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Етнокультурна компетентність майбутніх учителів-
філологів у контексті сучасних вимог до освітнього процесу 
Ethnocultural competence of future teachers-philologists in the 
context of modern requirements for the educational process

Юрійчук Н. Д.
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики 
та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 
імені Григорія Сковороди»

Постановка проблеми. В умовах 
швидкого суспільного розвитку та соці-
альних змін виникає потреба в якісній 
адаптації до нових умов та діяльності, 
формування сучасних підходів у підго-
товці фахівців, змін в змісті, меті, спря-
мованості освітнього процесу. Для успіш-
ної професійної діяльності випускники 
закладів вищої освіти повинні володіти 
компетентностями, що відповідають ви-
могам часу та дозволяють розв’язувати 
складні професійні завдання у комплек-
сних і невизначених умовах.

Актуальним завданням освіти є збере-
ження кожним представником української 
нації своєї етнокультурної ідентичності, 
усвідомлення значущості власних етнона-
ціональних цінностей серед світових тощо. 
Йдеться про обізнаність сучасної молоді з 
досягненнями національної культури, орі-
єнтування в етнокультурному просторі, 
усвідомлення духовно-моральних основ 
людського буття. Висококультурного, наці-
онально-мовного школяра підготує той 
учитель, у котрого сформовані необхідні 
професійні компетентності.

У науковій розвідці, на основі аналізу літератури, окреслено головні 
наукові підходи до формування етнокультурної компетентності майбутніх 
учителів-філологів у контексті сучасних вимог до освітнього процесу.

Ключові слова. Компетентність, етнокультурна компетентність, 
культурологічна компетентність, майбутні вчителі-філологи, освітній 
процес.

In scientific research, based on the analysis of the literature, the main scien-
tific approaches to the formation of ethnocultural competence of future teachers 
of philology in the context of modern requirements for the educational process 
are outlined.

Key words. Competence, ethnocultural competence, culturological compe-
tence, future teachers of philology, educational process.
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Відповідно невідкладним завданням у 
процесі підготовки майбутніх учителів-
філологів є формування усіх професійних 
компетентностей, в тому числі й етнокуль-
турну.

Аналіз останніх джерел. Проблемі ет-
нокультурної компетентності присвячені 
дослідження як вітчизняних, так і зарубіж-
них науковців. Питання етнокультурної 
підготовки майбутніх учителів порушува-
ли Т. Дяченко, Я. Журецький, Т. Зякун, 
І. Лебідь, О. Березюк, О. Семеног, Цяо 
Цжи, Н. Лисенко, Н. Сідельник, Н. Они-
щенко, Л. Дудікова, Т. Соколенко, П. Фриз, 
Л. Соляр, В. Гончарук, О. Гуренко, В. Гас-
нюк, Л. Маєвська, Л. Агєєва, Л. Лічман, 
Сюй Цзяюй та б. ін.

Проте питання етнокультурної компе-
тентності майбутніх учителів-філологів в 
контексті сучасних вимог до освітнього 
процесу залишається недостатньо вивче-
ним.

Мета даної розвідки – на основі аналізу 
літератури, окреслити головні наукові під-
ходи до формування етнокультурної компе-
тентності майбутніх учителів української 
мови та літератури.

Виклад основного матеріалу. У сучас-
ній вітчизняній та зарубіжній літературі 
існує велика кількість трактувань поняття 
«компетентність», що безпосередньо сто-
сується професійної діяльності. Наукові 
дослідження, дозволяють стверджувати, 
що компетентність розглядається як адек-
ватна орієнтація людини в різних галузях 
діяльності.

«Поняття «компетентність» означає 
досконале знання своєї справи, всіх про-
цесів, явищ, зв’язків, можливих способів 
її виконання. У зміст компетентності 
включаються також рівень освіти, вміння 
акумулювати професійний і життєвий до-
свід, знання форм, методів і засобів впли-
ву на особистість, можливих наслідках 
цього впливу [1, с. 295]».

Компетентність ґрунтується не лише на 
базових знаннях, уміннях, навичках, а й на 
доцільно цілісних орієнтаціях особистості, 
на мотивації її діяльності, на стилі взаємо-
дії з людьми, на загальній особистісній 
культурі, на здатності самої особистості до 
творчості [2, с. 40].

Однією з ключових компетентностей 
учителя-філолога є етнокультурна компе-
тентність – це ступінь вияву людиною 
знань, умінь і навичок, які дозволяють їй 
правильно оцінювати специфіку і умови 
взаємодії, взаємовідносин з представни-
ками інших етнічних спільнот, знаходити 
адекватні форми співробітництва з ними 
з метою підтримання атмосфери взаємо-
розуміння і взаємної довіри [3, с. 114].

Така компетентність формує правильне 
розуміння національних культур і повагу 
до них та дозволяє якісно взаємодіяти з 
представниками інших етносів, враховую-
чи особливості їхньої національної культу-
ри, характеру, традиційного способу жит-
тєдіяльності, релігії, етикету, та ставитися 
до них толерантно.

У малій енциклопедії етнодержавоз-
навства є визначення «етнокультурної 
компетентності особи» як здатності лю-
дини вільно орієнтуватися в світі, вільно 
будувати поведінку всередині відповід-
ної культури й одночасно відчувати ті 
межі, край і початок світу іншої культу-
ри [6, с. 63].

О. Ткаченко наголошує, що етнопеда-
гогічна компетентність – це сформована 
на основі етнопедагогічної культури 
якість фахівця, що забезпечує спромож-
ність розв’язання певних професійних за-
вдань [7, с. 43].

На думку Г. Лозко, «етнокультурна ком-
петентність» – це здатність людини вільно 
орієнтуватися у світі значень культури сво-
го етносу, вільно розуміти мову («коди», 
«шифри») цієї етнокультури і вільно твори-
ти цією мовою [5, с. 289].

Майбутній учитель-філолог повинен 
уміти спрямовувати педагогічну діяльність 
на розвиток етнічної самосвідомості, що 
проявляється у спроможності ототожнюва-
ти себе з українським етносом та усвідом-
лювати своє етнічне «Я» як неповторне, 
унікальне явище.

За В. Криськом, основою етнокультур-
ної компетентності спеціаліста є система 
знань, понять, уявлень про людину як пред-
ставника етнічної спільноти [6, с. 44].

Аналізуючи літературу з окресленої 
проблеми, ми прийшли до висновку, що 
етнокультурна компетентність – це воло-
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діння рідною мовою, багатством її вира-
жальних засобів; культурними надбаннями 
свого народу, національними знаннями про 
традиції, звичаї, духовні цінності, народні 
символи та обереги; усвідомлення себе 
носієм української етнокультури; вміння 
прищеплювати любов учнів до етнокуль-
турних цінностей тощо.

Висновки. Таким чином, володіння ет-
нокультурною компетентністю є необхід-
ним елементом та однією із щаблів для 
майбутнього вчителя-філолога на вершину 
професійної підготовки.

