови багатьох вітчизняних лінгвіс-
тичних шкіл, на підготовчому відділенні навчання проходить за комунікативно 
спрямованою методикою, яка дозволяє осягати мову в режимі живого спілку-
вання. В основі процесу – активна участь у діалогах та рольових іграх, читання 
текстів, засвоєння основних граматичних конструкцій, і обов’язковим є вивчен-
ня стандартних письмових граматичних та лексичних правил. Різновидів тут 
може бути безліч, але основним результатом в будь-якому разі буде володіння і 
розуміння мови. Щоб зробити традиційні заняття цікавими, підвищити ефек-
тивність навчального процесу і рівень знань слухачів, використовуємо на за-
няттях викладання української мови як іноземної інноваційні методи.

На заняттях української мови як іноземної викладачі практикують такі фор-
ми інтерактивних методів: “Пригадай”, “Знайди пару”, “Мовне поле чудес”, “Мі-
крофон”, “Незакінчене речення” (викладач розпочинає речення, а студент його 
доповнює усно), “Мозковий штурм”, “Евристична бесіда”, “Результат” (студенти 
по черзі роблять висновки про те, чого вони навчилися на занятті, якого резуль-
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тату досягли, проявляють творчі знання, відповідають на проблемні запитання, 
експрес-опитування).

Велику увагу на занятті викладач уділяє роботі з текстовим матеріалом. Так, 
наприклад, пропонуються такі завдання до теми « Мій робочий тиждень. Ви-
раження дії, що відбувалася раніше. Уживання дієслів у минулому часі. Поряд-
кові числівники»:

Перевірка вхідного рівня знань
1. Побудуйте речення із наведених слів / Make up sentences from the follow-

ing words.
А. Аудиторія, часто, я, зошит, в, забувати.
Б. Кімната, моя, у, багато, простір.
В. Університет, в, відбуватися, конференція.
2. Поставити дієслова у правильній формі / Put the verbs into the correct 

forms.
1. Куди ти (йти) сьогодні?
2. У якому кафе він (обідати)?
3. Ми (розмовляти).
4. Вони (готувати) вечерю.
5. Я (виконувати) домашнє завдання.

Робота з новою темою
І. Граматика
Минулий час означає дію, яка відбувалася до моменту мовлення. 

The Past Tense denotes the action which happened before the moment of 
speaking.

Минулий час дієслова
Past Tense of the Verb

Рід / Gender Суфікси / Sufix Займенник / 
Pronoun

Дієслово минулого 
часу / Verb Past Tense

Чоловічий рід / 
Masculine

 -в-  він робив
був

Жіночий рід / 
Feminine

 -л-  вона робила
була

Середній рід / 
Neuter

 -л-  воно робило
було

Множина / Plural  -л-  ми, ви, вони робили
були

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі: перший, дру-
гий, третій... Ordinal numerals show the order: first, second, third...

В українській мові на позначення часу використовується порядковий числів-
ник жіночого роду + слово «година» в жіночому роді / to tell time in Ukrainian we 
use the ordinal numeral in the feminine gender (the word “година” / “hour” is feminine):
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Котра зараз година ? What time is it now?
Зараз дванадцята година (12.00). It’s twelve o’clock.
Прийменник «по» використовується з порядковим числівником із початко-

вим приголосним звуком («о дванадцятій годині»), а «об» – із порядковим чис-
лівником із початковим голосним («об одинадцятій годині») / Note that the 
preposition “о” is used with ordinal numerals before the initial consonant sound (“o 
дванадцятій годині”), whereas «об» is used with ordinal numerals the initial vowel 
sound (“об одинадцятій годині”).

1. Щоб сказати годину з хвилинами ( з 12.01 до 12.29), ми використовуємо: 
кількість хвилин + по + порядковий числівник жіночого роду у місцевому від-
мінку / To say an hour with minutes from 12.01 to 12.29 we use: quantity of minutes 
+ after/past + feminine ordinal numeral in the Locative case:

12. 15 – п’ятнадцять (хвилин) по дванадцятій (годині) (fifteen past twelve)
12.10 – десять по дванадцятій (ten past twelve)
2. Щоб зазначити годину і 30 хвилин, ми вживаємо: половина, пів на + по-

рядковий числівник в родовому чи знахідному відмінках / To indicate an hour and 
30  minutes we use: half + feminine ordinal numeral in the Genitive case or the 
accusative case:

13.30 – пів на другу (half past one).
3. Щоб сказати годину з хвилинами (з12.31  до 12.59), ми використовуємо: 

«за» + кількість хвилин + порядковий числівник жіночого роду у називному від-
мінку / To say an hour with minutes from 12.31 to 12.59 we use: (less than) + quantity 
of minutes + feminine ordinal numeral in the nominative case:

12.55 – за п’ять перша (five to one)
1. Третя година дня. 2. За десять хвилин друга. 3. Десять (хвилин) по десятій
It’s three o’clock. Тen to two Ten past ten

Котра зараз година? / What time is it?
Скажіть мені, будь ласка, котра година? / Can you tell me the time, please?
Ви не знаєте, котра година ? / Do you know what time is it?

ІІ. Лексика
Слова та словосполучення для активного вжитку
Дні тижня (days of the week), понеділок (Monday), вівторок (Tuesday), середа 

(Wednesday), четвер (Thursday), п’ятниця (Friday), субота (Saturday), неділя 
(Sunday), ранок (morning), день (day), вечір (evening), ніч (night), прокидатися (to 
wake up), вчитися (to study), заняття (classes), подобатися (to like), лягати спати 
(to go to bed), час (time), гуляти (to walk).

3. Прочитайте текст та знайдіть у ньому числівники / Read the text and find 
the numerals. Мій робочий тиждень

Мене звати Ахмед. Я – студент медичного університету. Мій робочий тиж-
день триває 5 днів. Як правило, щодня я прокидаюся о пів на сьому. Спочатку я 
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йду у ванну кімнату, вмиваюся, чищу зуби. Здоров’я дорожче за гроші, а тому я 
роблю ранкову гімнастику. О сьомій годині я снідаю і слухаю новини. Мені по-
добається добре починати кожен день, тому у мене завжди гарний сніданок. 
Зазвичай на сніданок я їм яйця, зварені круто, часто готую омлет, хліб з маслом, 
сир, п’ю чай або каву. Потім одягаюся і йду до університету.

У понеділок, середу і п’ятницю я маю 4  пари, які тривають з 8.00  до 15.50. 
Після занять я обідаю у кафе. У вівторок і четвер – тільки 3 пари, тому я встигаю 
пообідати і відвідати тренажерний зал. Прийшовши додому, я трохи відпочи-
ваю: гуляю, слухаю музику. Потім готую їжу. Вечеряю я о сьомій годині вечора. 
Після цього починаю виконувати домашні завдання і читаю багато медичної 
літератури. О дванадцятій годині я лягаю спати.

Словник до тексту
виконувати – to do прокидатися – to wake up
відпочивати – to rest чистити зуби – to brush teeth
заняття тривають – classes lasts здоров’я – health
здоров’я дорожче за гроші – good health is better than wealth
4. Дайте відповіді на запитання:
1. О котрій годині Ахмед прокидається щодня?
2. Що він робить спочатку, а що потім?
3. Коли Ахмед має 4 пари?
4. Що він робить після занять?
5. Замість крапок впишіть потрібні слова / Fill in the blanks wit necessary words.
1. Після... Ахмед обідає в кафе.
2. Він читає багато... літератури.
3. Вечеря о... вечора.
4. Ахмед лягає спати....
6. Запишіть дієслова у формі минулого часу / Form the Past Tense of the fol-

lowing verbs.
Зразок: він (спати) – він спав.
Воно (світити), вона (гуляти), ми (любити), він (говорити), ви (забувати), 

вони (вчити), я (вставати), ти (розказувати).7. Розкажіть про свій вчорашній 
день. Що ви робили? / Tell about your previous day. What did you do yesterday?

1.Зранку я (ходити, бути, відвідувати).................................................................
2.Після того я (обідати, вчитися, їсти)...............................................................
3. Потім я (гуляти, слухати, спілкуватися)...........................................................
4.Увечері я (виконувати, готувати, розважатися)..............................................
8. Прочитайте та запам’ятайте назви цифр.
Один – перший п’ять – п’ятий дев’ять – дев’ятий
два- другий шість – шостий десять – десятий
три – третій сім – сьомий одинадцять- одинадцятий
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9. Знайдіть числівники у поданих реченнях / Find the numerals in the 
following sentences.

1. Сьогодні він прийшов до мене о десятій годині.
2. Четвертого вересня я святкую день народження.
3. Алі живе на шостому поверсі.
4. У мене шосте заняття з української мови.
10. Дайте відповіді на запитання «Котра година?» / Answer the question: 

“What time is is?”
1. 10.05___________________________________________________________
2. 11.40___________________________________________________________
3. 17.20___________________________________________________________
4. 21.45___________________________________________________________
5. 23.55___________________________________________________________

Домашнє завдання
Напишіть текст про свій робочий тиждень.
Тема наступного заняття «Мій вихідний день. Вираження дії, що відбувати-

меться. Уживання дієслів майбутнього часу».
Використання на практиці традиційних й нетрадиційних підходів надають 

можливість викладачам української мови як іноземної мотивувати студентів, 
підвищувати ефективність навчального процесу та рівень знань студентів. 
Упровадження інноваційних методів покращує сам процес навчання, збагачує 
освітній зміст, створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і сту-
дентами.
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Оцінювання фахових компетент-
ностей майбутнього вчителя геогра-
фії в процесі навчальних практик пе-
редбачає створення дієвого механізму 
оцінки досягнень студентів за резуль-
татами навчальних практик. Закон 
України «Про вищу освіту» визначає 
результати навчання, як «знання, 
уміння, навички, способи мислення, 
погляди, цінності, інші особисті якос-
ті, які можна ідентифікувати, сплану-
вати, оцінити і виміряти та які особа 
здатна продемонструвати після завер-
шення освітньої програми або окре-
мих освітніх компонентів» [1].

У процесі розробки технології фор-
мування фахових компетентностей 
майбутнього вчителя географії в про-
цесі навчальних практик і було розро-
блену відповідну процедуру. У процесі 
свого дослідження ми виходили з тео-
ретичних положень відображених в 
роботах Г. Дегтярьової, В. Лунячека та 
ін. [2, 3, 4].

Зважаючи на те, що навчальні прак-
тики у класичному університеті за спе-
ціальністю «Географія» мають певну 

специфіку і їх складові частини розне-
сені у часі ми розробили алгоритм 
оцінювання навчальних досягнень 
студентів у процесі навчальних прак-
тик (табл. 1).

Як ми бачимо з наведеного вище 
алгоритму в процесі реалізації техно-
логії має місце наскрізне формування 
фахових компетентностей протягом 
всього навчального часу відведеного 
на навчальні практики. Крім того, по-
вторювання певного теоретичного 
матеріалу, який є необхідним для ви-
рішення компетентнісних завдань, що 
ставляться керівниками практики, 
сприяє кращому засвоєнню студента-
ми знань, умінь, навичок, формуван-
ню певних особистих якостей і веде 
до поліпшення якості навчального 
процесу і його результату  – форму-
ванню окремих фахових компетент-
ностей, як складової інтегральної 
компетентності випускника бака-
лаврської програми за спеціальністю 
«Географія».

У процесі створення алгоритму 
отримало вирішення і завдання щодо 

ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ В ПРОЦЕСІ 
НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК

Борисенко К. Б.
аспірант кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності Українська 
інженерно-педагогічна академія;  
Науковий керівник – Лунячек Вадим Едуардович  
д. пед. н., професор, завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної 
власності Українська інженерно-педагогічна академія;

Ключові слова: фахові компетентності, навчальні практики, оцінка, техноло-
гія формування.
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Таблиця 1 
Алгоритм оцінювання навчальних досягнень студентів за спеціальністю «Географія» 
у процесі навчальних практик

С
е

м
е

с
тр

Місяць Назва практики Компе-
тентність

Вид робіт Вимірники

3 травень Розділ «Суспільно- 
географічний» 
навчальної природ-
ничо-наукової прак-
тики
М.Харків

Суспільно-
географічна

Складання комп-
лексної економіко-
географічної харак-
теристики регіону; 
Виконання індиві-
дуальних завдань

Есе, тесту-
вання, вико-
нання прак-
тичних робіт

3 червень Навчальна природ-
ничо-наукова прак-
тика в с.Гайдари
«Топографо-геоде-
зичний розділ»

Топографіч-
на

Складання абрису 
за результатами 
зйомки;
Знання принципо-
вий устрій топогра-
фічних приладів та 
інструментів та 
вміти їх правильно 
використовувати

Лабораторна 
робота, тес-
тування,
опитування

3 червень  Навчальна при-
родничо-наукова 
практика в 
с.Гайдари
«Метеоролого-клі-
матичний розділ» 

 Метеоро-
логічна

 Уміння проводити 
мікрокліматичні 
дослідження та 
спостереження; 
знання методів 
аналізу отриманої 
метеорологічної 
інформації 

 Лаборатор-
на робота, 
тестування

3 червень  Навчальна при-
родничо-наукова 
практика в 
с.Гайдари
«Гідрологічний роз-
діл» 

Гідрологіч-
на

Знання морфоло-
гічного та морфо-
метричного аналізу 
гідрологічних 
об’єктів; вміння 
проводити зйомку 
гідрологічних 
об’єктів 

Тестування, 
лабораторні 
роботи, 
анкетування, 
розрахунко-
во-графічні 
завдання 

3 червень  Навчальна при-
родничо-наукова 
практика в 
с.Гайдари
«Грунтово-біогео-
графічний розділ»

Ґрунтознав-
ча
Біогеогра-
фічна

Знання ґрунтів та 
чинників процесу 
ґрунтоутворення; 
уміння описувати 
ґрунтовий профіль; 
збір гербарію; 
знати основні види 
рослин.

Тестування, 
лабораторні 
роботи, опи-
тування, 
анкетування, 
документу-
вання блан-
ків польових 
досліджень 

3 червень  Навчальна при-
родничо-наукова 
практика в 
с.Гайдари
«Геолого-геомор-
фологічний розділ»

Геологічна
Геоморфо-
логічна

Знати стратотипи 
району практики; 
вміти ідентифікува-
ти та класифікува-
ти ерозійні форми 
рельєфу 

Лабораторна 
робота, тес-
тування,
опитування, 
документу-
вання 
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підбору стандартних методик і ство-
рення авторського інструментарію 
для проведення відповідних вимірю-
вань для чого були застосовані тесто-
ві методики оцінювання знань сту-
дентів, компетентнісні задачі. Було 
розроблено також для контролю 
формування спеціальних компетент-
ностей майбутніх учителів значну 
кількість завдань для поточного опи-
тування, розрахунково-графічні за-
вдання, тестові завдання, матеріали 

для контрольних і самостійних робіт, 
анкети, матеріали для самооцінки 
тощо.

Література
1. Закон України «Про освіту» від 

05.09.2017  р. № 2145-VIII. URL: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Дегтярьова Г. А. Розвиток інформацій-
но-комунікаційної компетентності 
вчителів філологічних дисциплін у сис-
темі післядипломної освіти: моногра-
фія / Г.  А. Дегтярьова  – Х.: Мачулін, 
2016. – 584 с.