Формування етнокультурної компе-
тентності передбачає обізнаність в тра-
диціях, культурних цінностях, психології 
певного етносу, особливостях його побу-
ту, світогляду, релігії; передачу культур-
ного досвіду та готовність до відтворення 
традицій на основі набутих знань та на-
вичок; характеризує ціннісне ставлення 
представників етносу до етнокультури; 
відображає прагнення до освоєння, збе-
реження і збагачення традицій власного 
народу.
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Актуальність теми. Сучасна система 
підготовки спортсмена є складним, багато-
факторним процесом, що включає завдан-
ня, засоби, методи та матеріально-технічні 
умови, які забезпечують досягнення 
спортсменом найвищих спортивних ре-
зультатів, а також педагогічний процес під-
готовки спортсмена до змагань. Дані науко-
вих досліджень та практика свідчать про 
те, що досягнення високих результатів, в 
багатьох випадках, обумовлене рівнем 
управління у процесі тренувальної діяль-
ності [7, с. 140].

Виклад основного матеріалу.  В спор-
тивному тренуванні мета управління – 
оптимізація поведінки спортсмена, доціль-
ний розвиток тренованості й підготовле-
ності, що забезпечує досягнення найвищих 
спортивних результатів [10, с. 9].

Спортивні змагання є основною ланкою 
в системі підготовки спортсменів. Вони 
спрямовані на максимальну реалізацію ду-
ховних і фізичних можливостей людини, 

команди. У них здійснюється не тільки 
контроль за рівнем підготовленості, зма-
гання виступають найважливішим засобом 
підвищення тренованості і спортивної май-
стерності [5, с. 25; 8].

Аналіз змагальної діяльності дозволяє 
не тільки визначити основні напрямки тре-
нувального процесу у виді спорту, а й ско-
ригувати систему управління підготовкою 
спортсменів [5, с. 27].

Важливою вимогою сучасної системи 
спортивного тренування є необхідність 
поєднання всіх її складових частин і еле-
ментів з необхідністю становлення осно-
вних компонентів ефективної змагальної 
діяльності [6]. Це знайшло відображення 
у формулюванні одного з основних специ-
фічних принципів спортивної підготов-
ки – єдність і взаємозв’язок структури 
змагальної діяльності і структури підго-
товленості [1, с. 9].

Саме прагнення до забезпечення ефек-
тивної структури змагальної діяльності ви-

Управління підготовкою спортсменів до змагань у боксі

Собко Наталія Григорівна
доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту 
кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту

Бурденюк Роман Анатолійович
студент-магістрант першого курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка
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значає задачі і зміст підготовки спортсмена 
на всьому багаторічному шляху від новачка 
до майстра високого класу (Платонов В.М., 
1997). У роботі з юними і ще недостатньо 
кваліфікованими спортсменами це прояв-
ляється у створенні передумов для ефек-
тивної змагальної діяльності і доцільної до 
неї підготовки, в роботі із дорослими 
спортсменами високого класу – становлен-
ні основних компонентів змагальної діяль-
ності і поєднанні їх у цілісну систему, що 
дозволяє досягти максимальних результа-
тів [3].

Змагання є найбільш відповідальним 
моментом в активній підготовці боксера 
[2]. Ґрунтуючись на працях та практичному 
досвіді Бутенка Б.І., Джерояна Г.О., Худа-
дова Н.А., Огуренкова Е.І., нами зроблена 
спроба охарактеризувати спеціальну підго-
товку боксерів до змагань.

Грамотна підготовка боксера до змагань 
полягає в комбінації видів навантажень, 
покликаних досягти певних цілей. Зазви-
чай, підготовка боксера до змагань почина-
ється з ЗФП, СФП і триває, за даними спе-
ціальної літератури [4], 3-4 тижні. За цей 
час організм адаптується до навантажень, 
підвищується фізична сила і спеціальна ви-
тривалість, що дозволяє витримувати на-
вантаження. В подальшому, це сприятиме 
ефективному виконанню технічних та так-
тичних елементів в рингу.

Другий етап підготовки – відпрацюван-
ня комбінацій ударів і захисних дій. Спа-
ринги і умовні вільні бої – найбільш специ-
фічні засоби. Невід›ємною частиною тре-
нувального процесу є впровадження напра-
цьованих елементів в бою. Важлива 
складова – психологічна підготовка. Пси-
хологічна підготовка боксерів до майбутніх 
змагань або бою здійснюється на основі 
загальної психологічної підготовки і 
пов›язана з вирішенням завдань, що поста-
ють перед спортсменами в даному, кон-
кретному змаганні. Особливе значення 
вона набуває під час підготовки до великих 
турнірних змагань [9].

Останній, відновний етап триває півто-
ра тижні, протягом яких: «боксер «підга-
няє» вагу, проходить відновлювальні про-
цедури, легкі тренування на «лапах» і від-
відує лазню» [4].

Висновки. Аналіз спеціальної літерату-
ри свідчить, що досягнення високих ре-
зультатів, в багатьох випадках, обумовлене 
рівнем управління у процесі тренувальної 
діяльності. Змагання є найбільш відпові-
дальним моментом в активній підготовці 
боксера. Підготовка до них проходить у 
три етапи, кожен з яких має свої задачі і 
передбачає застосування специфічних за-
собів і методів для їх вирішення.
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Реалізація цілей комунікації полягає у 
формуванні навичок та розвитку умінь пи-
семного та усного мовлення, професійних 
якостей особи у процесі навчання з ураху-
ванням перспектив розвитку суспільства та 
науки, обумовленої потребами та покра-
щенням знань майбутніх фахівців.

Спілкування є розвитком контактів між 
людьми, потребою у спільній діяльності, 
обміну інформацією між фахівцями в гру-
пах і організаціях, воно включає розроблен-
ня стратегії діяльності, розуміння одне од-
ного в процесі виконання завдань. Лінгвісти 
розглядають мову як спосіб діяльності, під-
креслюють важливість організації спілку-
вання, також виокремлюють питання про 
закони комунікації, специфіку комунікації 
залежно від соціальних, культурних, про-
фесійних умов. Професійна підготовка має 
гармонізувати навчальний процес та про-
фесійні досягнення. Згідно з дослідження-
ми, що проводилися, можна виділити необ-
хідні якості фахівця, такі як достатня підго-
товка та досвід, креативність й здатність 
швидко адаптуватися до різних умов.

Сучасне інформаційне суспільство ви-
магає від фахівця уміння сприймати, обро-
бляти й передавати інформацію, уміння 

вести ефективну комунікацію, висловлюва-
ти свої думки, доносити їх до аудиторії. 
Важливо довести, що відповідна думка пе-
реконливіша за іншу, тобто навчитися пе-
реконувати. Ефективність діяльності зале-
жить від багатьох чинників, таких як якісна 
освіта, знанням норм, також фахівці пови-
нні мати необхідні ділові та моральні якос-
ті, певні організаторські вміння працювати 
з людьми. Міжкультурна компетентність 
майбутнього фахівця зі зв’язків з громад-
ськістю має інтегративну характеристику, 
що включає комплекс знань і умінь, які ві-
дображають його готовність до спілкуван-
ня, і забезпечує продуктивну професійну та 
міжкультурну взаємодію. Важливо оволо-
діти мистецтвом публічних промов та вмі-
ти доводити корисну інформацію, тобто 
виступати, також під цим розуміють фор-
мулювання проблеми, висування ідеї для 
аналізу, необхідним є побудова самого ви-
ступу, його композиції. Приділяємо увагу 
виступам на навчальних заняттях, зустрі-
чах, засіданнях, презентаціях, наукових 
конференціях чи семінарах. Визначення та 
знання прийомів впливу на аудиторію, тоб-
то розвиток уміння доводити та перекону-
вати ведуть до успіху.