5 травень Навчальна профе-
сійно-орієнтована 
практика підготов-
чий період

Спромож-
ність плану-
вати, орга-
нізовувати 
походи, 
експедиції, 
екскурсії, 
тощо

Спроможність піді-
брати господар-
сько-побутове та 
особисте споря-
дження і обладнан-
ня для експедицій-
них та стаціонар-
них умов

Анкетуван-
ня, опиту-
вання

5 червень Навчальна профе-
сійно-орієнтована 
практика польовий 
період, Карпатська 
частина

Геологічна
Геоморфо-
логічна
Метеороло-
гічна
Гідрологіч-
на
Ґрунтознав-
ча
Біогеогра-
фічна

Уміння застосову-
вати методи марш-
рутніх географіч-
них досліджень; 
користуватися при-
ладами; 

Тестування, 
опитування, 
анкетування, 
документу-
вання блан-
ків польових 
досліджень

5 червень Навчальна профе-
сійно-орієнтована 
практика польовий 
період, регілнальна 
частина НПП «Сло-
божанський» 

Ландшаф-
тознавча
Геологічна
Геоморфо-
логічна
Гідрологіч-
на
Ґрунтознав-
ча
Біогеогра-
фічна

Уміння будувати 
ландшафтну карту 
на основі польових 
досліджень; аналі-
зувати ґрунтовий 
профіль

Тестування, 
опитування, 
анкетування, 
документу-
вання блан-
ків польових 
досліджень

5 червень-
липень

Навчальна профе-
сійно-орієнтована 
практика камераль-
ний період

 Спромож-
ність до 
камераль-
ної обробки 
результатів 
польових 
досліджень

 Уміння схематично 
відображати інфор-
мацію на основі 
польових дослі-
джень за певним 
напрямом

тестування, 
виконання 
практичних 
робіт
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На сучасному етапі розвитку педа-
гогічної науки великого значення на-
буває професійна підготовка майбут-
ніх вихователів у ЗДО. У кінці ХІХ – 
початку ХХ століття з’явилося багато 
нових досліджень у галузі психології 
та педагогіки щодо організації педаго-
гічного процесу в навчальних закла-
дах, професійних та особистісних 
якостей педагога, що стало поштовхом 
до активного розгляду даної пробле-
ми. Проблема професійної підготовки 
педагогів у різних аспектах досліджені 
в педагогічній літературі та дисерта-
ційних дослідженнях. Окремими про-
блемами підготовки майбутнього пе-
дагога займалися О. Абдуліна, А. Алек-
сюк (готовність до професійної діяль-
ності), Ю. Бабанський (дидактична 

підготовка), Г. Бєлєнька, А. Богуш, 
Т. Поніманська, (підготовка майбутніх 
вихователів), Н. Буринська, С.Гонча-
ренко, І. Зязюн, С. Мартиненко, О. Пє-
хота, І. Підласий, В. Сластьонін, Л. Хо-
ружа та багато інших науковців. Про-
фесійно-педагогічна підготовка май-
бутніх фахівців дошкільної освіти 
досліджувалася Г.  Бєлєнькою, А.  Бо-
гуш, Н. Гавриш, Н. Грамою, Н. Ємелья-
новою, Т.  Жаровцевою, Л.  Зданевич, 
Е. Карповою, Ю. Косенко, Н. Лисенко, 
В.  Нестеренко, Т.  Поніманською, 
Т. Танько та ін. Науковцями визначено 
теоретико-методичні засади підготов-
ки фахівців у сучасних умовах, сут-
ність професійно-педагогічної підго-
товки як системи, вивчено особливос-
ті організації і здійснення підготовки 

ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ 
З ЛІВОРУКИМИ ДІТЬМИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Агєєва К.М.
магістрантка 2 курсу факультету дошкільної педагогіки та психології  
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет  
імені К.Д. Ушинського», м.Одеса, Україна  
науковий керівник: д.п.н., доцент Руденко Ю.А.

Анотація:  у статті розглянуто питання формування професійної готов-
ності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з ліворуки-
ми дітьми. Подано визначення поняття «професійна готовність майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з ліворукими дітьми».

Ключевые слова: профессиональная готовность, будущие воспитатели, ле-
ворукие дети, учреждения дошкольного образования

Ключові слова: професійна готовність, майбутні вихователі, ліворукі діти, 
заклади дошкільної освіти.
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студентів до різних видів педагогічної 
діяльності.  Натомість проблема під-
готовки майбутніх вихователів до ро-
боти з ліворукими дітьми в закладі  
дошкільної освіти не була предметом 
спеціального дослідження.

Професійну готовність майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти 
до роботи з ліворукими дітьми, слідом 
за Ю.Руденко, Л.Шкарбан, розглядаємо  
як комплексну характеристику фахових 
компетентностей, які забезпечують 
успішність в роботі з ліворукими ді-
тьми, покращують процес адаптації ді-
тей означеної категорії до умов закладу 
дошкільної освіти, що включає в себе 
здатність: розуміти причини виникнен-
ня лівшества, розуміти природу і знати 
особливості  ліворуких дітей (амбі-
декстр, ліворука дитина); вміння пла-
нувати освітньо-виховну роботу з ліво-
рукими дітьми з урахуванням їхніх 
психофізіологічних, фізичних, індиві-
дуальних можливостей;  використову-
вати сучасні кваліметричні методики 
діагностування дітей дошкільного віку;  
використовувати тести на визначення 
ведучої руки, ноги, вуха, ока та доміну-
ючої півкулі для дітей дошкільного віку, 
задля з’ясування лівого (правого) про-
філю дитини; визначати особливості 
мімічної мускулатури дітей і на основі 
цього ведучої півкулі головного мозку;  
складати систематизовану картотеку 
науково-методичних публікацій, що 
розкривають специфіку і зміст занять з  
ліворукими дітьми; володіти  методи-
кою підготовки ліворуких дітей до шко-
ли; використовувати методики роботи 
з амбідекстрами;  володіти технологія-

ми обстеження дітей дошкільного віку, 
визначення причин ліворукості і пла-
нування заходів для кращої адаптації 
дітей в закладах дошкільної освіти, 
складання протоколів дослідів, оброб-
ка й оформлення результатів дослі-
дження; розробляти ефективні індиві-
дуальні програми соціалізації й адап-
тації ліворуких дітей раннього та до-
шкільного віку до закладу дошкільної 
освіти; проектувати педагогічні заходи 
із залученням фахівців (психолог, фі-
зичний реабілітолог, логопед), батьків, 
для реалізації всебічного гармонійно-
го розвитку ліворуких дітей;  організо-
вувати групове (індивідуальне) на-
вчання ліворуких дітей; володіти мето-
дикою підготовки  руки ліворуких ді-
тей до школи. 

З метою виявлення готовності май-
бутніх вихователів до роботи з ліво-
рукими дітьми застосовувалися такі 
методи, як: анкетне опитування, аналіз 
планів  організації і планування освіт-
ньої діяльності в закладах дошкільної 
освіти, аналіз програм навчання та ви-
ховання в закладах дошкільної освіти. 
За даними пошуково-розвідувального 
експерименту було засвідчено незадо-
вільний рівень: обізнаності майбутніх 
вихователів із  рівнем теоретичної обі-
знаності з поняттями «ліворукість», 
«лівшество», «амбідекстр», «лівша», 
«провідна рука» тощо; причинами ви-
никнення ліворукості, методами діа-
гностування лівого профілю (визна-
чення провідної руки, ноги тощо);  не-
обхідності  та  практичної організації 
психолого-педагогічного супроводу 
розвитку ліворуких дітей в умовах за-
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кладів дошкільної освіти та у сімейно-
му вихованні; методики психологічної 
підтримки ліворуких дітей; методики 
навчання ліворуких дітей продуктив-
но-творчої діяльності (малювання, лі-
плення, конструювання); знання та 
врахування психофізіологічних осо-
бливостей ліворуких дітей в процесі 
організації освітньої діяльності в за-
кладах дошкільної освіти; проведення 
релаксаційних  вправ та тренінгів, які 
сприяють підвищенню адаптаційних 
та резервних сил організму. Як засвід-
чили результати проведеного анкету-
вання майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти, 69% респондентів 
не готові до роботи з ліворукими ді-
тьми та не володіють методиками ро-
боти з означеною категорією дітей,  
73% вихователів працюють за тради-
ційними методиками підготовки руки 

дитини до письма, які орієнтовані на 
праворуких дітей (ножиці, ручки, про-
писи, миші для комп’ютерів тощо).  

Професійна готовність  майбутніх 
вихователів закладів дошкільної осві-
ти до роботи з ліворукими дітьми є, на 
наш погляд необхідним компонентом 
загальної їхньої фахової підготовки. 
Перспективу подальших наукових роз-
відок вбачаємо у з’ясуванні: рівня обі-
знаності батьків  з проблемою лівору-
кості; усвідомлення ними психолого-
педагогічної необхідності корекційної 
роботи з ліворукими дітьми в умовах 
сім’ї; обізнаності з наслідками переу-
чування та основними проявами дек-
стра- -стресу;  розробці експеримен-
тальної методики формування профе-
сійної готовності майбутніх виховате-
лів закладів дошкільної освіти до 
роботи з ліворукими дітьми.



50 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Оскільки аспектом дослідження ви-
ступає розвиток зв’язного мовлення в 
продуктивно-творчій діяльності, ви-
значимо сутність цього процесу. Отже, 
на наш погляд, розвиток зв’язного мов-
лення в продуктивно-творчій діяльнос-
ті дошкільника – це: здатність знахо-
дити ідеї в складних, незвичних ситуа-
ціях, нестандартно бачити й викорис-
товувати реальні предмети; 
здатність змінювати форму об’єкта, 
щоб він виступав у новій якості; здат-
ність оригінально використовувати й 
поєднувати різні засоби художньої ви-
разності з елементами інтеграції ви-
дів продуктивно-творчої та мовленнє-
вої діяльності,  – результатом чого є 
власний художній твір та зв’язно по-
будоване висловлювання за його зміс-
том чи навпаки. Отже розвиток 

зв’язного мовлення дітей старшого до-
шкільного віку в продуктивно-творчій 
діяльності, це процес, що супроводжу-
ється, опосередковується, контролю-
ється мовленням, при цьому забезпе-
чується взаємовплив та взаємоінте-
грація мовленнєвої, продуктивної та 
творчої видів діяльності.

Експериментальне дослідження з 
розвитку зв’язного мовлення дітей 
старшого дошкільного віку в продук-
тивно-творчій діяльності було побудо-
вано з урахуванням низки принципів: 
комунікативна спрямованість навчан-
ня; максимальна мовленнєва актив-
ність; емоційності, тощо. Щоб надати 
творчого характеру продуктивно-
творчій діяльності дитини, як складо-
вій мовленнєвого розвитку особистос-
ті, було визначено педагогічні умови, 
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що сприяли розвитку зв’язного мов-
лення. А саме: створення емоційно-на-
сиченого розвивального середовища; 
облаштування робочого місця дітей; 
організація самостійної продуктивно-
творчої та мовленнєвої діяльності ді-
тей; взаємозв’язок розвитку діалогіч-
ного і монологічного мовлення та про-
відної продуктивно-творчої діяльності 
дітей дошкільного віку; занурення ді-
тей в активну продуктивно-творчу ді-
яльність; формування елементарних 
знань про структуру діалогічного (діа-
логічна єдність) і монологічного ви-
словлювань (початок, розгортання по-
дій, завершення) з наступним стиму-
люванням їх в продуктивно-творчій 
діяльності.

З урахуванням викладених вище 
теоретичних позицій нами було роз-
роблено методику розвитку зв’язного 
мовлення дітей старшого дошкільного 
в продуктивно-творчій діяльності, яка 
складалась з трьох взаємопов’язаних 
між собою етапів: мовленнєвий, мов-
леннєво стимулювальний, репродук-
тивно- діяльнісний.

Мета першого етапу – мовленнєво-
го  – полягала в ознайомленні дітей із 
жанровими та композиційними осо-
бливостями продуктивно-діяльності 
та можливістю їх відтворення різними 
засобами, розвиток у дітей діалогічно-
го і монологічного мовлення. У зв’язку 
з цим дітей учили емоційно сприймати 
та розуміти власні роботи. Власні мов-
леннєві дії дітей на першому етапі були 
переважно відтворювальними, іміта-
ційними. Вихователь допомагав дити-
ні не тільки описати малюнок, витвір з 

пластиліну, а й побудувати власні 
зв’язні висловлювання. Задля цього 
було розроблено систему спеціальних 
мовленнєвотворчих завдань, ігор, 
вправ. На цьому етапі навчання здій-
снювалося за принципом комплексно-
го поєднання мовленнєвих завдань 
(розвитку словника, вдосконалення 
звуковимови, формування інтонацій-
ної виразності мовлення, граматичних 
умінь та навичок). Експериментальна 
робота фрагментарно включалася до 
змісту різних видів мовленнєвих за-
нять (розповідь за малюнком, складан-
ня казки за набором іграшок, переказ 
тощо).

Другий етап  – мовленнєво-стиму-
лювальний  – передбачав розвиток 
уміння дітей аналізувати власні твори 
за змістом і формою у процесі вико-
нання творчих мовленнєвих завдань, 
ігор, під час бесід за їх змістом, актив-
зацію діалогічного та монологічного 
мовлення в продуктивно-мовленнєвій 
діяльності. На цьому етапі дошкільни-
ків учили складати сюжети на словес-
ній основі. Мовленнєві заняття та за-
няття з продуктивно-творчої діяль-
ності будувалися за принципом інте-
грації різних видів дитячої художньої 
діяльності. Власні дії дітей у продук-
тивно-творчій діяльності на цьому 
етапі було визначено як випробуваль-
но-пошукові. Позиція вихователя теж 
змінювалася – від керівника та органі-
затора до учасника.

Третій етап  – репродуктивно-ді-
яльнісний  – було спрямовано на роз-
виток уміння дітей вживати у власних 
зв’язних висловлюваннях діалоги, об-
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разні мовні вирази, дошкільників під-
водили до усвідомлення ролі у ство-
ренні художнього образу; вчили само-
стійно складати сюжети за власними 
малюнками. Власні дії дітей у продук-
тивно-творчій діяльності набували пе-
реважно творчо-імпровізаторського 
характеру, а діяльність педагога об-
межувалася опосередкованим керів-
ництвом продуктивно-творчою діяль-
ністю дітей.

Прикінцевий етап дослідження пе-
редбачав вивчення ефективності роз-
робленої методики розвитку зв’язного 
мовлення старших дошкільників в 
продуктивно-творчій діяльності. З 
цією метою було проведено підсумкові 
зрізи рівнів розвитку зв’язного мов-
лення старших дошкільників. Дітям 
контрольної і експериментальної груп 
були запропоновано завдання до кож-
ного з виокремлених критеріїв і показ-
ників, аналогічні тим, що давалися на 
констатувальному етапі експерименту.

Відзначимо, що помітні кількісні та 
якісні зрушення було зафіксовано під 
час порівняльного аналізу рівнів роз-
витку зв’язного мовлення дітей контр-
ольної та експериментальної груп. По-
рівняльні дані рівнів розвитку 

зв’язного мовлення подано в таблиці 
2.2.

Як видно з таблиці, в експеримен-
тальній групі відбулися значні пози-
тивні зрушення щодо рівневої харак-
теристики рівнів розвитку зв’язного 
мовлення дітей старшого дошкільного 
віку. Так, рівня вище достатнього роз-
витку зв’язного мовлення досягли 20% 
дітей (на констатувальному етапі ви-
сокий рівень був відсутній). На достат-
ньому рівні стало 70% дітей (до на-
вчання було 12%). Середній рівень 
розвитку зв’язного мовлення засвідчи-
ли 9% дітей (було 36%). На низькому 
рівні залишилось 1% дітей (було 48%). 
Дітей з рівнем розвитку зв’язного мов-
лення на стадії невизначеності в екс-
периментальній групі виявлено не 
було (до навчання було 4).

Проаналізуємо рівень розвитку 
зв’язного мовлення в контрольній гру-
пі. Так, рівня вище достатнього розви-
тку зв’язного мовлення в контрольній 
групі не було зафіксовано, як і на кон-
статувальному етапі. На достатньому 
рівні розвитку зв’язного мовлення 
знаходились 18% дітей (було 17%). Як 
з’ясувалось, значно збільшилась кіль-
кість дітей середнього рівня, їх стало 

Таблиця 2. 2 
Порівняльні дані рівнів розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників в продук-
тивно-творчій діяльності (контрольний зріз) (у %)
Етапи 
експери-
менту

Групи Рівні 

Вище 
достатнього 

Достатній Середній Низький Стадія неви-
значеності 

Конста-
тувальний 

ЕГ - 12 36 48 4
КГ - 17 25 50 8

Контроль-
ний 

ЕГ 20 70 9 1 -
КГ – 18 70 12 –
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70% (було 25%). На низькому рівні 
розвитку зв’язного мовлення залиши-
лось 12% дітей (було 50%). Зауважимо, 
що в контрольній групі, як і в експери-
ментальній, не було виявлено дітей на 
стадії невизначеності (було 8%).

Проілюструємо прикладом. Розпо-
відь за власним малюнком. Тема „Їжа-
чок в лісі”. Катя. «На моєму малюнку 
зображені дівчинка і їжачок. Вона при-
йшла гриби шукати. Їжачок їй показав 
грибок. Дівчинка набрала грибів і пішла 
додому.» «Одного разу дівчинка побачи-
ла в лісі їжачка. Він їй сказав: «Навіщо 
ти прийшла?» Вона йому відповіла: «За 
грибами». Тоді їжачок вирішив їй допо-
могти. Їжачок показав дівчинці галя-
вину, на якій було багато грибів. Ді-
вчинка набрала грибів цілу кошик. Вона 
сказала: «Спасибі тобі, їжачок. Мені 
вже пора додому». Їжачок проводив ді-
вчинку і махає їй лапкою, а вона йому 
рукою. Вони стали друзями.»

Руслан Л. «Одного разу дівчинка 
пішла в лісі. Гриби шукала. Зустріла 
їжачка. Їжачок їй гриби став показува-
ти. Вона набрала цілу кошик. І пішла 
додому. Їжачок їй помахав. І вона йому. 
Все.» «Одного разу дівчинка йшла-йшла 
по лісі і зустріла їжачка.- Здрастуйте, 
їжачок, – сказала дівчинка,- Допоможи 
мені гриби зібрати. Їжачок погодився і 
став допомагати, знайде гриб і дівчин-

ці покаже. Дуже швидко кошик стала 
повною. Їжачок попрощався з дівчин-
кою і помахав їй лапкою. А дівчинка 
сказала: «До скорої зустрічі, їжачок». 
Так вони і розлучилися.»

Розповідь по ігровій ситуації
Руслан Л. «Дівчинка пішла в ліс і за-

блукала. Йде, йде і зустріла ведмедика. 
Вона злякалася. А ведмедик їй говорить:

– Не бійся, я добрий.
– А ти знаєш дорогу додому?
– Знаю. А потім він проводив її до-

дому. Все.» «Маша і ведмідь. Жили-були 
Маша і ведмідь. Пішла Машенька в ліс, 
збирати гриби, а назустріч їй ведмідь. 
Машенька сказала: «Здрастуй, Міша», 
а ведмідь сказав: «Привіт, Маша». Вед-
мідь запросив її додому до чаю, і вона 
пішла. А потім прийшов зайчик і за-
питав: «Можна до вас?» А ведмідь і 
Машенька сказали: «Можна». А тут і 
лисичка-сестричка, хитра. Прийшла і 
сказала: «Можна до вас?». Маша і вед-
мідь сказали: «Можна». Всі вони стали 
друзями. Ось і казці кінець, а хто слу-
хав молодець.

Дані прикінцевого етапу експери-
ментальної роботи підтвердили ефек-
тивність використання продуктивно-
творчої діяльності задля розвитку 
зв’язного мовлення дітей старшого до-
шкільного віку.
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В процесі дослідження нами визна-
чено критерії та показники рівня роз-
витку діалогічно мовлення дітей стар-
шого дошкільного віку: комунікатив-
ний, мовленнєвий, структурний.

Комунікативний критерій (на рівні 
встановлення контакту) з показника-
ми: вміння вступати у спілкування, 
вести й завершувати його; захоплюва-
ти й підтримувати ініціативу спілку-
вання; враховувати компоненти ситуа-
ції спілкування; змістовність, різнома-
нітність тематики під час діалогічного 
спілкування.

Мовленнєвий критерій (на рівні за-
своєння та вживання мовленнєвих 
еталонів) з показниками: вміння ви-
словлюватися логічно, зв’язно, само-
стійно, в нормальному темпі; вміння 
говорити виразно, виражати основні 

мовленнєві функції; різноманітність 
форм, мовних засобів, мовленнєвих 
еталонів, типів мовленнєвих вислов-
лювань у мовленні; доречність вико-
ристання усталених мовних виразів, 
народних прислів’їв, приказок.

Структурний критерій (на рівні ве-
дення діалогу) з показниками: вміння 
дотримуватися теми діалогу; вміння 
швидко реагувати на хід бесіди, знахо-
дити необхідні слова в різних ситуаці-
ях спілкування, перепитувати співроз-
мовника за необхідністю; вміння ста-
вити запитання та давати відповідь на 
запитання співрозмовника; дотриму-
ватися правил ведення діалогу.

За результатами виконаних діа-
гностичних завдань, розроблених від-
повідно до кожного показника, було 
виокремлено рівні розвитку діалогіч-
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ного мовлення дітей старшого до-
шкільного віку: високий, середній, 
низький. Опишемо їх.

Високий рівень характеризується 
вмінням дітей вступати у спілкування, 
підтримувати й завершувати його; ви-
словлюватися логічно, зв’язно, само-
стійно; говорити виразно. Старші до-
шкільники з високим рівнем сформо-
ваності діалогічного мовлення вжива-
ють різноманітні мовні засоби, 
мовленнєві еталони, типи мовленнє-
вих висловлювань; доречно викорис-
товують усталені мовні вирази, фоль-
клорні прислів’я, приказки. Вони 
швидко реагують на бесіди, знаходять 
необхідні слова в різних ситуаціях 
спілкування, в разі потреби перепиту-
ють співрозмовника; формулюють за-
питання та дають відповідь на запи-
тання співрозмовника. Діалоги дітей 
змістовні, їх тематика різноманітна. 
Старші дошкільники не відхиляються 
від теми діалогу та дотримуються пра-
вил його ведення.

Достатній рівень характерний ді-
тям старшого дошкільного віку, які 
вільно спілкуються з однолітками, 
вживають різноманітні мовні засоби, 
мовленнєві еталони, типи мовленнє-
вих висловлювань; у різних ситуаціях 
спілкування добирають необхідні сло-
ва; запитують однолітків та дають від-
повідь на запитання співрозмовника. 
Для діалогічних висловлювань дітей 
характерні самостійність, логічність, 
зв’язність, змістовність, різноманіт-
ність тематики. Діти добре обізнані з 
правилами ведення діалогу та дотри-
муються їх. Водночас їх мовлення не 

завжди виразне. Діти не вміють дореч-
но використовувати усталені мовні ви-
рази, народні прислів’я, приказки. 
Мовлення характеризується здатністю 
самостійно задавати прості запитання 
та відповідати на запитання співроз-
мовника. Діти означеного рівня обі-
знані з правилами ведення діалогу, але 
часто відхиляються від них. Водночас 
вони майже не вживають усталені 
мовні вирази, народні прислів’я, при-
казки; не здатні висловлюватися логіч-
но та зв’язно; не вміють швидко реагу-
вати на хід бесіди, добирати під час 
ведення діалогу необхідні слова; гово-
рити виразно; вживають різноманітні 
мовні засоби, мовленнєві еталони, 
рипи мовленнєвих висловлювань. Те-
матика, діалогічні висловлювання цих 
дітей росить одноманітні.

Середній рівень – діти можуть під-
тримувати й завершувати розпочату 
співрозмовником розмову; висловлю-
ватися самостійно, зв’язно; вживати 
різноманітні мовні засоби, мовленнє-
ві еталони, типи мовленнєвих вислов-
лювань. Вони досить швидко реагу-
ють на хід бесіди, вживають необхідні 
слова в різних ситуаціях спілкування, 
в разі потреби перепитують співроз-
мовника; ставлять запитання та да-
ють відповідь на запитання співроз-
мовника. Діалогічні висловлювання 
дітей змістовні. Водночас дошкільня-
та не завжди дотримуються правил 
ведення діалогу, відхиляються від 
„його теми; не вміють доречно вико-
ристовувати усталені мовні вирази, 
народні прислів’я, приказки. Мовлен-
ня дітей маловиразне.
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Низький рівень – діти визначають-
ся здатністю підтримувати й завершу-
вати розмову. Іноді вони дають відпо-
відь на прості запитання співрозмов-
ника. Водночас діти, віднесені до цьо-
го рівня, не вміють самостійно 
висловлюватися; будь-як реагувати на 
хід бесіди, добирати потрібні слова в 
різних ситуаціях спілкування; вжива-
ти різноманітні мовні засоби. Вони 

відчувають значні труднощі, коли не-
обхідно було про щось запитати спів-
розмовника. Спілкуючись з одноліт-
ками, вони не дотримуються правил 
ведення діалогу.

Перспективу подальшої роботи 
вбачаємо в розробці експериментальної 
методики розвитку діалогічного 
мовлення дітей старшого дошкільного 
віку засобами українського фольклору.
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В умовах динамічних змін здатність 
до інноваційної діяльності стає значу-
щим компонентом професійної компе-
тентності у будь-якій сфері. Нові вимо-
ги, що пред’являються до працівників 
потребують трансформації системи 
освіти і підготовки майбутніх фахівців. 
Суттєвим компонентом ефективної 
підготовки при цьому має бути форму-
вання готовності студентів закладів ви-
щої освіти до інноваційної професійної 
діяльності. Інноваційна модель розви-
тку освіти повинна бути спрямована на 
формування особистості, здатної до са-
мостійної й ефективної діяльності в 
швидкоплинних політичних та соціаль-
но-економічних умовах.

Система освіти активно реагує на 
нові соціокультурні тенденції; постій-
но оновлюються зміст, форми та мето-
ди, технології навчання та виховання. 
Трансформація змісту освіти, вико-
ристання в освітньому просторі сучас-
них педагогічних технологій, іннова-
ційні перетворення в управлінні ви-
магають від майбутніх фахівців інно-
ваційних знань та умінь, гнучкості 
мислення, активності, прагнення до 
творчості, здатності до аналізу та са-

моаналізу, готовності до нововведень, 
трансферу знань та технологій, до ін-
новаційної професійної діяльності [7].

До критеріїв оцінки рівня готовнос-
ті студентів ЗВО до інноваційної діяль-
ності доцільно поставити такі вимоги: 
по-перше, критерії повинні бути адек-
ватні тим явищам, характеристикою 
яких вони є; чітко відображати приро-
ду явищ, що вимірюються, а також ди-
наміку вимірювання вираженої крите-
рієм властивості; по-друге, вимагаєть-
ся, щоб критерії відповідали дидактич-
ній меті, характеризували зв’язок між 
нею та результатами навчання; по-
третє, важливо, щоб критерії виража-
лися в таких педагогічних поняттях, які 
можна піддати кількісному аналізу; по-
четверте, вони мають забезпечити від-
носну простоту вимірювань, легкість 
розрахунків, доступність і зручність у 
використанні; по-п’яте, критерії пови-
нні дозволяти оцінювати не лише обсяг, 
але й якість знань і умінь, не тільки 
формальні результати навчання, а й 
творчу роботу студентів [6, 17]. Щодо 
визначення самих критеріїв, на нашу 
думку, потрібно виходити з мети, пред-
мета і завдань дослідження.

КРИТЕРІЇ, РІВНІ ТА ПОКАЗНИКИ ГОТОВНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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канд. пед. наук, доцент  
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ, Україна)
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Ми дотримуємося позиції, згідно з 
якою критерій  – це ознака, на основі 
якої відбувається оцінка, визначення 
чи класифікація (об’єкту, виду діяль-
ності, процесу), а показник  – якісна 
характеристика окремого значущого 
компонента системи, який можна оці-
нити об’єктивно та ціленаправлено 
змінити.

Критерії та їх показники є мірою 
оцінки готовності студентів ЗВО до 
інноваційної професійної діяльності, 
його особистісної і професійної зрі-
лості, інноваційної спрямованості.

На основі проаналізованої літера-
тури та діагностичних підходів вважа-
ємо доцільним конкретизувати крите-
рії дослідження даного конструкту, а 
також ознак його прояву у відповід-
ності з компонентами готовності сту-
дентів ЗВО до інноваційної професій-
ної діяльності.

Відповідно до змісту та структури 
готовності студентів ЗВО до іннова-
ційної професійної діяльності визна-
чено такі критерії діагностики цього 
утворення: позиційний, змістовий, 
технологічний, креативний.

Позиційний критерій дозволяє ви-
вчити мотивацію навчання в студента-
турі, вказує на рівень її сформованості 
до інноваційної професійної діяльнос-
ті та навчання у студентатурі загалом, 
ціннісне ставлення до інноваційної ді-
яльності, використовуючи активні 
форми та методи роботи, прагнення 
до саморозвитку та постійного само-
вдосконалення.

Показниками позиційного критерію 
визначено: мотивація навчання в сту-

дентатурі; спрямованість навчальної 
мотивації; професійно-педагогічні 
цінності, притаманні інноваційній 
професійній діяльності; потреба у са-
мореалізації в процесі інноваційної ді-
яльності, проектуванні індивідуаль-
них маршрутів творчого самоздій-
снення відповідно до інноваційних 
перспектив майбутньої професійної 
діяльності [4, 27].

Змістовий критерій характеризує 
ступінь оволодіння студентами осно-
вними поняттями інноватики та спе-
цифіки і напрямів інноваційної про-
фесійної діяльності, особливості про-
ектування інноваційного розвиваль-
ного середовища, характеризує також 
рівень умінь майбутніх фахівців-това-
рознавців щодо вирішення організа-
ційно-комунікативних, конструктив-
них, пошуково- інформаційних, аналі-
тико-рефлексивних завдань.

До показників змістового критерію 
віднесено такі: розуміння сутності 
ключових понять; рівень професійних 
знань; знання методології та методів 
наукового дослідження; володіння до-
слідницькими вміннями.

Наступним показником сформова-
ності даного компоненту є рівень про-
фесійних знань, завдяки якому можна 
визначити об’єм знань, їх систематич-
ність, самостійність та творчу актив-
ність студентів.

Технологічний критерій характери-
зує сформованість комунікативної 
компетентності студентів, рівень умінь 
студентів сфери обслуговування ви-
користовувати сучасні телекомуніка-
ційні технології навчання та мережу 
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Інтернет для комунікації в науковому 
просторі, рівень володіння студентами 
основами риторики та культури спіл-
кування [5, 49].

Взаємопов’язаність та взаємозалеж-
ність усіх складових готовності до інно-
ваційної професійної діяльності уосо-
блюють у собі головну якість – іннова-
ційність, яка характеризує сучасного 
студента. Тому, розглядаючи кожен 
критерій, ми особливо зосереджуємось 
на інноваційному його контексті. В 
свою чергу, їх реалізація здійснюється 
завдяки використанню нових знань, 
умінь та навичок, включення у творчу 
діяльність, стимулювання креативного 
вирішення завдань [ 1, 206].

Основою дослідження будь-якого 
процесу розвитку є перехід від одного 
рівня до іншого, більш складного та 
якіснішого.

Використані в дослідженні рівні го-
товності до інноваційної професійної 
діяльності, що представлені нижче, за-
лежать від методик визначення такої 
готовності.

Високий рівень готовності характе-
ризується максимально можливою на-
явністю теоретичних знань, практич-
ного досвіду, навичок та вмінь, необ-
хідних для впровадження інновацій-
ної професійної діяльності; розуміння 
їх значення для сучасного фахівця та 
бажання набувати нових знань і досві-
ду, розвивати наявні вміння, навички; 
міцний мотиваційний аспект, сприй-
няття ролі, місця та обов’язків; перехід 
знань, бажань і потреб до упроваджен-
ня інноваційної професійної діяльнос-
ті у надбання свідомості особистості, у 

розряд внутрішніх детермінант на-
вчання, поведінки, як особистісної так 
і професійної; повне сприйняття інно-
вацій, орієнтація на оновлення в усіх 
сферах життя та діяльності; макси-
мальне прагнення та постійна потреба 
в самоосвіті й саморозвитку 3, 47].

Середній рівень характеризує фахів-
ців зі стійким позитивним ставленням 
до інноваційної професійної діяльності 
та різноманітних аспектів педагогічної 
діяльності, адекватним сприйняттям 
проблем і труднощів; з достатнім рів-
нем теоретичних знань і практичних 
навичок, однак без активних проявів 
його підвищення; досвід переважно 
отримують із життєвих ситуацій; із де-
якими труднощами у визначенні моти-
вації в навчанні, професійному зрос-
танні та підвищенні власного рівня.

Низький рівень характеризує осіб з 
повною неусвідомленістю значущості 
інноваційного аспекту в освіті; відсут-
ністю уміння спілкуватись та адекват-
но сприймати інших, невмінням воло-
діти аудиторією;

недооцінка або переоцінка власно-
го рівня знань, умінь, досвіду при май-
же повній їх відсутності; негативним 
ставленням до інновацій, несприйнят-
тям оновлень і змін; нездатність до 
виконання будь-якої іншої діяльності.

Висновки. Підсумовуючи вище 
викладене, слід зазначити, що струк-
тура готовності студентів ЗВО до ін-
новаційної професійної діяльності 
представлено чотирма компонента-
ми: мотиваційно-ціннісним, когні-
тивно-діяльнісним, комунікативним, 
творчо-рефлексивним. Вони характе-
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ризують готовність до інноваційної 
професійної діяльності як результату 
якісної підготовки. Сучасний освітній 
процес має бути спрямований саме на 
набуття зазначених якостей та необ-
хідності давати право вибору най-
більш доступним і зручним формам 
навчання у ЗВО.
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З метою з’ясування стану проблеми 
розвитку комунікативно-мовленнєвих 
умінь старших дошкільників в мовлен-
нєво-ігровій діяльності в практиці до-
шкільної освіти було проаналізовано 
плани навчально-виховної роботи ви-
хователів старшої групи закладів до-
шкільної освіти №10  та №73  м.Одеси. 
Визначалось, як часто вихователі стар-
шої групи планують ігри на розвиток 
комунікативно-мовленнєвої компе-
тенції та які саме види ігор пропону-
ють дітям. Також для з’ясування стану 
розвитку комунікативно-мовленнєвих 
умінь старших дошкільників було про-
ведене анкетування вихователів та 
батьків. В анкетуванні брали участь 
10  вихователів та 50  батьків дошкіль-

них навчальних закладів №10 та №73 м. 
Одеси.