Питання підготовки публічного виступу

Інна Антоненко
старший викладач, факультет лінгвістики НТУУ «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»
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Програма навчання англійської мови для 
професійного спілкування націлена на розви-
ток іншомовної комунікативної компетент-
ності майбутніх фахівців в різних галузях, 
яка передбачає сформованість комунікатив-
них умінь у видах мовленнєвої діяльності, 
наявність мовних знань (граматичних, лек-
сичних). Питання підготовки виступу роз-
глядають науковці, підкреслюючи, що до 
будь-якого виступу потрібно готуватися. Ви-
окремлюють такі етапи підготовки виступу: 
теоретичний, стратегічний, тобто підготовка 
плану промови, аналітичний включає роз-
робку теми та її аналіз, бібліографічний по-
шук, систематизація матеріалу, логіко-компо-
зиційний аналіз тексту промови та підготовка 
до виступу [2]. У підготовці виступу на семі-
нарі пропонують звернути увагу на визна-
чення мети промови, збір інформації про ау-
диторію, визначення власної ролі, підготовку 
тексту виступу, виклад інформації з певної 
теми та акцентування на основних питаннях, 
необхідним є використання можливостей 
мовлення, організація виступу, висловлення 
свого ставлення й оцінки, підкреслення важ-
ливості й актуальності, наведення прикладів 
з певної теми. Обираючи тему виступу по-
трібно врахувати різні аспекти для ефектив-
ного впливу на аудиторію, побудови взаємо-
дії та досягнення мети виступу, такі як ко-
ристь інформації для аудиторії, важливість 
проблеми, достатній рівень знань та вмінь 
[1]. Успіх залежить і від вдалого початку, 
який допоможе заволодіти аудиторією.

Виступ потребує підготовки, яку можна 
представити трьома етапами: аналіз, орга-
нізація та спілкування. Важливо обдумати і 
приготувати в письмовій формі виступ від-
повідно до змісту, який повинен бути зро-

зумілим і лаконічним, особлива увага звер-
тається на мову, вимову слів. Основні час-
тини доповіді можуть включати докази, 
пояснення, відповідно до визначеної струк-
тури. Для виступу потрібно добирати різ-
номанітний матеріал, який може складати-
ся з кількох частин, включаючи приклади із 
обговорюваної проблеми, посилання для 
підтвердження правильності викладених 
думок. Вивчаючи певну інформацію з про-
фесійної тематики, студент розвиває умін-
ня виділяти основну інформацію. Система-
тизована інформація стає більш осмисле-
ною і також є потужним засобом спілку-
вання. Фахівець повинен організовувати 
послідовність викладу матеріалу для допо-
віді, записати факти, аргументи, рекомен-
дації, пропозиції. Заключна частина вклю-
чає підведення підсумків, які підкреслю-
ють актуальність теми.

Отже, навчання англійською мовою 
сприяє розвитку професійно орієнтованих 
комунікативних умінь, дозволяє застосува-
ти знання, отримані в процесі навчання, 
забезпечує розвиток культури мовлення, 
творчого мислення, веде до створення умов 
для розвитку вмінь організації дослідниць-
кої навчальної роботи професійно орієнто-
ваного виступу та інтеграцію знань з різ-
них предметів.

Література:
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технічного університету України «Київський 
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Структурні компоненти он-лайн заняття за методикою 
«esap»

Чіжова Н.В.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря Сікорського»

Під час пандемії через ковід 19, викла-
дання англійської мови в університеті від-
бувається в он-лайн форматі, що викликає 
певні складності як у викладачів так і у 
студентів. Он-лайн викладання може бути 
таким саме ефективним, як і офлайн. Не-
зважаючи, на те, що кожний тип має свої 
переваги та недоліки при ефективному 
використанні необхідних інструментів 
обидва призведуть до досягнення мети за-
няття.

Методика планування заняття ESAP ( 
Engage, Study, Activate, Practice): зацікав-
лення, вивчення, активізація, практика – 
має чітку структуру чотирьох-компонент-
ного заняття, сприяючи ефективному роз-
поділу часу та мотивації студентів в будь-
якому форматі викладання ( аудиторному 
чи он-лайн).

I. Зацікавлення.
На початку заняття викладачу необхід-

но захопити увагу студентів, залучити всіх 
до сумісної діяльності з навчальним мате-
ріалом та зупинитися на моментах, які ви-
явилися проблемними для студентів при 

виконанні домашнього завдання.
З цією метою можна знаходити пози-

тивні та актуальні новини для обговорення 
в інстаграмі – @the_happy_broadcast; вико-
ристовувати меми, щоб не тільки створити 
позитивну невимушену атмосферу, а й по-
чати працювати над новим матеріалом.

Зазвичай викладач просто оголошує 
тему заняття, а можна запропонувати сту-
дентам низку запитань, прочитавши які 
вони зможуть самі здогадатись чому буде 
присвячене заняття, або надати їм ключові 
слова. Наприклад: 1.) What search engine do 
you use? 2.) How many hours per day do you 
spend in social networks? 3.) Do you prefer 
on-line or offline shopping? – “Cyberspace”; 
opportunity, achievement, ambitious, 
contribution – “Success”.

Для активізації уваги студентів можна 
задавати їм «провокуючи» запитання: Can 
you measure pleasure? Can you find food for 
thought in a supermarket? [2] та зважати на 
обґрунтування їх відповідей. Невичерпним 
джерелом є кумедні фотографії із Інтерне-
ту, які не тільки розважають, а можуть на-
дати чудову можливість для обговорення 

Ключові слова: зацікавлення, вивчення, активізація, персоналізація, 
практика, навчання у одногрупників.

Key words: engage, study, activate, personalization, practice, peer teaching.
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ситуацій та залучення власного досвіду та 
думок студентів.

II. Вивчення – представлення нового 
матеріалу.

Оскільки ми знаходимося не в аудиторії 
і студенти можуть легко відволікатися на 
сторонні речі завдання викладача – підтри-
мувати активність студентів, задаючи їм 
запитання, пропонуючи різноманітні за-
вдання балансуючи між індивідуальними 
та груповими, використовувати інструмен-
ти тієї платформи, на якій ви працюєте 
(демонстрація всіх учбових матеріалів на 
екрані, використання чат боксів, віртуаль-
них дошок).

Джон Хаті наголошував, що студент за-
звичай має тільки декілька секунд на відпо-
відь і безумовно цього замало [1], отже не-
обхідно надавати більше часу щоб студент 
міг проаналізувати інформацію та проду-
мати відповідь. Для цього викладач може 
подумки порахувати до 10.

Навчання у одногрупників – потужний 
метод, що активізує роботу всіх студентів, 
оскільки зауваження, коментарі та оцінка 
одногрупників є дуже важливі і цінні. Під 
час заняття, якщо у студента виникає про-
блема з перекладом слова чи вживанням 
граматичної конструкції можна просити 
«допомоги» у інших студентів, мобілізую-
чи всіх до активної участі, а тільки якщо 
правильних варіантів не буде, надавати 
свою допомогу. Таким чином у відносинах 
між студентами домінуватиме не конкурен-
ція, а кооперація та взаємодопомога.

III. Активізація.
Користуючись спеціальною функцією 

зуму «сесійні зали» можна розподіляти 
студентів групи на пари та міні-групи для 

практики діалогічного мовлення: складан-
ня діалогів, обговорення проблем, обмін 
інформацією, ідеями та досвідом.