На перше запитання «Що таке мов-
леннєва діяльність?» 60% респонден-
тів  – дали правильні відповіді, визна-
чили її як «активний, цілеспрямова-
ний процес створення та сприйняття 
висловлювань, що здійснюється за до-
помогою мовних засобів під час взає-
модії людей» – 17% визначили як «об-
мін, сприйняття думок»  – 23% визна-
чили як «просто спілкування». На за-
питання «Якими методами і 
прийомами Ви користуєтесь для під-
вищення рівню розвитку комунікатив-
но-мовленнєвих умінь дошкільни-
ків?», було одержано такі відповіді:  – 
35% – «бесіда з дітьми», 35% – «творчі 
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ігри», 30% – «ігрові, проблемні ситуа-
ції». На третє запитання «Якими засо-
бами користуєтеся у процесі комуніка-
тивно-мовленнєвої діяльності з ді-
тьми?» респондентів – 30% визначили 
«вербальні»  – 70% визначили «вер-
бальні й невербальні». На запитання 
«Що таке комунікативно-мовленнєва 
діяльність?»  – 80% вихователів відпо-
віли: «обмін інформацією, уміннями, 
результатами діяльності»,  – 20% ви-
значили: «здатність ділитись думками, 
емоціями, враженнями». На п’яте «На 
яких заняттях Вами здійснюється ро-
бота з розвитку комунікативно-мов-
леннєвих умінь дошкільників?», 80% 
вихователів відповіли: розвиток мов-
лення, художня література, тощо, 20% 
«вихователів вважає, що розвиток 
культури мовлення здійснюється на 
всіх заняттях». На шосте запитання 
«Яку функцію виконує мовленнєво-
ігрова діяльність?»  – 85% вихователів 
відповіли: «пізнавальну й розважаль-
ну функцію», – 15% визначили: «функ-
цію мовленнєвого спрямування».

Відповіді респондентів на наступне 
запитання «Яким чином Ви організовує-
те взаємодію з батьками у напрямку роз-
витку комунікативно-мовленнєвих умінь 
дітей? – 80% вихователів відповіли: «інди-
відуальні консультації», – 20% відповіли: 
«тематичні батьківські збори».

В анкетуванні для батьків стояли 
такі питання: «Чи замислювалися Ви 
про те, як спілкується Ваша дитина?» – 
80% батьків відповіли: «Замислює-
мось»  – 20% «Не завжди». На друге 
питання: «Чи слухаєте Ви, що гово-
рить Ваша дитина?»  – 70% відповіли: 

«Так», – 30% «Так, але не завжди вслу-
хуюся що саме». На питання «Як ви 
вважаєте, хто повинен займатися роз-
витком мовлення дитини? (Батьки чи 
заклад дошкільної освіти)» – 80% від-
повіли: «батьки та заклад дошкільної 
освіти», 20% «заклад дошкільної осві-
ти». На третє питання «Хто з членів 
сім’ї більше приділяє уваги дитині у 
спілкуванні з ним?»  – 60% відповіли: 
«Більше мама», 30% «Однаково мама й 
батько», 10% «Бабуся». На питання 
«Чи граєте Ви зі своєю дитиною?» і 
«Які ігри для розвитку мовлення є у 
вас вдома?» – 90% відповіли: «Так, гра 
Дні тижня, Говори навпаки, Якщо я.., 
тощо», 10% «Не маю часу».

Відповіді респондентів на останнє 
запитання «Чи компетентні Ви в пи-
таннях формування у дітей дошкіль-
ного віку комунікативно-мовленнєвих 
умінь або вам необхідна допомога пе-
дагога?» – 80% відповіли: «Компетент-
ні, але не відмовлюсь від поради педа-
гога», 20% «Потрібна допомога». Отже, 
результати анкетування засвідчили 
середній рівень теоретичної (знання 
термінології) і практичної (викорис-
тання методів, прийомів) підготовки 
вихователів закладів дошкільної осві-
ти до роботи над розвитком комуніка-
тивно-мовленнєвих умінь дошкільни-
ків та недостатню роботу батьків з ді-
тьми яка спирається на їх подальший 
мовленнєвий розвиток.

Отже, виникає нагальна потреба в 
розробці методики розвитку комуні-
кативно-мовленнєвих умінь дітей 
старшого дошкільного віку в мовлен-
нєво-ігровій діяльності.
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Виховне середовище освітнього за-
кладу визначає процес виховання, але 
при цьому не враховуються умови роз-
витку педагогічної культури вчителів 
та батьків учнів. Педагогічне середови-
ще – це сфера творчого педагогічного 
спілкування (О. М. Анохін), педагогіч-
ного впливу (А, М. Анохін. Н. Ю. По-
сталюк). Ще одне поняття «атмосфе-
ра» – це навколишні умови, обстанов-
ка (товариська атмосфера, атмосфера 
довіри), яка педагогічно характеризує 
створення сприятливих (або неспри-
ятливих) умов для розвитку та само-
розвитку особистості.

Німецький педагог О.Ф. Больнов 
розуміє під визначенням педагогічної 
атмосфери «всі відповідні відчуттю 
умови та людські відносини, які існу-
ють між вихователем та дитиною, які 
складають задній план для кожної 
окремої виховної поведінки»[1]. Педа-
гогічна атмосфера за Больновим має 
принципове значення для успішного 
виховання. Він вважає, що не тільки 
певні людські настанови сприятливі 
для виховання, а й глибше, що «вони 
повинні бути в наявності як необхідні 
передумови, щоб взагалі, щось подібне 
до виховання змогло удатися»[ 1]. Зна-
менно, що Больнов називає Песталоц-

ці єдиним винятком, який в обох 
останніх листах свого твору «Як Гер-
труда вчить своїх дітей» чітко відзна-
чив, як укоренилися відношення ма-
ленької дитини до матері у більш піз-
ньому віці, які були позначені вдячніс-
тю І слухняністю завдяки любові та 
довірі. Все ж таки Больнов дотриму-
ється думки, що ці визначення Песта-
лоцці залишалися надто невизначени-
ми. Також Песталоцці не знайшов зро-
зумілої та переконливої назви для цієї 
виховної та плідної атмосфери, так що 
його ініціатива залишилися в цьому 
відношенні без вірного успадкування.

Больнов виходить з того, що у педа-
гогічної атмосфери є «два взаємоза-
мінних та відповідно доповнюючих 
один одного напрямки»[2], а саме, 
«відповідна відчуттю установка дити-
ни до дорослого та інша, яку доросла 
людина зі свого боку проявляє до ди-
тини»[2]. Тільки подвійна перспектива 
від дитини та від вихователя може ви-
значити суть педагогічної атмосфери, 
в той час як Песталоцці опирався на 
першу перспективу. Проте, Больнов 
намагається розробляти не тільки ці 
дві перспективи педагогічних відно-
син, а й продовжує розглядати оточен-
ня. Педагогічне відношення значить не 
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тільки тісне особисте ставлення однієї 
дитини до конкретної людини, а й 
воно повинне охоплювати в той же час 
загальний настрій, який направлений 
«не тільки на іншу людину, а в цілому 
охоплює світ «[2].

Другою необхідною вимогою Боль-
нов називає атмосферу необтяжливої 
радості та підкреслює, що вона пови-
нна оточувати життя молоді і відкрива-
ти світ. Значення настроїв за Больно-
вим полягає в тому, що вони представ-
ляють основу душі у якості нижчого 
рівня всього психічного життя і склада-
ють «основний настрій людського бут-
тя». Цю думку Больнов докладно роз-
винув у своєму творі про суть настроїв. 
При цьому в дискусії з Гайдеггером 
Больнов звернув увагу на те, що не тіль-
ки у настрої страху є цей фундамен-
тальний характер в гайдеггерівському 
сенсі, а й ствержував, що основна про-
тилежність веселих і сумних, піднесе-
них та зажатих настроїв має вихідний 
пункт. Через поганий настрій хмурні-
шає та відчужується життя. Радісний 
настрій навпаки відкриває людині світ і 
сприяє збільшенню психічних сил. Цю 
дію, полярну протилежним настроям, 
вважає Больнов особливо важливою 
для дітей тому, що вони в силу своєї не-
розвиненості

більше піддаються впливам настро-
їв ніж дорослі. Виходячи з цього, Боль-
нов бачить основне завдання вихован-
ня: сприяти плідним настроям, та на-
впаки усувати шкідливі або допомога-
ти їх долати. Це дуже важливо, тому 
що все виховання, а особливо, шкільне 
виховання постійно перебуває в не-

безпеці перебільшувати серйозність 
життя та пригнічувати веселий сміх і 
всі інші ознаки дитячої неупередже-
ності. Больнов діагностує цю тьмя-
ність як професійну хворобу виховате-
ля, який повинен бачити в цьому не-
безпеку і усвідомлено захищатися від 
неї. Больнов висловлює цю думку од-
ним реченням тільки веселий вихова-
тель – це хороший вихователь тому, що 
в той же час тільки він в змозі поши-
рювати радість, щоб повести за собою 
молодь» [2].

Так, готовність до педагогічної ді-
яльності визначається, як характерис-
тика потенційного стану вчителя, до-
тичне його професійної діяльності. В 
цілому, готовність до дії трактуються, 
як стан мобілізації усіх психофізичних 
систем людини, що забезпечують 
ефективне виконання професійних 
дій. Під готовністю розуміють озброє-
ність людини необхідними для успіш-
ного виконання дій знаннями, вміння-
ми та навичками; нагальну реалізацію 
програми дій у відповідь на появу ви-
значеного сигналу.

Зміст поняття «готовність» психо-
логи та педагоги розглядають як: єд-
ність трьох компонентів (когнітивно-
го, емоційного, пов’язаного з поведін-
кою) (Д. Катц, М.Смит); сукупність 
мотиваційних, пізнавальних, емоцій-
них, вольових якостей особистості 
(Ю.М. Кулюткин); передумову ціле-
спрямованої діяльності, її реалізації, 
стійкості та ефективності (К.М. Ду-
рай-Новакова, М.І. Д’яченко); новоут-
ворення (Л.С. Виготський); психічний 
стан (А.Й. Капська, А.Г. Мороз, В.О. 
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Сластьонін). Проте наведені точки 
зору не суперечать одна одній, а допо-
внюють, розкриваючи різні аспекти 
складного поняття. Слід зазначити, що 
всі автори розглядають готовність як 
передумову успішної професійної ді-
яльності людини.

У педагогіці й психології існує ве-
лика кількість дефініцій цього понят-
тя. Готовність  – це: настанова, атті-
тьюд, очікування, намір, феномен, 
явище, властивість, пильність тощо. 
Ми поділяємо точку зору А.Ф. Линен-
ко, яка розглядає готовність як цілісне 
стійке утворення, що мобілізує осо-
бистість на включення до діяльності. 
На думку дослідника, готовність не є 
вродженою, а виникає в результаті 
певного досвіду людини, заснованого 
на формуванні його позитивного став-
лення до означеної діяльності, усві-
домленні мотивів і потреби в ній, 
об’єктивації її предмета та способів 
взаємодії з ним.

Розглядаючи поняття «професіона-
лізм», необхідно зазначити, що воно 
має декілька значень: 1  – це заняття 
чим-небудь як професією; 2 – ступінь 
майстерності; 3  – оволодіння основа-
ми й глибинами будь-якої професії. В 
довідковій літературі професіоналізм 
визначається, як «набута під час на-
вчальної та практичної діяльності 
здатність до компетентного виконання 
трудових функцій; рівень майстернос-
ті та вправності у певному виді занять, 
відповідний рівню складності викону-
ваних завдань».
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Загальновідомо, що педагог реалізує 
два основних соціальних завдання – на-
вчання й виховання підростаючого по-
коління. Незмінно залишаючись про-
відними в його професійній діяльності, 
ці взаємопов›язані завдання згідно ви-
могам, що ставляться до школи тією чи 
іншою історичною епохою, наповню-
ються конкретним змістом й отриму-
ють специфічну спрямованість.

Зазначимо, що питання про те, 
яким бути вчителю й наскільки широ-
ким має бути спектр його професійно-
значущих якостей, знань, умінь і нави-
чок хвилювало педагогів уже давно. 
Питання, пов›язані з особистістю та 
діяльністю вчителя, часто висвітлюва-
лись в їхніх працях.

Готовність до педагогічної діяль-
ності визначається, як характеристика 
потенційного стану вчителя, дотичне 
його професійної діяльності. В цілому, 
готовність до дії трактуються, як стан 
мобілізації усіх психофізичних систем 
людини, що забезпечують ефективне 
виконання професійних дій. Під го-
товністю розуміють озброєність люди-
ни необхідними для успішного вико-
нання дій знаннями, вміннями та на-
вичками; нагальну реалізацію програ-

ми дій у відповідь на появу 
визначеного сигналу.

В сучасній психолого-педагогічній 
літературі немає єдиного підходу щодо 
визначення поняття професіоналізм. 
Кожен із дослідників, що оперує цією 
категорією, виокремлює її домінуючий 
компонент чи співвідносить поняття 
«професіоналізм» з близькоспорідне-
ним, на його думку, поняттям. Так, до-
слідники пов’язують професіоналізм із 
самоосвітою (К. Левітан), вважають, 
що воно близьке до поняття «профе-
сійний потенціал» (І.П. Підласий ), ба-
чать у ньому компонент соціальної 
зрілості педагога (В.В. Радул ), розгля-
дають професіоналізм як наявність 
знань і вмінь учителя (В.Я. Синенько).

Культура діалогу кожного виклада-
ча і майбутнього фахівця є частковим 
процессом, що в якості складника вхо-
дить до цілісного та надвичайно склад-
ного процесу саморозвитку особис-
тості. На думку С.М. Амеліної, сут-
ність процесу підвищення рівня куль-
тури діалогу у рамках саморозвитку 
людини полягає у самовдосконаленні і 
самовихованні для більш повного за-
доволення однієї з основних людських 
потреб – потреби у самореалізації [1].

ПРОФЕСІЙНО–ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ ПЕДАГОГА

Конончук І.В.
старший викладач  
кафедри іноземної філології і перекладу НУБіП Украіни,  
м.Київ
Зінич В., 
студентка
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Посилення інтересу до проблеми 
виховання майбутніх фахівців відбу-
вається в так звані переломні періоди 
соціально-економічного розвитку сус-
пільства, змін у політичній сфері. В 
епоху інтенсивної міжнародної інте-
грації, інформаційного, культурного 
обміну та співробітництва з новою 
силою та актуальністю постає питання 
інтернаціонального, громадського, мо-
рального, культурного виховання. 
Особливого значення набуває форму-
вання особистості студента як грома-
дянина суспільства, який володіє гли-
бокими професійними знаннями, 
культурного, соціально активного, 
який з повагою ставиться до духовних 
цінностей та традицій, моральних та 
етичних устоїв.

Необхідне подальше осмислення та 
розробка категорії виховання в нових 
суспільно-політичних умовах, оскіль-
ки цілісно сформованої системи ви-
ховної роботи в процесі освітньої ді-
яльності поки що не створено. Всебіч-
ний характер проблеми вузівського 
виховання дозволяє викладачам іно-
земних мов виділити певні орієнтири в 
своїй педагогічній діяльності. Це, перш 
за все, гуманізація та гуманітаризація 
технічної освіти, суть якої полягає у 
введенні молодої людини у світ куль-
турних цінностей країни, мову якої 
вона вивчає, порівнюючи з Україною 
та не принижуючи роль та гідність 
останньої. Через пізнання цієї різно-
манітності особистість створює інди-
відуальний життєвий проект.

Так, І.А. Зязюн зазначає, що складо-
вими професіоналізму в будь-якій 

професії є компетентність і озброє-
ність системою вмінь. Але в педагогіч-
ній діяльності, на його думку, для про-
фесіоналізму мало лише цих компо-
нентів. Необхідні певні особистісні 
якості, тому що сам педагог є інстру-
ментом впливу на учня. І цей інстру-
мент – його душа. О.А. Дубасенюк та-
кож вважає педагогічну компетент-
ність одним із показників / професіо-
налізму, додаючи до неї 
професійно-педагогічну спрямова-
ність і педагогічні здібності.

Представники іншої точки зору (СІ. 
Ісаєв, С.Г. Косорецький, В.М. Слобод-
чиков) під поняттям «професіонал» 
розуміють сукупність понять «особис-
тість» і «майстер». Професіонал роз-
глядається ними як цілісний суб›єкт, 
вільний і відповідальний в проекту-
ванні, здійсненні та творчому перетво-
ренні власної діяльності.

Цієї ж точки зору дотримується і 
І.Д. Багаєва. Однак при цьому вона 
вважає, що професіоналізм є поняттям 
більш високого рівня, ніж «майстер-
ність», оскільки останнє засноване 
більш на практичних прикладних 
вміннях педагога.

Загальновідомо, що педагог реалі-
зує два основних соціальних завдан-
ня – навчання й виховання підростаю-
чого покоління. Незмінно залишаю-
чись провідними в його професійній 
діяльності, ці взаємопов’язані завдан-
ня згідно вимогам, що ставляться до 
школи тією чи іншою історичною епо-
хою, наповнюються конкретним зміс-
том й отримують специфічну спрямо-
ваність.
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Зазначимо, що питання про те, 
яким бути вчителю й наскільки широ-
ким має бути спектр його професійно-
значущих якостей, знань, умінь і нави-
чок хвилювало педагогів уже давно. 
Питання, пов’язані з особистістю та 
діяльністю вчителя, часто висвітлюва-
лись в їхніх працях.