В процесі вивчення англійської мови 
має бути широко застосована персоналіза-
ція – залучення особистого досвіду та 
власних роздумів студента. Існує низка 
вправ, що базуються на цьому методі, а 
саме: “Describe yourself in 3 words”, “ My 
life in numbers”, “ I have never…”, “ Find 
who…” та багато інших, які допомагають 
студентам разом з практикою мовлення 
більше дізнатись про своїх одногрупників.

IV. Практика – домашня робота.
Повторення пройденого на занятті ма-

теріалу і виконання письмових завдань для 
закріплення умінь та навичок.

Отже планування он-лайн занять з ан-
глійської мови за методикою ESAP з ураху-
ванням чотирьохкомпонентної структури: 
зацікавлення, вивчення, активізація, прак-
тика є ефективним та має позитивні резуль-
тати. При чому, саме на активізацію необ-
хідно відвести більше часу, оскільки сту-
денти використовують навчальний матері-
ал у дискусіях та обговореннях. Особливість 
викладанні англійської мови полягає в 
тому, що спілкування є водночас як кінце-
вою метою вивчення мови, так і засобом її 
досягнення.

Література
Hattie John Visible learning for teachers/John Hat-

tie// – 2011.
Kania M. Impactful teaching with ESAP in # The 

New Normal: [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=
Eg4czoHBJms&list=PLUlnPAb4n2iZlBFsnpQ
qPRv-lvyQWVcJh&index=32 ( Дата 
звертання: 19.01.2021). 
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Ключові слова: інформаційні технології, дистанційне навчання, 
іншомовна література, навчальний процес, іноземна мова.

Широке впровадження в навчальний 
процес нових інформаційних технологій, 
а саме сучасних засобів збирання, збері-
гання, опрацювання, представлення, пе-
редавання інформації відкриває широкі 
перспективи щодо розширення теоретич-
ної бази знань, активізації пізнавальної 
діяльності, створення умов для форму-
вання професійної підготовки педагогів.

Систематизація цього досвіду важли-
ва з погляду мети нашого дослідження, 
оскільки шляхи застосування 
комп’ютерних засобів навчання безпосе-
редньо визначаються особливостями пе-
дагогічної ситуації, в якій здійснюється 
їх використання. і технології, котрі по-
вною мірою відповідають змісту і цілям 
вивчення конкретної дисципліни.

Ураховуючи актуальність означеної 
проблеми, її недостатню теоретичну роз-
робленість і практичне впровадження, 
об›єктивну потребу і соціальну значу-
щість якісної професійної підготовки 

майбутнього педагога метою нашої стат-
ті є теоретичне обґрунтування проблеми 
формування професійних умінь роботи з 
іншомовною літературою засобами ін-
формаційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослі-
джень. У процесі розвитку комп’ютерних 
технологій, все зростаючого обміну ін-
формацією між різними країнами суттєве 
місце в житті людини займає вміння ро-
боти з іншомовною літературою. Сучасна 
людина все більш залучається до читання 
художньої, наукової, публіцистичної, 
спеціальної літератури, а також газет і 
журналів іноземною мовою не тільки в 
звичайному, а й в електронному виді.

Цифрова комунікація є на сьогодніш-
ній день глобальним феноменом та по-
ступово стала доступною для широких 
верств населення. Настав час евалююва-
ти її можливості, вивчати більш глибоко, 
а також досліджувати дидактичну багато-
значність. Вже є більш нові технології, 

Інформаційні технології як засіб формування в майбутніх 
педагогів умінь роботи з іншомовною літературою

Ігнатова Олена Миколаївна,
К.п.н, доцент, кафедри німецької філології

Поселецька Катерина Андріївна,
К.п.н., доцент кафедри німецької філології,

Вишивана Наталя Володимирівна,
К.ф.н.,доцент кафедри німецької філології, 
Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського
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наприклад гаджети, які дозволяють ви-
користання електронної комунікації, а 
також прослуховування, вибірку інфор-
мації майже за будь яких обставин, в усіх 
умовах. Викладачі зазвичай побоюються 
конфронтації з новими приладами, від-
чувають ніби вони мають стати технічни-
ми експертами. В цієї ситуації дуже важ-
ливо бачити, що завдання викладачів по-
лягає в наданні можливості та організації 
навчального процесу – незалежно від 
встановлених мультимедійних засобів [6, 
c.5].

Тема нашого дослідження безпосе-
редньо торкається цифрових засобів, а 
саме комп’ютери з доступом до мережі 
Інтернет, а також зі встановленими сучас-
ними програмами Google Meet, Zoom, 
Kahoot, Etherpad, Popplett, для інтерак-
тивної комунікації, обробки, опрацюван-
ня текстів, презентацій

Такі класичні форми як Інтернет-про-
екти в WWW, а також дистанційне на-
вчання в режимі on-line, видавництво та 
розповсюдження наукових праць, підруч-
ників, посібників в Інтернет–мережі за-
воювали провідні позиції в навчанні. Ін-
терес до цифрових засобів був і залиша-
ється значним. Але не можливо замінити 
викладача іноземної мови мовною лабо-
раторією, тому повернулися до звичного 
уроку, використовуючи під час вивчення 
фонетики аудіо матеріали. Вивчення 
мови – це активний (продуктивний, ре-
цептивний) процес, на який позитивно 
впливають: розумне керування, прогре-
сія, рефлексія. Це спрацьовує незалежно 
від засобів [6, c.7].

До очікувань, які пов’язані з дидакти-
зованими Інтернет – матеріалами, нале-
жать сподівання на потужне навчання за-
вдяки більшій самостійності: самокон-
троль, можливості такого контролю, як 
Feedback (зворотній зв’язок), що покла-
дає більшу відповідальність на учнів за 
їхнє власне навчання.

Є також точка зору, що під час дидак-
тичної роботи з цифровими засобами 
розвиватимуться нові види навчальної 
діяльності, котрі приведуть до збагачен-
ня майстерності, підвищать рівень про-
фесійності викладачів[6, c.10].

Отже, в центрі уваги дослідників сто-
їть питання, якими методичними підхода-
ми можуть користуватися майбутні педа-
гоги в процесі використання WWW – ре-
сурсів, з одного боку мотивуючись зміс-
товністю та постановкою завдань, а з 
іншого – слідувати цілям навчання та 
підвищувати свій кваліфікаційний рі-
вень. Проаналізувавши наукові праці зна-
них педагогів І.Л. Бім, Д.Д. Зуєв, З.І. 
Кличнікова, С.Ю. Ніколаєва, а також за-
хідних науковців Маркус Біхеле, Райн-
хард Донат, Райнер Е. Віке, Інге Блатт, 
Матіас Бергофф та ін., ми дійшли висно-
вку, що для формування в майбутніх пе-
дагогів умінь роботи з іншомовною літе-
ратурою, текстами, підручниками необ-
хідно реалізовувати такі умови:

• Чітка постановка питань, що відпові-
дає рівню навчання. Вони у друкованому 
вигляді можуть стимулювати  студента до 
активності та більш інтенсивного вивчен-
ня матеріалу. Слід використовувати  пи-
тання, котрі більше спрямовані на розу-
міння, ніж на просте репродукування і  
запам›ятовування фактів, і, крім того, 
беруть участь у процесі навчання як  роз-
горнуті носії інформації.