Я.А. Коменський вважав, що людина, 
що обрала вчительство своєю професі-
єю, повинна бути чесною, діяльною, на-
полегливою, живим взірцем доброчес-
ності, яку має прищеплювати учням, 
бути людиною освіченою та працелюб-
ною, безмежно любити свою справу, ста-
витися до учнів по-батьківськи, збуджу-
вати в них інтерес до знань.

І.Г. Песталоцці вказував, що вчи-
тель мусить бути сповнений любові, 
мудрості, цінувати порядок, уміти во-
лодіти собою; учні повинні довіряти 
йому; він має бути здатним побачити в 
кожній дитині її призначення й допо-
могти їй відбутися як особистості.

А.В. Дистервег вказував на те, що 
хороший учитель повинен не тільки 
досконально володіти предметом, а й 
любити свою професію та дітей; вва-
жав, що вчителю треба знати історію, 
літературу, а також весь час слідкувати 
за новими працями з педагогіки, пси-
хології й методики; надавав велике 
значення озброєнню вчителів прак-
тичним педагогічними вміннями й на-
вичками.

Тут надзвичайно важливо знайти 
як загальний стиль спілкування, так і 

ситуативний підхід до людини. Авто-
ритет повинен здобуватися не через 
механічне встановлення дистанції, а 
через взаєморозуміння, в процесі 
спільної творчої діяльності. Такий 
стиль спілкування відрізняв діяль-
ність В. О. Сухомлинського. Таке 
спілкування можна розглядати як пе-
редумову успішної спільної навчаль-
но-виховної діяльності. Захопленість 
спільною справою  – джерело друж-
ності, і одночасно дружність помно-
жена на зацікавленість роботою, по-
роджує спільний плідний пошук. Го-
ворячи про систему взаємин педагога 
з вихованцями, А. С. Макаренко 
стверджував, що педагог, з одного 
боку, повинен бути старшим товари-
шем та наставником, а з іншого – спі-
вучасником спільної діяльності. Не-
обхідно формувати дружність як пев-
ний тон у відносинах педагога з ко-
лективом.
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Процес становлення державності в 
Україні в умовах сьогодення відзнача-
ється суперечливістю, складністю, 
драматичністю, наявністю внутрішніх 
і зовнішніх викликів та ризиків. Тра-
диції авторитарності і тоталітарності 
радянського періоду наклали значи-
мий негативний відбиток не лише на 
функціонування громадянського сус-
пільства, але й у значній мірі змінили 
свідомість людей.

Історія доводить, що авторитар-
ність державного устрою і тотальна 
залежність від неї усіх суспільних ін-
ституцій гальмує розвиток країни вці-
лому і негативно впливає на станов-
лення особистості зокрема. З огляду на 
це формування громадянської культу-
ри особистості засобом громадянської 
освіти і виховання в умовах сьогоден-
ня є пріоритетним завданням усього 
суспільства у соціальній, культурній, 
освітній сферах. Важливі завдання 
стоять і перед педагогічною наукою у її 
теоретичній та прикладній площинах.

Усі сучасні реформи відображають 
необхідність і важливість формування 
громадянознавчих компетенцій у всіх 
вікових категорій населення, без них 
процес розбудови громадянського сус-
пільства в Україні реально відбутися 
не може. У новому Законі України 
«Про освіту» чітко і однозначно вказа-
но на пріоритетність громадянської 
освіти та її незаперечну роль у житті 
країни та окремої особистості: «Метою 
освіти є всебічний розвиток людини 
як особистості та найвищої цінності 
суспільства, її талантів, інтелектуаль-
них, творчих і фізичних здібностей, 
формування цінностей і необхідних 
для успішної самореалізації компе-
тентностей, виховання відповідальних 
громадян, які здатні до свідомого сус-
пільного вибору та спрямування своєї 
діяльності на користь іншим людям і 
суспільству, збагачення на цій основі 
інтелектуального, економічного, твор-
чого, культурного потенціалу Україн-
ського народу, підвищення освітнього 
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рівня громадян задля забезпечення 
сталого розвитку України та її євро-
пейського вибору» [3].

Тема громадянської освіти усіх ві-
кових категорій населення активно до-
сліджується сучасними науковцями і 
відображає сутність громадянських 
цінностей, завдання організації освіт-
нього процесу у руслі громадянознав-
ства, особливості підготовки педагога 
до реалізації завдань громадянської 
освіти, соціальні аспекти громадяноз-
навства, специфіку й особливості ан-
драгогіки тощо [1; 2; 4; 7]. Найбільш 
повно і детально проблеми громадян-
ської освіти та виховання представлені 
у роботах О.Вишневського, П.Ігнатен-
ко, Н.Косарєвої, В.Курило, В.Поплуж-
ного, Н. Сейко, О.Сухомлинської та ін. 
Вчені не лише теоретично обґрунтову-
ють зміст та завдання громадянської 
освіти, але й досліджують прикладні 
шляхи запровадження неформальної 
освіти для усіх верств населення, вва-
жаючи, що без громадянознавчих ком-
петенцій культура особистості не буде 
цілісною, що своєю чергою гальмува-
тиме поступ суспільства.

Завданням громадянської освіти є 
якісна і всебічна підготовка різновіко-
вого населення країни до виконання 
ролі громадянина.  Відомий теоретик 
громадянської освіти Емі Гутман трак-
тує громадянську освіту як «культиву-
вання чеснот, знань і навичок, необхід-
них для участі у політичному та соці-
альному житті». При цьому громадян-
ська освіта, на переконання вченої 
включає в себе неформальні соціальні 
інститути (сім’я, бібліотеки, церква, 

громадські організації, профспілки, 
спортивні об’єднання, ЗМІ тощо) [2].

Громадянське (цивільне) суспіль-
ство – це сфера спілкування, взаємо-
дії, спонтанної самоорганізації і само-
врядування вільних індивідів на 
основі добровільно сформованих асо-
ціацій, яка захищена необхідними за-
конами від прямого втручання і ре-
гламентації з боку держави і в якій 
переважають громадянські цінності 
[5]. До найважливіших слід віднести: 
свободу, рівність громадян, повагу до 
приватної власності, самовідпові-
дальність, верховенство права тощо 
[1, 306]. Усвідомлення і привласнення 
цих цінностей може відбувати спон-
танно, у рамках щоденного буття лю-
дини, проте такий процес буде трива-
лим і не завжди успішним. Організо-
вана громадянська освіта під керівни-
цтвом фахових педагогів допоможе 
людині будь якого віку реалізувати 
свій життєвий потенціал при наймен-
шій втраті часу, життєвої енергії, уни-
каючи помилок та використовуючи 
уже існуючий кращий досвід як ві-
тчизняний так і світовий.

Алексіс де Токвіль, французький 
дослідник громадянського суспіль-
ства у книзі “Демократія в Америці” 
(1832 р.) акцентував увагу на необхід-
ності формування свідомого та ін-
формованого громадянина. Токвіль 
обґрунтував соціокультурний підхід 
до розуміння громадянського сус-
пільства, акцентував увагу на мораль-
ному та соціопсихологічному впливо-
ві громадських асоціацій. Саме ці ор-
ганізації формують “місцеві і особис-
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ті свободи”, створюють необхідне для 
демократії активне соціальне поле, 
поширюють дух солідаризму, терпи-
мості та кооперації, а також створю-
ють ситуацію наявності “пильного 
громадського ока”, яке повсякчас сте-
жить за владою [8].

Сутність громадянської освіти по-
лягає у вмінні відстоювати власні пра-
ва, сумлінно виконувати взяті на себе 
обов’язки, формувати вміння бороти-
ся за суспільну рівність і справедли-
вість, продукувати здатність брати ак-
тивну і свідому участь у житті спільно-
ти, громади, держави тощо.

Організована таким чином фор-
мальна і неформальна освіта має на 
меті витворити таку людину, яка змо-
же протистояти негативам, не втрача-
ючи здобутих у процесі громадянської 
освіти та виховання цінностей [6].

В освітніх системах розвинених 
країн вкоренилася тенденція організа-
ції освіти людини протягом усього її 
життя. Такі ж тенденції прослідкову-
ються і в Україні з огляду на стрімкі 
процеси суспільного розвитку, які спо-
стерігаються в умовах сьогодення. 
Школа, на жаль, не може забезпечити 
усіх тих потреб людини в освіті, які 
диктує стрімкий розвиток науки, тех-
нологій, техніки тощо.

Розвиток системи неперервного на-
вчання разом із утвердженням сус-
пільства знань є своєрідним соціаль-
ним наслідком глобалізації, технологі-
зації та інформатизації світового жит-
тєвого простору людини. Освіта тепер 
не може обмежуватися лише кількома 
роками лише на початку життя люди-

ни, а потребує системності, тривалос-
ті, варіативності з урахуванням викли-
ків соціуму.

Неформальна освіта може сьогодні 
стати тією важливою ланкою усього 
культурно-освітнього процесу, оскіль-
ки її характер змінності, не 
прив’язаності до статичних освітніх 
структур, динамічності та варіатив-
ності дозволяє створювати таке освіт-
нє поле, де людина будь-якого віку 
зможе задовільнити свої освітні по-
треби і реалізувати наявний життєвий 
потенціал. Це у цілковитій мірі стосу-
ється її складової громадянської осві-
ти.

До сфери неформальної освіти від-
носять тренінги, курси, індивідуальні 
заняття під керівництвом тренерів чи 
репетиторів тощо. Особливо важли-
вим є те, що неформальна освіта не 
має вікових, професійних чи інтелек-
туальних обмежень щодо учасників, не 
є статичною у часі, вона володіє осо-
бливим інноваційним потенціалом, 
тут апробуються новаторські методи-
ки та сучасні й альтернативні техноло-
гії навчання.

У сучасних видах неформальної 
освіти робиться спроба запроваджен-
ня курсів та тренінгів громадянознав-
ства, які б дали змогу людині не лише 
виробити певні компетенції у цій сфе-
рі, але й долучитися до діяльності гро-
мадянських інституцій, які функціо-
нують у державі, позашкільних закла-
дів, організацій, об’єднань, рухів, гро-
мад тощо.

Важливим завданням неформаль-
ної освіти є вироблення стратегії фор-
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мування громадянської культури осо-
бистості, яка передбачає свідоме і 
об’єктивне ставлення громадян до по-
літичної системи, виробляє у громадя-
нина відчуття балансу між соціальною 
активністю i пасивністю, спонукає лю-
дину дотримуватися прав та виконува-
ти обов’язки громадянина і вчить ви-
магати від державних інституцій уза-
конених прав кожного громадянина.

Отже, питання громадянської осві-
ти активізувалися в умовах сьогодення 
у зв’язку із потребою удосконалення 
державного механізму та побудовою 
громадянського суспільства у ньому. 
Вважаємо, що формальна і неформаль-
на освіта мають рівні можливості для 
реалізації завдань громадянської осві-
ти. Слід, на нашу думку, реалізувати не 
лише спеціальні заходи щодо навчання 
громадянських цінностей, але й форму-
вати громадянознавчі компетенції, 
спрямовувати діяльність на участь в 
акціях, проектах, різноманітних фор-
мах неформальної освіти тощо.
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В умовах сучасного періоду розви-
тку суспільства в нашій країні перед 
школою стоїть складне та відповідальне 
завдання – забезпечувати прогрес учня, 
тобто завжди має бути присутня віра 
учителя в сили учня, яка стимулювати-
ме його рухатись вперед, не покладаю-
чи сил. Навіть Сухомлинський Василь 
Олександрович у своїх працях неодно-
разово писав про любов вчителя до 
учня і називав його – завтрашнім учи-
телем. «Пам’ятайте, що можливості і 
сили людські невичерпні. Учень може 
весь рік чогось не розуміти, чогось не 
вміти, та ось настав момент, коли він 
зрозумів, зумів. Внутрішні ходові сили 
для такого «осяяння» – я так назвав би 
це пробудження думки – нагромаджу-
ються в дитячій свідомості поступово, і 
нагромаджуємо ці сили ми, педагоги, 
своєю вірою. Ніколи не треба поспіша-
ти і розчаровуватися.» [1]

«Провідна роль зв’язків математи-
ки зі спорідненими навчальними пред-
метами у формуванні наукового світо-
гляду, прикладних умінь учнів є за-

гальновизнаною. Однак у контексті 
вирішення проблеми інтеграції різно-
рідних знань набуває актуальності ре-
алізація тих зв’язків, що об’єктивно 
існують у багатовимірному освітньому 
просторі між математикою і гумані-
тарними науками. Зазначимо, що спе-
цифіка цих зв’язків полягає в тому, що 
часто вони мають опосередкований 
характер, і навіть досвідченим вчите-
лям складно визначити шляхи їх мож-
ливої реалізації. Ефективність зна-
чною мірою залежить від координації 
знань учнів з різних навчальних дис-
циплін.» [2]

Отже, запровадження уроку мате-
матичної лінгвістики у навчальний 
процес – це експериментальний метод, 
і як додатковий урок сконцентрований 
на всезагальному розвитку учнів та 
підняттю рівня інтелектуальних мож-
ливостей. Даний метод є новизною для 
української школи і більше зосередже-
ний на розвиток пізнавальних інтере-
сів школярів і саме тому необхідністю 
є створення сприятливих умов для ре-
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алізації індивідуальних можливостей 
кожної зокрема дитини.

Мене дуже зацікавив спосіб дифе-
ренціювання навчальної роботи, який 
запроваджує заслужений вчитель Укра-
їни Балахівської середньої школи 
С.П. Логачевська. «Ключовими елемен-
тами її підходу є прийом багаторазово-
го пояснення нового матеріалу, вибір 
учнями завдань для самостійної роботи 
на основі самооцінки своїх можливос-
тей, завершення уроку виконанням 
спільної частини (роботи). Учителя 
найбільш турбує, як запобігти трудно-
щам, не допустити відставання слабких 
дітей і водночас не стримувати темпу 
зростання сильних учнів. Її діяльність 
до уроку і під час навчання підпорядко-
вана меті: кожен учень повинен дістати 
таке навантаження, яке відповідає його 
можливостям, а обов’язок учителя  – 
створювати умови для активізації зони 
найближчого розвитку всіх дітей. Отже, 
в її роботі є постійне орієнтування на 
близькі й віддалені результати навчан-
ня.» [3]

«Диференціація передбачає всео-
сяжне пристосування змісту і процесу 
навчання до індивідуальних можли-
востей кожного учня. Застосування 
диференціації на практиці передбачає:

1) вивчення типологічних особли-
востей учнів та рівня їхньої успішності 
з метою загальної оцінки їхніх можли-
востей;

2) організаційне розв’язання про-
блеми диференціації, наприклад поділ 
групи на підгрупи з урахуванням на-
вчальних можливостей учнів. виділен-
ня окремих підгруп слабших або силь-

ніших учнів;
3) вивчення вимого програми і 

структури змісту навчального пред-
мета під кутом зору його можливого 
скорочення, розширення, спрощення, 
дозування, градуювання;

4) побудова на цій основі апарату 
різнорівневих навчальних задач і ви-
бір методів та форм їх вирішення.» [4]

Аналізуючи специфіку диференціа-
ції на уроках математичної лінгвісти-
ки, зрозуміло що це дуже ефективний 
метод оптимізації навчально-виховно-
го процесу. Освітні системи, що функ-
ціонують на базі навчальних закладів, 
зосереджені більше на стандартних чи 
типових дисциплінах (тобто математи-
ка, фізика, українська мова), а експери-
ментальні та новітні дисципліни все 
ще доопрацьовуються та удосконалю-
ються. Навчання школярів нової дис-
ципліни передбачає комунікативну 
спрямованість, використання ігрової 
діяльності учнів, психолого-педагогіч-
них прийомів, що оптимізують на-
вчальну діяльність дітей, обов’язковим 
має бути застосування інформаційно-
комунікативних технологій. Першо-
черговим завданням новітніх предме-
тів є розкриття творчого потенціалу 
особистості. Інтелект, знання, праце-
любність, допитливість, творчі зді-
бності, уявлення, наполегливість  – це 
ознаки творчої особистості.

Усі зусилля педагога мають бути 
спрямовані на те, щоб знайти такі спо-
соби навчання, які б не розділяли дітей 
у класі і в той же час забезпечили кож-
ному відповідні щодо його здібностей 
можливості.
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Диференціація має переслідувати 
головну мету – надати можливість усім 
учням позбутися почуття ущербності і 
водночас відчути радість праці. А це 
можливо лише за умов дійсно демо-
кратичних, гуманних стосунків вчите-
ля і учнів, в атмосфері доброзичливос-
ті та співробітництва. «Якщо ж дифе-
ренціацію здійснювати авторитарно, 
вона лише «узаконить» навчальну не-
рівноправність дітей і сприятиме фор-
муванню почуття соціальної неспра-
ведливості.» [4]

Принципи диференційованого під-
ходу:

1) різнорівневі контрольні і само-
стійні роботи;

2) диференційоване домашнє за-
вдання;

3) диференційована робота на уро-
ці (індивідуальні завдання, робота в 
однорідних групах);

4) розробка різнорівневого дидак-
тичного матеріалу;

5) створення таблиць, зразків 
розв’язання.