• Вдосконалення професійних навичок 
читання для забезпечення повноцінної 
роботи з мовно-важкими текстами, сай-
тами.

• Використання ситуативно необхідної 
лексики та граматики.

• Застосування соціальних форм, впро-
вадження кооперативного навчання.

• Підготовка словосполучень, речень і 
т.д. для опрацювання та презентацій ре-
зультатів в усній чи письмовій формі.

Урок із застосуванням нових інформа-
ційних технологій ретельно планується, з 
подальшим обговоренням, проведенням 
аналізу фази роботи з комп’ютером на 
підсумкових заняттях. Робота з текстом 
відбиває стан загальної культури людини, 
її світогляду та  логічного мислення, еру-
диції та орієнтації у мові. Першим визна-
чальним положенням є  місце самостій-
ної роботи з книгою або іншим носієм 
тексту в процесі навчання.  Робота з тек-
стом – це навичка на основі конкретної 
системи умінь, якою може і  повинен 
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оволодіти кожний [4, c.99]. Індивідуальні 
відмінності і здібності відіграють важли-
ву  роль, але основу роботи з текстом 
складають конкретні дії та операції, що 
доступні  кожній людині. До цих дій та 
операцій належать, зокрема, операції 
смислового  сприйняття елементів тексту, 
такі як:

• розуміння того, про що йдеться у тек-
сті ( уміння  скласти на цій основі план), 
і того, що саме розповідається про 
суб›єктів (уміння  аналізувати текст, ро-
бити виписи, складати тези), тобто розу-
міти основну думку тексту;

• розуміння логічного зв›язку суб›єктів 
у тексті і уміння на цій основі  складати 
структурно-логічну або граф-схему осно-
вного змісту.

• Самостійна робота з текстом – це ді-
яльність, що відбиває наявність таких  
умінь [1]:

1. Виконувати завдання викладача на 
отримання з тексту певної додаткової  на-
вчальної інформації у процесі надавання 
нового навчального матеріалу.

2. Проробити додатково навчальні та 
наукові тексти, що розкривають  осно-
вний зміст навчальної програми і реко-
мендовані у гіперпосиланнях.

3. Самостійно зробити інформаційний 
пошук і підібрати додаткову літературу  
для підготовки реферату, доповіді, про-
екту, курсової або дипломної роботи.

4. Ефективно переглянути, ознайоми-
тися, вивчити самостійно зібрану  літера-
туру, сформувати самостійну базу даних і 
на її основі скласти реферат, доповідь,  
огляд.

Виділення ключових слів, викорис-
тання  різноманітного шрифту, гіперпо-
силань, логотипів, що визначають при-
значення тексту  у навчальній діяльності, 
забезпечать активізацію створеного тек-
сту. Суттєве значення мають колонки 
рефлексії, що містять екскурс до  історії, 
а також цікаві випадки з життя вчених та 
дослідників.

Володіння іноземними мовами дозво-
ляє своєчасно прилучитися до джерел 
професійної та культурологічної інфор-
мації, набути навичок роботи з науковою 
літературою, сприяє підвищенню культу-

ри мови взагалі як інструменту мислення, 
реалізує комунікативні потенції особи.

Традиційна технологія роботи з іншо-
мовними текстами на різних ступенях 
вивчення іноземних мов має свої особли-
вості, що пов’язані зі складністю текстів 
та передбачає відомі фази роботи: перед 
текстова, під час опрацювання тексту, 
після текстова. Для формування умінь 
роботи з іншомовною літературою суттє-
ве значення має характер текстів: їхній 
зміст, інформативність, цікава фабула. 
Від якості текстового матеріалу залежить 
мотивація читацької діяльності студентів 
[ 3, c.191].

С.К. Фоломкіна виділяє такі функції 
іншомовного тексту:

1. Функція збагачення і розширення 
знань учнів, головним чином лексичних.

2. Функція тренування. Мета – засвої-
ти лексико-граматичний матеріал.

3. Функція розвитку усного мовлення 
на основі прочитаного тексту: переказ 
тексту своїми словами, бесіда за окреми-
ми проблемами.

4. Функція розвитку смислового 
сприйняття тексту – його розуміння [4, 
c.18-22].

За своїм змістом і тематикою тексти 
мають задовольняти пізнавально-комуні-
кативні потреби та інтереси студентів. Це 
мають бути автентичні або адаптовані 
тексти різних жанрів: художні, науково-
популярні, публіцистичні, тощо. “Важли-
во навчити учнів користуватися різними 
довідниками, лінгвокраїнознавчим ко-
ментарем, поясненням, висновками”[3, 
c.202].

Для формування в майбутніх педаго-
гів умінь роботи з іншомовною літерату-
рою та контролю розуміння прочитаного 
тексту пропонуються такі вправи:

• відповісти на запитання викладача 
щодо змісту тексту;

• визначити з кількох слайдів або ко-
лажів ті, котрі ілюструють думку 
тексту;

• визначити у тексті смислові віхи та 
виписати найбільш суттєву інфор-
мацію;

• скласти план тексту;
• виконати тест множинного вибору.



18 

Навчальний текст не зрозуміють, 
якщо: 1) автор не має чіткого уявлення 
про знання учнів; 2) автор включає в 
текст занадто значну кількість складних 
задач, на розв’язання яких учням бракує 
часу; 3) в текст включаються слова, сло-
восполучення, речення, які не відомі 
учням даного рівня підготовки [3, c.102].

Наведемо приклади завдань, спрямо-
ваних на формування вмінь використо-
вувати іноземну мову для обміну інфор-
мацією та її оцінювання, для застосуван-
ня мови у віртуальних ситуаціях спілку-
вання.

Під час підготовки до контрольної 
роботи з практики мови пропонується 
студентам провести пошукову роботу на 
тему “Berliner Verkehrsbetriebe“ для роз-
ширення активного та пасивного словни-
кового запасу.

Завдання №1: Ви відлітаєте з Берліну 
в Мюнхен. Літак о 18.00. таксі для Вас 
дорого. Як громадським транспортом діс-
татися до аеропорту? Використовуйте по-
шуковий каталог www.web.de та лінк: 
www.bvg.de

Завдання №2: Використовуючи web-
сторінку http://www.lufthansa.de:

а) Знайдіть аеропорт, куди ви приліта-
єте в Німеччині.

б) Ви летите в Мюнхен, де вам знадо-
биться план міста та список готелів. Ско-
ристуйтеся пошуковою системою “alta 
vista” по ключовому слову “Мюнхен”.

в) В Мюнхені ви хотіли би відвідати 
музей „Deutsches Museum“. Дізнайтеся 
адресу, час роботи музею, ціни на квитки. 
www.deutsches-museum.de

г) ви хотіли би знайти роботу закордо-
ном, використайте інформацію з web-
сторінки http://www.job.de. Напишіть ре-
зюме, використайте такі слова та вирази: 
Erfahrungen im Umgang mit dem Computer; 
Führerschein Klasse 2; Abitur machen і т.д.

Як вище було зазначено, постійний 
розвиток технічних досягнень може все-
лити у викладачів повну невпевненість у 
собі. Не кожен прагне інновацій. Але все 
ж таки роль викладача залишається по-
суті незмінною.