Дитина постійно розвивається і 
дуже важливим фактором є умови, в 
які вона потрапляє, тобто у колі більш 
успішних однолітків у дитини 
з’являється більше шансів для свого 
розвитку. Вчитель нової школи пови-
нен перш за все бачити плюси та до-
сягнення своїх учнів. Відкрито дітей 
між собою порівнювати не можна, 
адже цим створюється нездорова кон-
куренція та почуття заздрості між од-
нокласниками. Але праця на межі 
можливостей  – головна умова розви-
тку.

«Диференційоване навчання у 
практичній діяльності вчителя може 
виражатися в тому, що всі учні отри-
мують завдання однакової складності, 
але слабшим під час їх виконання на-
дають індивідуальну допомогу, або ж 
слабшим учням дають окремі, посиль-
ні для них завдання. Іншим учням 
пропонують легкі завдання, згодом 
ускладнюють додатковими завдання-
ми, яке вони виконують індивідуаль-
но, відносно своїх можливостей. Зага-
лом диференціювати завдання можна 
за змістом, за кількістю завдань, за 
ступенем їх складності, за ступенем 
самостійності їх виконання. « [5]

Досить ефективним та складним 
видом диференційованого навчання є 
поділ на групи відносно можливостей 
учнів, де кожен буде мати своє само-
стійне завдання (яке б містило пробле-
му), бо саме самостійна робота дає 
поштовх до прогресу.

У практиці такого поділу викорис-
товують методики Ю.  Бабанського, 
який увів поняття реальних навчаль-
них можливостей учнів. Їх зміст визна-
чають такі критерії:

1)  психологічні компоненти 
(здатність до аналізу, синтезу, порів-
няння, вміння виділяти суттєве, ро-
бити узагальнення, раціональність, 
саиостійність, темп мислення, 
пам’ять, увага);

2) навички навчальної праці (само-
контроль, планування, темп обчислен-
ня, організованість в навчальній робо-
ті, дотримання розпорядку дня);

3)  окремі компоненти вихованості 
(наполегливість у навчанні, старан-
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ність, свідома навчальна дисципліна, 
ставлення до навчання);

4)  позашкільний вплив сімї та од-
нолітків;

5)  біологічні компоненти (фізична 
працездатність, стан здоров’я, дефекти).

«З урахуванням цих критеріїв учнів 
за їх можливостями можна поділити 
на такі групи:

1) учні з дуже високими навчальни-
ми можливостями;

2) учні з високим рівнем навчаль-
них можливостей;

3) учні з середніми навчальними 
можливостями;

4) учні з низькими навчальними 
можливостями.» [5]

Навчання у групах сприяє викорис-
танню відповідних методів – пошуко-
вих та творчих, створює умови для 
використання колективного рішення 
заданої проблеми, але з індивідуаль-
ним підходом. Важливим є спілкуван-
ня однолітків у групі, що розвиває їхні 
комунікативні якості.

Епоха універсалізації освіти, енци-
клопедичних знань відходить у мину-
ле. Темпи сучасного життя потребують 
більш раннього визначення сфери по-
дальшої професійної підготовки. Таку 
можливість надає школярам диферен-
ціація освіти.

«Диференціація – процес та резуль-
тат створення відмінностей між части-
нами освітньої системи. « [6]

Чинники, які забезпечать хорошу 
диференціацію на уроках математич-
ної лінгвістики:

1) роль інформації має бути незна-
чною;

2) важливими є задачі, які містять 
проблему;

3) звертати увагу на інтерес учнів;
4)  підготовка педагога має бути 

якісною настільки, щоб запропонува-
ти відповідно до кожної дитини окре-
му проблему.

Отже, новаторство пов’язують із 
передовим педагогічним досвідом, 
вважають рушієм прогресу в освітній 
галузі, вершиною особистісного педа-
гогічного досвіду. На основі новатор-
ства продукують нові педагогічні ідеї, і 
на цих засадах запроваджують зміни в 
навчально-виховному процесі. Таким 
новаторством на сьогодні є матема-
тична лінгвістика і диференціація як 
засіб реалізації цієї дисципліни на уро-
ках у новітній школі. Це процес пошу-
ку та впровадження нового, одночасно 
із залученням вже напрацьованого ро-
ками досвіду, тобто звернення до ме-
тодик різних вчених.
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У всі часи люди високо цінували 
моральну вихованість, в новому філо-
софському світогляді, теорії розвитку 
складних, в тому числі громадських 
систем моральні ідеали суспільства 
розглядаються як точка тяжіння в 
вирі, до якої рухається соціальна сис-
тема, це об’єктивно є напрямком роз-
витку суспільства. Глибокі соціально-
економічні перетворення, що відбува-
ються в сучасному суспільстві, змушу-
ють нас розмірковувати про майбутнє 
України. В даний час підростаюче по-
коління часто звинувачують в безду-
ховності, безвір’і, агресивності. Акту-
альність проблеми морального вихо-
вання пов’язана з підготовкою освіче-
них, високо моральних людей, що 
володіють не тільки знаннями, а й чу-
довими рисами особистості.

В даний час моральному вихован-
ню в школах приділяється велика ува-
га, проте кінцевий результат роботи не 
завжди задовільний. Однією з причин 
є відсутність чіткої системи в виховній 
роботі школи та класних керівників. 
Система морального виховання вклю-
чає в себе: розуміння і враховування в 

роботі моральний досвід вихованців, 
правильне співвідношення форм ді-
яльності і освіти на різних вікових 
етапах, включення моральних критері-
їв в оцінку всіх без винятку видів ді-
яльності і проявів особистості дітей. 
Слід зауважити що дитині важливі не 
виховні бесіди, а культурна взаємодія 
як спільне практичне освоєння куль-
турних норм і зразків спілкування і 
поведінки.

До важливих джерел морального 
досвіду школярів відноситься мисте-
цтво. Воно повинно бути різноманіт-
ним і постійним, пронизувати все жит-
тя дитини, насичувати його душу спів-
переживанням іншим людям. Мисте-
цтво абсолютно незамінне в вихованні, 
воно розширює, поглиблює і організо-
вує моральний досвід людина, зіштов-
хує дитинУ з такою моральної ситуаці-
єю, з якою в житті він може і не зустрі-
тися, в навчальному процесі не створи-
ти, а в формуванні моральних якостей є 
важливим. Незамінна роль мистецтва в 
накопиченні досвіду співпереживання. 
Мистецтво дозволяє пережити те, що 
кожна людина в силу обмеженості його 

ОСОБИСТІТЬ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ НА УРОКАХ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
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Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького
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досвіду пережити не може. Співчуваю-
чи героям художніх творів, радіючи їх-
нім успіхам, вболіваючи їх негараздами, 
людина стає емоційно багатшими, чуй-
ними, проникливіше, мудрішими. Крім 
того, мистецтво створює у кожного 
ілюзію самовідкриття істини, завдяки 
чому моральні уроки, що містяться в 
творі, глибоко переживаються і швид-
ше стають надбанням свідомості осо-
бистості.

Розвитку моральної свідомості ді-
тей також сприяє їх знайомство з жит-
тям, діяльністю, моральними позиція-
ми видатних людей.

У формуванні національної само-
свідомості школярів важлива роль на-
дається навчально  – методичній літе-
ратурі. На уроках музичного мисте-
цтва викладач за допомогою музичних 
творів та літературних текстів безпо-
середньо виводить учнів на осмислен-
ня відносин до людини і суспільства.

Окремо слід відмітити особистість 
педагога у формуванні національної 
самосвідомості. Ідейність, мораль-
ність, педагогічна спрямованість і ес-
тетична культура, професійно-педаго-
гічні, індивідуальні особливості пізна-
вальних процесів і їх педагогічна спря-
мованість емоційна чуйність; вольові 
якості; особливості темпераменту.

Інтегральною якістю особистості 
вчителя, що виражає його «виховну 
силу», можна вважати «харизму» (І.В. 
Бестужев-Лада). У перекладі з грецької 
слово harisma означає «надана милість, 
дар», в Філософському словнику (1994) 
воно розшифровується як «надзвичай-
но великі можливості або виняткова 

обдарованість, що сприймаються як 
милість Божа». Педагога, який володіє 
харизмою, в вичерпнії мірі, відрізня-
ють наступні якості: яскрава індивіду-
альність; любов до дітей; внутрішня 
сила, цілісність, цілеспрямованість, 
притягає дітей і дорослих; «Організа-
ційне і емоційний» лідерство; здат-
ність генерувати ідеї і захоплювати 
ними; широта і глибина інтересів, ці-
лісний світогляд; впевненість у своїй 
місії, в правильності обраного ним 
шляху. На думку автора, педагог, наді-
лений «харизмою», відрізняється висо-
ким ступенем напруженості внутріш-
нього життя, спрямованістю,, піднесе-
ним характером духовно-моральної 
сфери (духовністю). Його характери-
зує також творче ставлення до дітей, 
до своєї справи, до світу в цілому. Але, 
перш за все, він вміє творчо ставитися 
до самого себе як особистості: вико-
ристання власних можливостей дося-
гає в такому вчителя своєї вищої фор-
ми. Очевидно, що «харизма» вчителя, 
як вищий ступінь педагогічної обдаро-
ваності, пов’язана з його гуманістич-
ним пріоритетом.

У цьому контексті важливо зазна-
чити також, що позитивне самосприй-
няття, любов до себе так само важлива 
для вчителя, як і любов до дитини. Ця 
загальна спрямованість педагогічної 
взаємодії коригується конкретними 
рекомендаціями на його адресу:

– щиро ставитися до вихованця і 
відверто висловлювати своє позитив-
не ставлення до нього;

– допомагати вихованцю усвідом-
лювати мету свого розвитку і домага-
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тися перетворення цих цілей в мотиви 
його діяльності; – співпрацювати з ви-
хованцями при плануванні педагогіч-
ної діяльності, включаючи навчальну, 
перетворюючи їх в співавторів освіт-
ньо-виховного процесу, відповідаль-
них за його результати;

– організувати навчально-вихов-
ний процес з максимальною зручністю 
для учнів.

Для повороту дитини до духовності 
та національної самосвідомості вчи-
тель повинен стати носієм вищих ду-
ховних цінностей. Необхідно дати по-
штовх особистісному саморозвитку.

Таким чином, ми не можемо не по-
годитися з твердженням, що високий 
рівень самоприйняття обумовлює по-
зитивне ставлення до інших. Вчитель – 
посередник між дитиною і духовними 
цінностями минулих і сучасних поко-
лінь. Ці цінності, знання, морально-

етичні норми не доходять до дітей у 
стерилізованому вигляді, а несуть в 
собі особистісні риси вчителя, його 
оцінки. Отже, ефективне здійснення 
системи виховання дітей шкільного 
віку цілком залежить від гуманістичної 
спрямованості особистості педагога.
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На фоні суспільно-економічних пе-
ретворень, що відбуваються в сучасно-
му українському суспільстві, яскраво 
висвітлюються проблеми у морально-
му вихованні підростаючого поколін-
ня.

Від аморальності в суспільстві по-
терпають усі. Формування морального 
обличчя нації  – це невідкладна націо-
нально-гуманітарна проблема, яка по-
требує об’єднання зусиль науковців, 
педагогів-практиків, батьків, держав-
них структур та громадських об’єднань.

Моральність нації – основа духовної 
стійкості та спадкоємності її історично-
го буття. Різке прискорення темпів роз-
витку цивілізації на початку третього 
тисячоліття потребує пошуку таких но-
вих методів і форм формування мораль-
ної свідомості дитини, які б повною мі-
рою враховували турботи й запити на-
шого сучасника, відповідали його духо-
вним можливостям і сподіванням.

Традиції морального виховання на 
засадах гуманізму здавна відомі укра-
їнській педагогіці. Їх витоки  – в дав-
ньоруських літописах Київської Русі та 

Галицько-Волинського князівства, у 
філософсько-педагогічних концепціях 
Г.  Сковороди, в кращих працях Г.  Ва-
щенка, І.  Вишенського, Б.  Грінченка, 
М.  Костомарова, А.  Макаренка, 
М. Максимовича, П. Могили, І. Огієн-
ка, О. Потебні, Ф. Прокоповича, С. Ру-
сової, В.  Сухомлинського, К.  Ушин-
ського, Т.  Шевченка та ін. Фундамен-
тальні ідеї морального розвитку осо-
бистості висувалися Л.  Виготським, 
А. Макаренко, Ж. Піаже, Г. Песталоц-
ці, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинським.

Важливий вклад у розвиток теоре-
тичних і прикладних проблем форму-
вання моральної свідомості, зокрема її 
ціннісної, емоційної сфер, внесли пра-
ці Л.  Артемової, І.  Беха, Л.  Божович, 
М. Боришевського, О. Кононко, Н. Мо-
нахова, Л. Рувинського, О. Сухомлин-
ської та ін.

Безперечно, найвищою цінністю на 
землі є не просто розумна, а в першу 
чергу вихована людина. Саме тому од-
ним із найголовніших людинотворчих 
засад є формування моральних цін-
ностей.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ СТОСУНКІВ У 
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ
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Гуманність – моральна норма люд-
ського суспільства, яка поєднує у собі 
вимогу поваги й любові до людини, 
взаємодопомоги і взаємопідтримки в 
колективній діяльності, повсякденно-
му спілкуванні, в усьому укладі життя. 
Гуманні почуття і власне емоції як 
форма їх вираження виступають свого 
роду психологічним механізмом, за до-
помогою якого особистість поступово 
починає сприймати вимоги суспіль-
ства як свої власні.

Унікальність дошкільного періоду 
порівняно з подальшими віковими 
етапами становлення особистості по-
лягає в тому, що він створює основи 
саме загального розвитку дитини. У 
цей період формуються не лише ті 
якості, що взагалі характеризують по-
ведінку дитини, її ставлення до довкіл-
ля, а й такі, що проектуються на май-
бутнє [3, с. 8].

Особливо велике значення має пи-
тання формування гуманних стосун-
ків у дітей старшого дошкільного віку. 
Шести-семирічний вік є важливим 
етапом у житті дитини, бо вона готу-
ється до вступу в школу. В цей час у 
психічному розвитку дітей відбува-
ються великі зрушення, зокрема, в 
усвідомленні ними людських взаємин, 
розширюється сфера спілкування з до-
рослими і дітьми, формується уміння 
оцінювати свої вчинки [6, с. 10].

Гуманні почуття шестирічної дити-
ни можуть виявлятися в інтересі до 
життя іншої людини, у співчутті до її 
потреб, у захисті скривдженого від 
кривдника, в умінні поступатися свої-
ми інтересами на користь іншого. У 

спілкуванні з дорослими, завдяки со-
ціальному оточенню й навчанню фор-
мується особистість, здатна відчувати 
й емоційно виявляти свої почуття. Од-
нак у більшої частини дітей безпосе-
редні емоції легко витісняють знання 
про правильне й неправильне, про по-
трібне й заборонене [4, с. 9].

Український філософ Г. Сковорода 
вважав, що формування моральної 
свідомості індивіда  – найважливіше 
завдання всіх і кожного. Найкраща 
людська риса на думку філософа – до-
брота, а її вияв  – доброчинність. До-
бро властиве кожному від природи і є 
найдоступнішим, як вода і повітря. 
Г.  Сковорода мріяв про вільну духо-
вну людину, в якій гармонійно поєд-
нано матеріальне і духовне, яка живе 
в гармонії з природою, власною сові-
стю і Богом. Він створив етичний іде-
ал гуманної, вільної, незалежної лю-
дини з високим почуттям обов’язку, 
котра володіє скарбом “спокою неру-
шеного”, “здоров’я міцного”, “серцем 
незламним”, “зрівноваженим духом”, 
“мудрою розсудливістю”, “веселістю 
ясною”, “дружбою, що цінніша за все” 
[1, с. 6].

Велику увагу розробці питань мо-
рального виховання приділяв А.  Ма-
каренко. Педагог, письменник, він 
створив наукову методику виховної 
роботи з дитячим колективом. В часи 
найбільш важких випробувань він ві-
рив в торжество ідей гуманізму, муж-
ньо взявши на себе відповідальність за 
виховання нової людини. Він наголо-
шував, що “виховання  – процес соці-
альний в найбільш повному змісті.
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Зі всім світом навколишньої дій-
сності дитина входить в безмежну 
кількість відносин, кожне з яких роз-
вивається, переплітаючись з іншими 
відносинами, ускладнюється фізичним 
і моральним зростанням самої дити-
ни” [5, с. 9].

Формування гуманних стосунків 
починається з контактів дитини із ін-
шими людьми  – дорослими, одноліт-
ками, молодшими дітьми. У спільній 
діяльності і спілкуванні, якщо вони 
правильно побудовані, виникає спіль-
ність емоційних переживань, з’явля-
ється можливість збагачення почуття-
ми іншого [2, с. 4].