Вірним є таке твердження, що частко-
ве застосування інформаційних техноло-

гій замість звичайного підручника не ви-
суває ні в якій мірі вимог до компетенцій 
викладачів. Вимога полягає в “плануван-
ні уроків та навчального процесу таким 
чином, щоб навчання з комп’ютером та 
Інтернетом відбувалося доцільно, прак-
тично і раціонально. В цьому і полягає 
дидактична багатозначність” [6.

Важливою тенденцією сьогодення є 
навчальні платформи. Йдеться про WWW- 
адреси, на сторінках яких зареєстрований 
користувач має можливість не тільки чи-
тати наявну інформацію, а й сам може 
стати активним. У залежності від плат-
форми та її призначення студенти пишуть 
там твори, коментують і опрацьовують 
тексти інших, розміщують документи, 
фото, знімають та дивляться фільми, дис-
кутують між собою (у письмовій або усній 
формі), проводять опитування та ін.

Отже, мова йде про інформаційно – 
комунікаційну аудиторію, в якій учні 
мають можливість спілкуватись один з 
одним, а також із викладачем. У цьому 
контексті можна говорити про систему 
навчального менеджменту (організація, 
ведення та коментування навчального 
процесу), тому що як і в звичайній ау-
диторії викладач бачить “хто присут-
ній”, може давати завдання, збирати в 
кінці “заняття” результати та коригува-
ти їх. Таким чином, викладач керує на-
вчальним процесом у віртуальному 
Web-класі.

Як побудувати заняття таким чином, 
щоб вдавалось інтегрувати випадкову, 
фрагментарну та іноді суперечливу ін-
формацію, а також досвід використання 
нових технологій у чітку систему на-
вчання? Для формування професійної 
компетентності в майбутніх викладачів 
необхідно володіти вмінням обирати 
для свого заняття відповідні технічні 
засоби, аналізувати доречність та ко-
рисність їхнього використання з по-
дальшим застосуванням в нових на-
вчальних формах. Важливу роль віді-
грає також інформаційне середовище в 
навчальному процесі.

Висновок: Формування в майбутніх 
педагогів умінь роботи з іншомовною лі-
тературою на основі інформаційних тех-
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нологій є одним з перспективних шляхів 
їхньої професійної підготовки.
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Профілактика дезадаптації молоді з порушеннями 
психофізичного розвитку в умовах карантину під час 
пандемії

Соловйова Т. Г.
кандидат педагогічних наук Запорізький національний університет

Актуальність. Під час сучасних соці-
альних потрясінь та глобальної перебудови 
картини світу, пов’язаних із загрозою сві-
тової пандемії коронавірусної хвороби, со-
ціально вразливі верстви населення потре-
бують особливої уваги з боку держави, 
суспільства та соціальних служб. Серед 
таких категорій громадян, однією з найне-
захищеніших є молодь з порушеннями пси-
хофізичного розвитку. На відміну від ін-
ших вразливих категорій, серед яких діти, 
люди похилого віку та інші, молодь з по-
рушеннями психофізичного розвитку, осо-
бливо з порушенням інтелектуальної сфе-
ри, має наднизьку адаптивність. В першу 
чергу, йдеться про групу молоді, яка через 
свої особливості не має можливості навча-
тися та/або працевлаштуватися, і залиша-
ється соціально ізольованою під час каран-
тинних заходів. Соціальна політика Украї-
ни спрямована на всебічну підтримку даної 
категорії, втім, механізми підтримки такої 
молоді наразі розроблені недостатньо.

Розробку питань, пов’язаних з пробле-
мами адаптації під час стресових, неперед-
бачуваних ситуацій знаходимо у роботах 
науковців різних галузей, серед яких 
Є. Варбан, Л. Кітаєв-Смик, С. Оліфіра, 
Т. Титаренко та інші. Підтримка соціально 
вразливих верств населення, зокрема, мо-

лоді з порушеннями психофізичного розви-
тку у кризові моменти життя розглядалась 
Ю. Богинською, І. Івановою, М. Чайков-
ським, М. Amaral, В. Lucas-Molina, 
R. Young та іншими дослідниками. Серед 
сучасних дослідників впливу пандемії на 
соціальне життя Ю. Гундертайло, О. За-
зимко, Ю. Зімовін, О. Плетка. Втім, питан-
ня впливу пандемії на молодь з порушен-
ням психофізичного розвитку залишається 
не розробленим.

Метою нашої статті стало висвітлення 
особливостей профілактики дезадаптації 
молоді з порушеннями психофізичного роз-
витку в умовах карантину під час пандемії.

Пандемія коронавірусної хвороби вне-
сла свої корективи у сучасне психосоціаль-
не життя всього світу – починаючи з при-
родного страху за життя та паніки на по-
чатку пандемії, до депресій та інших пси-
хічних розладів у середині 2020 року. 
Наприкінці 2020 року ситуація стала ста-
більнішою, поступово суспільство адапту-
ється, соціальне життя набуває нових 
форм. У той же час, велика частина насе-
лення України залишається у складних 
життєвих обставинах, пов’язаних, в першу 
чергу, з власною низькою адаптивністю. До 
таких груп відносяться люди похилого віку 
та люди з порушеннями психофізичного 

Ключові слова: дезадаптація, пандемія, молодь з порушенням 
психофізичного розвитку
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розвитку, зокрема, ті з них, які не мають 
постійної зайнятості.

Як вже зазначалося, дана категорія гро-
мадян вирізняється низькою соціальною 
адаптивністю. Так L. Jacola [1], досліджую-
чи проблеми адаптивності людей з легким 
ступенем інтелектуальної недостатності, 
зокрема, із синдромом Дауна, зазначає, що 
порівняно з нормотиповими людьми, мо-
лодь та підлітки з цим порушенням демон-
струють значно нижчі адаптаційні нави-
чки. Автором підтверджено взаємозв’язок 
між розвитком адаптаційних навичок та 
проблемами психічного здоров’я й пове-
дінки. Як наслідок, неможливість адапту-
ватися призводе до самоізоляції, депресій 
та інших порушень.

Українська дослідниця І. Чухрій відмі-
чає «завищенні показники адаптивності 
при наявності значних ускладнень соціаль-
ної адаптації…» у представників молоді з 
порушеннями опорно-рухового апарату [2, 
с. 242]. Авторка припускає пояснення цьо-
го феномену наявністю у респондентів під-
свідомого бажання відповідати в опиту-
вальниках соціальним очікуванням та еска-
пізму. Крім того, ми поділяємо думку до-
слідниці про над адаптацію або 
гіперадаптацію, «тобто переважання над-
мірних зусиль для адаптації» [2, с. 243]. А, 
отже, проблема адаптивності молоді з по-
рушеннями психофізичного розвитку за-
лишається.

Розглядаючи причини низьких адапта-
ційних можливостей та схильності до деза-
даптації молоді, звернемо увагу на основні з 
них, які так чи інакше були висвітлені у ро-
ботах науковців та мають безпосереднє від-
ношення до сьогоднішньої ситуації життя в 
умовах карантину. Так, однією з головних 
причин вважається низький соціальний ста-
тус людини з порушеннями розвитку у сус-
пільстві та наявність низки бар’єрів між 
людиною та соціокультурним середовищем. 
Бар’єри фізичного, психологічного, інфор-
маційного характеру набувають особливого 
значення в умовах карантину.

На нашу думку, для профілактики деза-
даптації молоді з порушенням психофізич-
ного розвитку під час карантину працівни-
кам соціальних служб необхідно дотриму-
ватись певних правил, перше з яких – «за-

лишатися на зв’язку». Допомога у 
налаштуванні зв’язку з соціальною служ-
бою, оточенням та іншими людьми зі схо-
жими проблемами. Це означає і навчання 
людей з порушеннями розвитку безпечно-
му користуванню спеціальним технічним 
та програмним обладнанням, підбір та до-
помога в установці необхідних програм 
соціального зв’язку, тощо.

По-друге, забезпечення дружньої пси-
хологічної підтримки, усунення можливих 
страхів, консультування за допомогою ін-
формаційно-комунікаційних технологій. 
Зауважимо, що означені технології доступ-
ні не всім, а, отже, телефонне консульту-
вання також є важливим.

По-третє, просвітницька, інформаційна, 
роз’яснювальна робота щодо важливості до-
тримання карантинних заходів, користуван-
ня засобами індивідуального захисту. Окре-
мої уваги заслуговує питання інформування 
молоді з інвалідністю про порядок дій у разі 
виникнення загрозливих симптомів.

По-четверте, організація звичайної ро-
боти соціальної служби у дистанційному 
режимі. Йдеться про проведення занять, 
екскурсій, консультацій, корекційних та до-
звільних заходів з використанням дистан-
ційних технологій.

Отже, під час карантинних обмежень 
необхідно особливо уважно ставитися до 
проблеми усунення бар’єрів з метою про-
філактики глибокої соціальної дезадаптації 
молоді з порушеннями психофізичного 
розвитку в умовах «подвійної» соціальної 
ізоляції – такої, що постійно супроводжує 
людину з інвалідністю в сучасному україн-
ському суспільстві та іншою – яка виникає 
внаслідок карантинних заходів.
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Сучасний інтегрований урок вивчення літератури

Чхайло Л.М.,
КЗ «Сумський ОІППО», методист зарубіжної літератури та мов національних 
меншин, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти

Актуальність проблеми. Актуаль-
ність ідеї інтегрованого навчання в тому, 
що вона є оптимальною для сучасного 
етапу розвитку національної школи, 
адже на даному етапі є зростання обсягу 
необхідної інформації та зменшення 
часу, відведеного для її засвоєння. В 
Україні принцип інтеграції проголоше-
ний основним принципом реформування 
освіти поряд з принципами гуманізації 
та демократизації. Перспективи розвитку 
інтегровано-предметного навчання за-
кріплені у Державному стандарті базової 
і повної загальної освіти, в освітніх 
 галузях.

Аналіз останніх публікацій. Сучасні 
дослідження, що розкривають окремі ас-
пекти інтегрованого навчання, висвітле-
но у працях В. Безпалько, І. Зязюна, А. 
Коломієць, Н. Мойсеюк; питання між-
предметних зв’язків розглядали Є. Глін-
ська, Г. Максимов, Б. Тітова. Досліджен-
ням ефективності інтеграційного навчан-
ня займалися учені-лінгводидактики (О. 

Біляєв, Л. Варзацька, М. Вашуленко, 
М. Пентилюк та ін.) і методисти літера-
турної освіти (Н. Волошина, М. Жулин-
ський, О. Мазуркевич, В. Шуляр та ін.).

Виклад основного матеріалу. 
Я.А. Коменський звертав увагу на необ-
хідності «завжди і всюди брати разом те, 
що пов’язано одне з одним». Необхідність 
інтегрованого підходу до організації на-
вчально-виховного процесу великий ди-
дакт пояснював таким чином: «Всі знання 
виростають з одного коріння навколиш-
ньої дійсності, мають між собою зв’язки, 
а тому повинні вивчатися у зв’язках».

Інтеграція – це об’єднання в одне 
ціле раніше ізольованих частин. Інтегро-
вані уроки ставлять за мету об’єднати 
споріднені блоки знань із різних на-
вчальних предметів навколо однієї теми 
з метою інформаційного та емоційного 
збагачення, сприйняття, мислення, по-
чуттів учнів [5, с.11].

Інтегрований урок (від лат. integer – 
повний, цілісний) – тип уроку, у якому 

Анотація. У статті розкривається сутність понять «інтегроване 
навчання», «інтегрований урок» в освітньому процесі. Розглянуто 
міжпредметну інтеграцію при вивченні літератури; ознаки інтегрованих 
уроків; визначено умови, завдяки яким вона буде результативною та 
ефективною.

Ключові слова: інтеграція, інтегроване навчання, інтегрований урок 
літератури, міжпредметна інтеграція.

Keywords: integration, integrated learning, integrated lesson, interdisciplinary 
integration.
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органічно поєднуються відомості різних 
навчальних предметів навколо однієї 
теми, що сприяє інформаційному збага-
ченню сприймання, мислення і почуттів 
учнів за рахунок залучення цікавого ма-
теріалу, що також дає змогу з різних 
сторін пізнати певне явище, поняття, 
досягти цілісності знань.

Мета інтегрованих уроків – форму-
вання в учнів цілісного світосприйняття, 
активізація їх пізнавальної діяльності; 
підвищення якості засвоєння сприйнято-
го матеріалу; створення творчої атмос-
фери в колективі учнів; виявлення зді-
бностей учнів та їх особливостей; фор-
мування навичок самостійної роботи 
школярів з довідковою літературою, та-
блицями міжпредметних зв’язків, опо-
рними схемами; підвищення інтересу 
учнів до матеріалу, що вивчається; ефек-
тивна реалізація розвивально-виховної 
функції навчання.

Інтегровані уроки з літератури базу-
ються на можливостях використання ме-
тоду компаративного аналізу та різнома-
нітних інтерактивних форм навчання і 
мають за мету формувати й закріплювати 
в учнів такі навички:

• уміти працювати з текстом твору, 
добирати факти, художні деталі, 
аналізувати їх, робити висновки й 
узагальнення;

• зіставляти і порівнювати різнонаці-
ональні літературні явища;

• визначати творчі зв’язки між пись-
менниками різних літератур;

• аналізувати твори одного напряму, 
течії, школи, а також інших націо-
нальних літератур;

• порівнювати різнонаціональні тво-
ри, що є близькими за темою, іде-
єю, сюжетом, проблематикою, об-
разами, особливостями поетики;

• уміти працювати в колективі над 
розв’язанням проблем, поставле-
них учителями;

• уміти користуватися знаннями, 
одержаними самостійно [7, с.325].

Ефективною інтерактивною формою 
проведення інтегрованих уроків, що ба-
зуються на компаративному аналізі ху-
дожніх творів, є робота в групах, 

об’єднаних спільною метою, оскільки 
вона сприяє максимальному залученню 
досвіду учнів, спонукає їх до пошукової 
діяльності, стимулює почуття гідності та 
самоповаги [7, с.275].

Міжпредметні зв’язки передбачають 
використання запитань і завдань із мате-
ріалу інших предметів, що мають допо-
міжне значення для вивчення теми. На-
томість під час інтегрованого уроку учні 
ознайомлюються зі змістом різних пред-
метів, включаються у несхожі між собою 
види діяльності, що підпорядковані од-
ній темі».

Ефективність інтегрованих уроків за-
безпечується за умови володіння вчите-
лем методикою їх проведення та умілого 
використання таких уроків у певній сис-
темі в поєднанні з традиційними форма-
ми роботи.