В дошкільному віці закладаються 
основи соціальної компетентності ди-
тини: вміння орієнтуватися у світі лю-
дей (рідні, близькі, знайомі, незнайомі 
люди, люди різної статі, віку, роду за-
нять та ін.), здатність розуміти іншого, 
його потреби, особливості поведінки, 
вміння поважати людей, допомагати 
їм, турбуватися про них, обирати від-
повідні ситуації спілкування та спіль-
ної діяльності.

Гуманізм педагогічного процесу за-
снований передусім на принципі гума-
ністичної спрямованості, поваги до ви-
няткової своєрідності кожної дитини та 
її сім’ї, толерантного відношення до 
культурної самобутності, ціннісних, сві-
тоглядних, фізичних, освітніх та інших 
відмінностей. Додержання даного прин-
ципу сприяє збереженню та підтримці 
особливостей індивідуальної та сімейної 
культури, носієм якої є дошкільник.

К. Крутий розглядає принцип гума-
нізації як принцип соціального захис-

ту підростаючої людини, як принцип 
«олюднення» взаємовідносин дитини з 
ровесниками, дорослими, іншими сло-
вами, коли педагогічний процес буду-
ється на визнанні своєрідності, уні-
кальності, особливої ролі дошкільного 
дитинства у становленні особистості.

Отже, суть принципу гуманістич-
ної спрямованості полягає в переорі-
єнтації стилю взаємодії вихователя з 
дошкільниками від суб’єкт-об’єктних 
відносин до суб’єкт-суб’єктних і пере-
будові фронтально-дисциплінарної 
освітньої моделі в індивідуально-цен-
тровану.

Взаємодія педагога і дитини гума-
ністичного спрямування основується 
на принципах позитивної мотивації, 
сприятливому емоційному кліматі, ат-
мосфері довіри і доброзичливості, які 
регулюють, перш за все, комунікатив-
ний бік навчально-виховного процесу, 
характер взаємин в системі педагог  – 
предметна діяльність – дитина, потре-
бують ділової співпраці та співтвор-
чості педагога і дитини.

Спрямованість педагогічного про-
цесу на формування гуманних почут-
тів і відносин сприяє поступовому 
усвідомленню дитиною особистісної 
значущості вчинків, відповідних мо-
ральним нормам, а мотивом, спонука-
ючим до них, стає прагнення виявити 
до однолітка, що відчуває емоційний 
дискомфорт, співчуття, чуйність, до-
брозичливість.

Отже, сучасний підхід до форму-
вання гуманних стосунків повинен по-
лягати в можливості цілісного розви-
тку дитини у світі людей та відповідати 
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сучасній меті виховання  – створенню 
сприятливих умов для розвитку осо-
бистості дитини, для її самореалізації.
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Реформування дошкільної освіти 
потребує розв’язання безлічі проблем, 
серед яких виняткове місце належить 
проблемі формування творчої особис-
тості.

Проблемі розвитку людських зді-
бностей завжди надавали величезного 
значення. Проте в минулому у людей 
не з’являлося виняткової потреби у 
розвитку творчості. Таланти виникали 
самі собою, стихійно породжували 
унікальні твори літератури та мисте-
цтва, робили наукові відкриття, вина-
ходи, які забезпечували задоволення 
потреб культури суспільства, яка роз-
вивалася.

На сьогоднішній день ситуація зо-
всім інакша. Науково-технічний про-
грес сприяє урізноманітненню та 
ускладненню життя. Воно потребує від 
особистості не стандартних, звичних 
для всіх дій, а рухливості, гнучкого 
мислення, швидкого пристосування до 
нових умов, творчого підходу до 
розв’язання різноманітних проблем. 

Якщо звернути увагу на той факт, що 
практично в кожній професії частка 
розумової праці збільшується, а вся 
значна частина виконавчої діяльності 
відводиться машинам, то безсумнівно 
творчі здібності особистості потрібно 
признати частиною її інтелекту а за-
вдання розвитку – одним з першоряд-
них завдань у вихованні сучасної осо-
бистості.

Всі культурні цінності, що накопи-
чило суспільство – це результат твор-
чої діяльності людей, а від творчого 
потенціалу підростаючого покоління 
буде залежати майбутнє людського 
суспільства.

Зміст, який закладений в поняття 
творчі здібності, визначає особливості 
аналізу проблем їх розвитку. Нерідко у 
щоденній свідомості творчі здібності 
прирівнюють зі здібностями до різно-
манітних видів художньої діяльності, 
складання віршів, написання музики 
тощо. Проте творчі здібності цим не 
обмежуються. Це поняття пов’язане з 
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поняттям “творчість”, “творча діяль-
ність”. Під творчою діяльністю ми під-
розуміваємо таку діяльність особис-
тості, результатом якої є створення 
чогось нового  – предмету навколиш-
нього світу чи побудови мислення, яке 
забезпечує нові знання про світ, чи 
переживання, які відображають нове 
ставлення до дійсності [4, c. 11].

Творчі здібності визначають як ін-
дивідуальні особливості, якості осо-
бистості, які впливають на її успіш-
ність під час виконання різноманітної 
творчої діяльності. Саме тому частка 
творчості може бути присутньою у 
будь-якій людській діяльності. У всьо-
му розвиненому світі наявний дуже 
великий інтерес до проблеми розкрит-
тя механізмів творчості.

Становлення цілісної, гармонійно і 
творчо розвиненої особистості не є 
можливим без виховання естетично 
освічених людей, які розуміють і ціну-
ють мистецтво, без виявлення у дітей 
творчого початку.

На сьогоднішній день Україна зна-
ходиться на шляху становлення, тому і 
вимагає освічених громадян, творчих 
особистостей, які спроможні знайти 
креативний підхід для вирішення різ-
номанітних проблем. Саме тому на-
вчальні заклади всіх рівнів ставлять 
перед собою дуже важливе завдання: 
сприяти тому, щоб кожна дитина в 
майбутньому стала не просто пасив-
ним членом суспільства, а інтелекту-
альною, ініціативною, творчою, сус-
пільно корисною особистістю.

Базовий компонент дошкільної 
освіти, а саме зміст освітньої лінії “Ди-

тина у світі культури” передбачає фор-
мування в дітей почуття краси в різ-
них її проявах, ціннісного ставлення 
до змісту предметного світу та світу 
мистецтва, розвиток творчих здібнос-
тей, утвердження емоційно-ціннісного 
ставлення до практичної та духовної 
діяльності людини, розвиток потреби 
в реалізації власних творчих здібнос-
тей [1, с. 6].

Природа виникнення та розвитку 
дитячої творчості вже протягом де-
кількох десятиліть є предметом дослі-
джень багатьох учених. Наукою дове-
дено, що саме дошкільний вік – сенси-
тивний період розвитку творчості.

Творчість є однією з найзмістовні-
ших форм психічної активності, яку 
розглядають як універсальну здібність, 
що може забезпечити успішність бага-
томанітної діяльності старших до-
шкільників.

Творча дитина, творча особистість 
є результатом всього способу життя 
дошкільника, результатом спілкуван-
ня та взаємної діяльності з доросли-
ми, наслідок його особистої актив-
ності та творчих дій. Саме тому од-
ним із першорядних напрямів діяль-
ності дошкільного навчального 
закладу є створення єдиної скоорди-
нованої системи з виявлення, розви-
тку, сприяння та стимулювання твор-
чо обдарованих дітей.

Проблемою творчих здібностей ді-
тей займалися вчені Л.  Виготський, 
І.  Лернер, С.  Сисоєва, Б.  Теплов, які 
стверджували, що майже кожну дити-
ну можна навчити творчості, виховую-
чи у неї інтерес до знань.
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Якщо творче мислення поєднати з 
високим рівнем творчої уяви, розумо-
вими здібностями, розвинутою 
пам’ятю, точністю рухів, то саме цей 
перелік і буде складати структуру за-
гальних здібностей, які сприяють роз-
виткові спеціальних, творчих здібнос-
тей. Таким чином, у всіх дітей із нор-
мальним розумовим розвитком можна 
сформувати риси творчої особистості.

Б. Теплов [6,  c.  22] назвав творчу 
здібність здатністю до самовираження. 
Це природна здібність, яку можна роз-
вивати. Творчість розвиває нахили ди-
тини до свободи і відкриттів, до при-
год і оригінального вираження.

Л. Горюнова зазначає, що твор-
чість – це вища форма активності і са-
мостійності в діяльності людини, яка 
включає елемент нового, передбачає 
оригінальну і високопродуктивну ді-
яльність, здатність до вирішення про-
блемних ситуацій, продуктивну уяву у 
поєднанні з критичним відношенням 
до досягнутих результатів [3].

Видатний педагог В. Сухомлин-
ський підкреслював: “Не можна по-
збавляти дітей радісного духовного 
життя. Воно повноцінне лише тоді, 
коли дитина живе в світі гри, казки, 
музики, фантазії, творчості. Без цього 
вона засушена квітка”. Він наголошу-
вав, коли дитина повторює те, що було 
вже створено іншими людьми, якщо 
це діяння – плід її власних розумових 
зусиль – вона творець, її розумова ді-
яльність – творчість [5, c. 87].

Творчість дітей визначається не в 
об’єктивно новому кінцевому продук-
ті, а в самостійному створенні дити-

ною системи власних взаємовідносин 
зі світом, у перетворенні навколиш-
нього середовища і себе в цьому серед-
овищі [2, c. 19].

Діти від природи є допитливим і 
сповнені бажанням вчитися. Для роз-
витку творчих здібностей кожної ди-
тини потрібне правильне керівництво 
з боку вихователя. З цією метою вихо-
ватель повинен на кожному занятті 
використовувати творчі завдання. 
Вони повинні складати систему, яка 
буде здатна сформувати і розвинути 
всю різноманітність інтелектуальної 
та творчої діяльності дітей.

Творчі здібності сприяють швидкому 
оволодінню знаннями та уміннями, їх 
засвоєнню й ефективному застосуван-
ню на практиці. З цього слідує, що для 
розвитку творчих здібностей важливу 
роль відіграє розвиток психічних про-
цесів таких як, пам’ять, увага, уява, 
швидка реакція, асоціативність, аб-
страктність мислення. За даними психо-
логів саме ці якості є основою для розви-
тку творчих здібностей дошкільників.

Специфічність творчості дітей за-
ключається в тому, що вона з’являється 
у співдружності з творчістю дорослих, 
і вона має бути мотивована. Психоло-
ги розглядають гру, як генетичну осно-
ву художньої творчості, в процесі якої 
природно утворюються ситуації, які 
збуджують творчу активність. В наслі-
док того, що будь-яка творчість дити-
ни пов’язана з емоційним відгуком на 
явища життя – вона найбільше кориcна 
на початковому етапі навчання, коли 
закладаються основи відношення до 
мистецтва.
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У системі фізичного виховання сту-
дентів велике місце належить волейбо-
лу. Волейбол включений як самостій-
ний розділ у програму по фізичному 
вихованню в вищих учбових закладах 
України. Крім того, масовий розвиток 
спорту серед студентської молоді є од-
нією з важливих умов підвищення 
спортивної майстерності дорослих 
спортсменів [1]. Актуальність даної 
теми полягає в тому, що тільки вирі-
шуючи специфічні завдання навчання 
грі у волейбол, застосовуючи спеціаль-
ні засоби і методи навчання з ураху-
ванням вікових особливостей організ-
му, можна досягти високих спортив-
них результатів у волейболі. Система-
тична підготовка волейболіста під 
керівництвом тренера або викладача 
фізичного виховання значно скорочує 
строк технічної підготовки гравця і 
успіх його значно вище [3]. Правильно 
організовані заняття волейболом є 
прекрасним засобом всебічного фізич-
ного розвитку студентів, які сприяють 
рішенню важливих виховних завдань 
[4]. Пояснюється це великою емоцій-

ністю гри, а також нескладним устат-
куванням: невелика площадка, м’яч та 
сітка на двох стійках. Однак, оволодін-
ня технікою і тактикою гри у волейбол 
в досконалості – це процес складний і 
трудомісткий, він вимагає великих 
спільних зусиль тренера і спортсмена 
[2].

Мета нашого дослідження полягала 
у визначенні ефективних засобів і ме-
тодів, впливаючих на удосконалення 
системи фізичного виховання студен-
тів засобами волейболу.

Педагогічний експеримент був ор-
ганізований в рамках учбово-трену-
вального процесу протягом 7  місяців 
(з вересня 2017 р. по березень 2018 р.). 
В ньому приймали участь студенти 
3-го курсу факультету фізичного ви-
ховання  – експериментальна група та 
студенти факультету педагогічної осві-
ти – контрольна група Харківської гу-
манітарно-педагогічної академії. Сту-
дентам контрольної і експерименталь-
ної груп були запропоновані наступні 
вправи: верхня передача м’яча двома 
руками над собою за 1 хвилину; нижня 

ІННОВАЦІЇ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТІВ-ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
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Харківська гуманітарно-педагогічна академія
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передача м’яча двома руками за 30 се-
кунд; подача з 10 разів.

В результаті проведеного дослі-
дження було встановлено, що середній 
бал в експериментальній (Е) групі 
вище, ніж у контрольній (К) групі. Це 
свідчить про те, що студенти факуль-
тету фізичного виховання краще фі-
зично підготовлені ніж студенти фа-
культету педагогічної освіти. Також 
вплинула на результат різниця кіль-
кості годин – група Е – займалась 8 го-
дин на тиждень, а група К – 4 години 
на тиждень. Слід відзначити, що така 
тенденція була зафіксована, як на по-
передньому, так і на заключному етапі 
нашого педагогічного дослідження. 
Порівняльний аналіз результатів по-
переднього і заключного педагогічного 
дослідження контрольної і  експери-
ментальної груп студентів свідчить 
про значне покращення фізичної рухо-
вої активності студентів. Показники з 
різних видів контрольного тестування 
значно покращились. В результаті ана-
лізу показників фізичної підготовле-
ності студентів відмічено за всіма зді-
бностями підвищення в  експеримен-
тальній та контрольній групах. Однією 
з особливостей проведених дослі-
джень є той факт, що розроблені засо-
би, методи та форми організації фізич-
ної підготовки не порушують законо-
мірностей розвитку фізичних здібнос-
тей, а їх підвищують, що позитивно 
впливає на весь стан організму. Таким 
чином, після 7  місяців навчання тех-
нічним та тактичним прийомам гри у 
волейбол середній бал зріс. Особливо 
він виріс у студентів експерименталь-

ної групи. Це пов’язано з вирішенням 
специфічних завдань по навчанню грі 
у волейбол, застосовуваних нами засо-
бів і методів навчання.

В результаті проведеного дослі-
дження можна зробити наступні ви-
сновки:

1. Аналіз спеціальної літератури по 
даному питанню свідчить про те, що 
фізичні здібності  – це невід’ємна час-
тина у загальному розвитку студентів 
не тільки в фізичному плані, а й в ду-
ховному, моральному і естетичному.

2. Завдяки удосконаленню системи 
фізичного виховання студентів засо-
бами волейболу розвиваємо всебічно 
розвинуту особистість.

3. Використовуючи специфічні за-
соби і методи навчання грі у волейбол, 
можна швидше досягти спортивного 
результату тому, що вони полегшують 
процес засвоєння технічних і тактич-
них прийомів гри.

4. Проводячи заняття з волейболу, 
тренер або викладач фізичного вихо-
вання, повинен ураховувати вікові 
особливості студентів та рівень їхньої 
фізичної підготовки.

5. Успіх студентів в оволодінні тех-
нікою і тактикою гри у волейбол бага-
то в чому залежить від умілого вибору 
та застосування спеціальних вправ, 
одні з яких спрямовані на розвиток 
фізичних здібностей, необхідних для 
гри у волейбол, а інші сприяють більш 
швидкому і правильному оволодінню 
структурою технічного прийому.

Перспективи подальших дослі-
джень передбачають розробку комп-
лексів вправ для підвищення майстер-
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ності та формування рухового уміння 
волейболістів. Проблема оптимізації 
тренувального процесу студентів-во-
лейболістів потребує подальшого ана-
лізу і дослідження.
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Сучасний рівень розвитку футболу 
пред’являє високі вимоги до фізичної 
підготовленості футболістів, однією зі 
сторін якої є розвиток фізичних якос-
тей футболістів [2]. В процесі трену-
вання у футболістів розвиваються 
складні і всілякі рухові навики. Харак-
терна для футболу ациклічність вправ 
ускладнює ці навики і пред’являє осо-
бливо великі вимоги до органів чуття 
футболістів [1]. Виконання придбаних 
рухових навиків пов’язане зі швидким 
переміщенням м’яча і гравців на полі. 
У зв’язку з цим провідне місце у фут-
болістів займає зорова аферентна сис-
тема [3]. Одночасно відбувається без-
перервне формування і розвиток 
умовно-рефлекторних зв’язків між ко-
рою головного мозку, руховим апара-
том і  внутрішніми органами; значно 
розширюються функціональні можли-
вості рухового апарату, нервової сис-
теми, вегетативних органів; удоскона-
люються координаційні і адаптаційні 
здібності [4].

Мета нашого дослідженні полягала 
у з’ясуванні та експериментальному 

обґрунтуванні впливу футболу на роз-
виток фізичних якостей футболістів.

Педагогічний експеримент був орга-
нізований в рамках навчально-трену-
вального процесу футболістів ДЮСШ 
«Восток» м. Харкова протягом 6 місяців 
(з жовтня 2017 р. по березень 2018 р.). 
Програма педагогічного експерименту 
включала вивчення вихідного і кінце-
вого рівнів фізичної підготовленості 
футболістів, а потім їх порівняльний 
аналіз. Педагогічне тестування прово-
дилося з метою оцінки рівня розвитку 
фізичних якостей за наступною програ-
мою: біг 30 м; стрибок у довжину з міс-
ця; жонглювання м’ячем; біг 7х50  м; 
тест Купера; підтягування.

Зважаючи на те, що наш експери-
мент проходив з жовтня по березень, 
ми захопили перехідний і підготовчий 
періоди підготовки. Перше тестування 
ми провели у жовтні. З усієї групи ми 
брали максимальні, мінімальні показ-
ники та знаходили середні для підве-
дення підсумків. За такою схемою ми 
працювали і на кінцевому етапі нашо-
го дослідження у березні.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ 
ЯКОСТЕЙ ФУТБОЛІСТІВ

Ремзі Ірина Владленівна
кандидат педагогічних наук, доцент;
Аксьонов Дмитро Володимирович
викладач фізичного виховання,  
Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Ключові слова: футбол, розвиток фізичних якостей, футболісти.
Keywords: football, development of physical qualites, footballplayers.
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Аналіз результатів проведеного до-
слідження свідчить про те, що футболіс-
ти, які протягом 6 місяців систематично 
виконували фізичні вправи направлені 
на розвиток фізичних якостей, мають 
вищі кінцеві показники фізичного стану 
у  порівнянні із своїми показниками на 
початку дослідження, а саме: середні по-
казники бігу на 30  м покращали на 
0,3  сек.; показники стрибка у довжину 
з  місця збільшилися на 0,07  м; середні 
показники жонглювання м’ячем збіль-
шилися на 6  р.; середні показники бігу 
7х50  м покращали на 4,7  сек.; середні 
показники бігу за 12 хвилин покращали 
на 250 м; середні показники підтягуван-
ня збільшилися на 3 р.

Результати проведеного досліджен-
ня свідчать про позитивний вплив 
футболу на розвиток фізичних якос-
тей футболістів. Адже регулярні занят-
тя цим видом спорту призводять до 
тенденції зростання показників тестів.

В результаті проведеного дослі-
дження можна зробити наступні ви-
сновки:

1. Розвиток фізичних якостей фут-
болістів в дитячому віці має велике 
значення. Адже закладене з малого су-
проводжуватиме протягом усього 
життя. Варто також знати, що деякі з 
якостей, таких як швидкість, сприт-
ність багато в чому залежать від послі-
довності та природних даних.

2. Вплив футболу на розвиток фі-
зичних якостей величезний. Гравці, які 

систематично використовують фізичні 
вправи, направлені на розвиток фізич-
них якостей, мають вищі показники 
фізичного стану у порівнянні із своїми 
показниками раніше.

3. Для подальших занять футбо-
лом дуже важливий розвиток фізич-
них якостей у дитинстві. Фундамент, 
закладений у юному віці, визначатиме 
на якому рівні гратимуть ваші вихо-
ванці. Тому тренерам-викладачам у 
ДЮСШ слід приділяти максимальну 
увагу розвитку фізичних якостей 
футболістів.

Перспективи подальших дослі-
джень передбачають розробку комп-
лексів вправ для розвитку швидкості, 
спритності, витривалості, сили і швид-
кісно-силових якостей. Проблема роз-
витку фізичних якостей футболістів 
потребує подальшого аналізу і дослі-
дження.
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Реформування системи освіти ста-
вить перед освітянами складні завдан-
ня, пов’язані з необхідністю перео-
смислити традиційні погляди на на-
вчально-виховний процес і в такий 
спосіб розробити правила і практичні 
підходи до роботи у дошкільному за-
кладі та у школі, які будуть здатні за-
безпечити ефективну освіту для всіх.

Сучасні дошкільні заклади та шко-
ла мали б створити таке поле діяльнос-
ті дитини, де б її здібності й задатки 
розкрилися найповніше, шляхом твор-
чого напруження, подолання трудно-
щів, розв’язання проблем, пошуку 
оптимальних рішень. Ці положення 
знаходили відображення у наукових 
ідеях педагогів класиків та сучасників: 
«Тільки та діяльність дає щастя душі, 
зберігаючи її гідність, яка виходить з 
неї самої, з цього випливає, діяльність 
улюблена, діяльність вільна; а тому, 
скільки необхідно виховувати в душі 
прагнення до діяльності, стільки ж 
необхідно підвищувати в ній і праг-
нення до самостійності або свободи. 
Позаяк свобода виховується не відсут-

ністю утисків, а, навпаки, їх подолан-
ням, досвідами насолоди свободою, 
яка відчувається лише в хвилину подо-
лання утисків, – то очевидно, що чим 
більше зробить дитина таких дослідів, 
тим більше зміцніє та розвинеться у 
ній прагнення до свободи; чим більше 
труднощів подолає вона, тим більше 
полюбить свободу» [4, 39].

Головною умовою забезпечення на-
ступності у вихованні і навчанні є спря-
мованість педагогічного процесу дитя-
чого садка і школи на всебічний розви-
ток особистості дитини. З огляду на це 
необхідний зв’язок програм, методів і 
форм навчання в дитячому садку і по-
чатковій школі. Однак структура на-
вчально-виховного процесу має свою 
специфіку в дитячому садку і школі. 
Тому спроби штучно перенести урок у 
дошкільний заклад або ігрові методи 
проведення занять у школу є непродук-
тивними. Водночас елементи навчаль-
ної діяльності, що формуються в про-
цесі навчання на заняттях у дошкільних 
закладах, забезпечують успішність на-
вчання в школі. А шкільне навчання 

ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: 
УМОВИ ТА КОМПОНЕНТИ

Перхун Леся Василівна
канд. пед.наук,  
старший викладач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 
Дрогобицького державного педагогічного університету  
імені Івана Франка,  
м. Дрогобич, Україна

Ключові слова: дитина, виховання, взаємодія, готовність до шкільного на-
вчання.
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має забезпечити взаємозв’язок, розши-
рення, поглиблення й удосконалення 
отриманих у дитячому садку знань, 
умінь і навичок [2, 5].

Однією із найважливіших умов 
успішності процесу становлення осо-
бистості у процесі підготовки її до 
школи є повноцінний розвиток. Роз-
виток  – це процес удосконалення фі-
зичних, духовних, психічних, мораль-
них та інших сил особистості. Це та 
особистісна детермінанта, без якої не 
можна очікувати комфортного вхо-
дження дитини у системне шкільне 
середовище.

Ключовими компонентами загаль-
ної (психологічної) готовності дитини 
до школи є:

1. Мотиваційна готовність до на-
вчання. Виявляється у прагненні дитини 
бути школярем; у достатньо високому 
рівні пізнавальної діяльності і мисли-
тельних операцій; у володінні елемента-
ми навчальної діяльності; у певному рів-
ні соціального розвитку. Все це забезпе-
чує психологічні передумови включення 
дитини в колектив класу, свідомого, ак-
тивного засвоєння навчального матеріа-
лу, виконання різноманітних шкільних 
обов’язків. Свідченням мотиваційної 
готовності є наявність у дитини бажан-
ня йти до школи і вчитися, сформова-
ність позиції майбутнього школяра. 
Якщо в дитини сформувалися адекватні 
уявлення про школу, вимоги до нової 
поведінки, вона не відчуватиме трудно-
щів у прийнятті нової позиції, легко за-
своюватиме норми і правила навчальної 
діяльності та поведінки в класі, взаєми-
ни з учителем і школярами.

2. Емоційно-вольова готовність до 
навчання в школі. Засвідчує здатність 
дитини регулювати свою поведінку в 
різноманітних ситуаціях спілкування і 
спільної навчальної діяльності, виявля-
ється у самостійності, зосередженості, 
готовності й умінні здійснювати необ-
хідні вольові зусилля. Вимоги до пози-
ції школяра ставлять дитину перед не-
обхідністю самостійно і відповідально 
виконувати навчальні обов’язки, бути 
організованою й дисциплінованою, 
вміти адекватно оцінювати свою робо-
ту. Тому цей вид психологічної готов-
ності називають морально-вольовою, 
оскільки вона пов’язана із сформова-
ністю особистісної позиції дитини, з її 
здатністю до управління власною пове-
дінкою. Йдеться про вміння дотриму-
ватися правил, виконувати вимоги ви-
хователя, гальмувати афективні ім-
пульси, виявляти наполегливість у до-
сягненні мети; уміння довести до кінця 
розпочату справу, навіть якщо вона не 
зовсім приваблива для дитини.

3. Розумова готовність дитини до 
навчання в школі. Виявляється у за-
гальному рівні її розумового розви-
тку, володінні вміннями і навичками, 
які допоможуть вивчати передбачені 
програмою предмети. Загалом розу-
мова готовність дитини до навчання у 
школі охоплює її загальну обізнаність 
з навколишнім світом, елементи сві-
тогляду; рівень розвитку пізнавальної 
діяльності і окремих пізнавальних 
процесів (мовлення, пам’яті, сприй-
мання, мислення, уяви, уваги); пере-
думови для формування навчальних 
умінь і загалом навчальної діяльності.
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4. Психологічна готовність до спіл-
кування та спільної діяльності. Це важ-
ливе новоутворення обумовлене змі-
ною провідних типів діяльності, пере-
ходом від сюжетно-рольової гри до на-
вчальної діяльності. Дитина, у якої не 
сформовані компоненти психологічної 
готовності до спілкування та спільної 
діяльності, відчуватиме такі типові 
труднощі у навчанні, як: нерозуміння 
позиції вчителя, невміння слухати то-
вариша, узгоджувати спільні з класом 
дії, завищена самооцінка та ін. [3, 281].

Педагог у процесі підготовки дити-
ни до школи повинен враховувати не 
лише відповідні (економічні, соціаль-
ні, політичні, полікультурні, глобаліза-
ційні, євроінтеграційні, історичні, де-
мографічні, територіальні та інші) де-
термінанти, але й уміти визначати до-
мінанти у них на певному етапі як 
життя окремої дитини, так і розвитку 
суспільства на певному етапі його роз-
витку. Динамізм сучасного життя на-
кладає відбиток на розвиток освіти на 
всіх її етапах та зумовлює необхідність 
пристосування до нього і певної сус-
пільної та особистісної рівноваги та 
гармонії. Наприклад, тотальне вико-
ристання мережевих інформаційних 
технологій чи не у всіх видах діяльнос-
ті людини не може бути не враховане в 
освіті, але їх широке використання у 
роботі з дошкільниками призводить 
до звикання, а часто й залежності, зву-
жує поле сприймання оточення дити-
ни-дошкільника, шкодить здоров’ю 
дитини, обмежує її рухову активність, 
не сприяє здоровому способу життя 
тощо. Часто у практиці дошкільної 

освіти та родинного і сімейного вихо-
вання спостерігається тенденція захо-
плення Інтернетом, засобами мас-
медіа тощо. Практика доводить, що 
цілісне і гармонійне сприймання ото-
чуючого світу дитиною відбувається у 
ранньому дитинстві і прямо залежить 
від кількості аналізаторів, які беруть 
участь у цьому процесі. Для повноцін-
ного сприймання світу у дитини з ран-
нього віку слід розвивати різноманітні 
відчуття, які у процесі її життя і осо-
бливо у час дошкільного дитинства та 
підготовки до школи мають особливо 
важливе значення коли формується 
готовність дитини до школи [1, 22].

Наявність внутрішнього зв’язку в 
змісті навчально-виховної роботи, ме-
тодах педагогічного керівництва, фор-
мах організації діяльності у дитячому 
садку і молодших класах школи забез-
печує цілісність процесу розвитку, на-
вчання і виховання дитини.
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With integration of Ukraine into the 
general European higher education sys-
tem, the motivation for learning and the 
importance of studying foreign languages 
have increased. As the requirements of 
society are being changed, the university 
course of teaching a foreign language 
needs to be rethought. The educational 
subject “Foreign Language” has become 
the basic element of modern education 
system and it turned into the means of 
achieving the professional realization of 
personality, especially for graduates of 
technical universities [1].

Teaching a foreign language is a com-
plex and time-consuming process even in 
special language higher educational es-
tablishments, where compulsory entrance 
examinations are obligatory and selection 
and training of students with a high level 
of knowledge in all types of speech activ-
ity is conducted. In technical universities, 
a foreign language is considered to be an 
“easy” discipline for which there are no 
entrance examinations and, according to 
the curriculum, a minimum quantity of 
hours is distinguished. As a result, a con-
siderable part of first-year students has a 

low, and sometimes a “zero” level of for-
eign language skills. At the same time, 
there is a point of view that a graduate of 
a non-linguistic university should possess 
a foreign language in the same level, as a 
graduate of a special language university. 
Therefore, the main task of teaching a 
foreign language is the training of cre-
atively thinking students, who can reason 
and argue their point of view and put the 
gained knowledge and skills into practice.

Modern studies on pedagogy and 
psychology put the effectiveness of learn-
ing in direct dependence on the motiva-
tion of learning. Among the main tasks 
facing each foreign language teacher, 
there is no other more important and at 
the same time more complex than the 
task of forming in students of positive 
and stable motivation which would en-
courage them to persistent, systematic 
educational work. This is especially im-
portant when learning a foreign lan-
guage. Many studies show that students 
of non-linguistic specialties have low 
motivation of foreign language learning 
because a foreign language is a difficult 
subject, which requires a lot of efforts, 
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time and persistence. The conviction in 
the impossibility to overcome these ob-
stacles, unbelief in their own efforts, and 
sometimes unwillingness to overcome 
certain difficulties, leads to a decrease of 
interest in a foreign language. Therefore, 
the main task that stands before a teach-
er is to reveal the creative potential of 
students, to find such didactic means 
that would awaken students’ mental ac-
tivity and interest in learning a foreign 
language. At the lessons it is important 
to create such conditions under which 
the students will have an interest and 
desire of learning a foreign language.

It should be noted that very often the 
main goal of learning a foreign language 
for many students is to get a credit, rather 
than obtaining the knowledge for their 
development and self-improvement. 
Therefore, it is necessary to stimulate the 
development of cognitive interest among 
the students. They have to realize why 
they need a foreign language, what is its 
practical importance for their future. 
Thus, when learning a foreign language, 
the motive must be in the first place, as it 
is the subject of need, its direct psycho-
logical manifestation. A necessity finds 
itself in concrete motives and it is realized 
in them. The motive is the answer to the 
question: what is needed to meet the 
needs? The motive is that psychological 
reality that induces and directs activity, 
gives it a personal sense. The motive be-
longs to the person who “applies” it to one 
or another activity. Moreover, motives 
form their own hierarchical system, which 
acts as one of the expressions of individu-
al orientation.

It is necessary to stress that in foreign 
language teaching there are different ap-
proaches, different strategies and new 
advanced methods that can stimulate a 
steady cognitive interest to learning pro-
cess. Recognition of the person-oriented 
approach as a new paradigm of educa-
tion has led to changes in the formula-
tion of goals, in content selection, in 
principles and technologies of foreign 
language teaching. The most important 
thing is to find a differentiated approach 
to the student, to take into account stu-
dent’s opportunities, tendencies and 
needs. Concerning the content of foreign 
language training it is necessary to apply 
problematic submission of the material. 
One of the important points is that the 
emphasis is placed not on the message of 
the final knowledge, but on the motiva-
tion of students to think, to independent 
information search, to independent con-
clusions and generalizations, as well as to 
“transfer to oneself ”, that is, the appeal to 
students’ vital and speech experience. 
The student and the teacher in the pro-
cess of learning all the time are put in a 
choice situation (texts, exercises and the 
sequence of work). It should also be 
noted that the person-oriented approach 
implies that, showing independence in 
the choice of one or another additional 
material, students go out of their needs 
and interests, and it gives a personal 
sense to their learning. This approach 
also involves the development of their 
reflection, the ability to see themselves 
“from outside”, independently assess 
their opportunities and needs. The per-
son-oriented approach allows introduc-
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ing active forms of education in learning 
process, which will promote the develop-
ment of creative abilities of students, 
thinking and ability to rebuild in the 
changing modern society. The emphasis 
is put on group and steam work, which 
“push” the frontal forms of work. The 
most appropriate teaching technology is 
teaching in cooperation, the method of 

projects, the inclusion of such types of 
work that cause emotional relaxation of 
students.
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