Інтегрований урок вимагає від педа-
гога ретельної підготовки, професійної 
майстерності та натхнення особистіс-
ного спілкування. Уроки, побудовані на 
інтегрованому змісті, створюють пере-
думови для різнобічного розгляду пев-
ного об’єкта, поняття, явища, форму-
вання систематичного мислення, збу-
дження уяви, позитивного емоційного 
ставлення до пізнання. Цілком слушна 
думка О. Біляєва, що «підготовка і про-
ведення інтегрованих уроків ‒ непро-
ста справа, яка потребує високого про-
фесіоналізму й ерудиції вчителя» У 
зв›язку з цим посилюється роль між-
предметних зв›язків у мовному навчан-
ні. Вдале широке їх упровадження 
дасть можливість «адекватно визначи-
ти теми інтегрованих уроків україн-
ської мови, їх зміст, структуру, техно-
логію» [1, с.97].

Інтегровані уроки ґрунтуються на 
міцних міжпредметних зв’язках, що дає 
можливість продемонструвати цілісність 
освіти, розвивати на новому якісному 
рівні творче мислення, інтелект та емо-
ційні образні почуття дітей молодшого 
шкільного віку.

При формуванні плану-конспекту ін-
тегрованого уроку дуже важливо, щоб 
вчитель врахував цілий ряд структурних 
особливостей:
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• матеріал уроку повинен бути чіт-
ким та компактним, щоб не пере-
навантажити учня зайвою інфор-
мацією;

• повинна простежуватися логічна 
взаємодія між матеріалом із тих на-
вчальних галузей, які вчитель вирі-
шив об’єднати в рамках уроку;

• навчальний матеріал повинен бути 
максимально інформативним та ці-
кавим [4, c.99].

Має сенс проводити в формі інтегро-
ваних уроків узагальнюючі заняття, коли 
учитель хоче розкрити певні важливі 
проблеми в рамках декількох навчальних 
дисциплін, хоча останнім часом серед 
вчителів практикується використання 
цього виду уроку на будь-якому етапі ви-
вчення навчального матеріалу.

Говорячи про урок формування нових 
знань, можна застосувати такі його фор-
ми в рамках необхідної інтеграції: урок-
подорож/екскурсія, мультимедіа-урок, 
урок-дослідження. Використовуючи такі 
форми проведення заняття, вчитель 
отримує максимальні можливості для за-
цікавленості учнів, розкриття їхнього 
творчого потенціалу, а також комплек-
сного розвитку.

Варто також розглянути такий тип за-
няття, як урок повторення вивченого ма-
теріалу. Для того щоб учні максимально 
закріпили поданий матеріал, доцільні бу-
дуть наступні форми проведення уроку 
літератури: урок-гра, театралізований 
урок, завершальна екскурсія, заняття-
аналіз контрольних робіт, заняття-бесіда/
дискусія. Завдяки використанню таких 
форм навчання вдається систематизувати 
отримані знання та поглибити їх до необ-
хідного рівня.

Сучасна лінгводидактика пропонує 
певні класифікації інтегрованих уроків, 
що базуються на різних ознаках і з ура-
хуванням: предметів, що інтегруються 
(мова і література; мова і музика; мова, 
народознавство і музика тощо); мети 
уроку (автономними, домінуючими, су-
провідними цілями); місця проведення 
(класні, позакласні, комбіновані); часу 
проведення (урок, спарені уроки); кіль-
кості уроків (подвоєні, потроєні). Л. 

Варзацька, досліджуючи інтегровані 
уроки, пропонує оптимальну їх типоло-
гію за сукупністю таких основ: цільової, 
діяльнісної, предметної, організаційної, 
тематичної. Найперспективнішою є 
«така організація пізнання, за якої 
об’єднуються уроки рідної мови та ін-
ших навчальних предметів (літератури, 
природознавства, мистецтва, музики) 
спільною темою дидактичного матеріа-
лу» [2, с. 32].

Змістовні та цілеспрямовані інтегро-
вані уроки вносять у звичайну структуру 
шкільної літературної освіти новизну, 
оригінальність, сприяють формуванню 
цілісної картини світу, розгляду предме-
та з кількох сторін, дозволяють система-
тизувати знання, створюють сприятливі 
умови для реалізації особисто орієнтова-
ного, розвивального навчання молодших 
школярів. Методично правильні побудо-
ва і проведення інтегрованих уроків 
сприяють підвищенню зростання профе-
сійної майстерності вчителя, тому що 
вимагають від нього володіння методи-
кою сучасних технологій навчально-ви-
ховного процесу.

Висновок. За допомогою міжпред-
метних зв’язків в учнів формуються види 
навчальної діяльності та навчально-піз-
навальна культура, спільні для багатьох 
предметів: слухати вчителя, відповідати 
перед класом, читати вголос, подумки 
списувати з підручника, дошки, відчуття 
гармонії, зорової рівноваги, вміння зі-
ставляти, доводити. Реалізація міжпред-
метних зв’язків та проведення інтегрова-
них уроків сприяє розкриттю творчих 
здібностей кожного учня, урізноманіт-
ненню методів та організаційних форм 
навчання для посилення інтересу учнів 
до знань, активізації мислення, підви-
щення результативності всієї освітньої 
роботи.
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Alternative ways of teaching foreign languages

N. Kliunina,
tutor of the social and humanitarian department, methodologist of foreign languages of 
Sumy In-Service Teacher Training Institute

The problem is to be aware of alternative 
ways of teaching foreign languages and to use 
them because of the coronavirus pandemic. It 
is important for us to continue the educational 
process and we want it to be safe and of high 
quality.

The aim of the article is to show the alter-
native ways of teaching foreign languages we 
can use nowadays.

Due to the coronavirus pandemic, the 
whole world is looking for alternative ways of 
solving different problems. The education is 
not an exception, because it is important for us 
to continue the educational process and we 
want it to be safe and of high quality. Remote 
learning is a promising area for the develop-
ment of education, and this format presup-
poses the presence of all the attributes inher-
ent in face-to-face learning, such as group 
discussions, collective discussion of the mate-
rial covered, communication, etc.

To ensure a full-fledged educational pro-
cess at a distance, in addition to technical 
tools, the teacher needs to possess a number of 
professional and personal competencies that 
will interest, organize students at the initial 

stage and keep their attention until the final. In 
addition, you should remember about the eti-
quette (netiquette) when cooperating between 
teachers and students:

• set a tone of respect for each other. Use 
greetings and addresses with respect, 
just like in real life;

• respect the opinions of each other. If 
you feel the need to disagree, do it with 
respect;

• be generous and professional. Treat dur-
ing webinars, seminars with the same 
respect and professionalism as in real 
life;

• stick to the topic;
• avoid sarcasm. Avoid writing anything 

that conveys rottenness and sarcasm, 
even if it’s a joke, because not hearing 
your voice and intonation not everyone 
can guess that this is a joke;

• be able to forgive. If the interlocutor 
makes a mistake do not stop him, let 
him talk;

• do not raise your voice and do not write 
all in large letters (this will be regarded 
as a raised tone);

The article is about the alternative ways of teaching foreign languages be-
cause of the coronavirus pandemic. We realize that face-to-face learning is the 
best one for the students but because of the todays situation we have to use alter-
native ways of teaching foreign languages. It is important for us to continue the 
educational process and we want it to be safe and of high quality.

Key words: educational process, remote learning, foreign languages, to work 
independently, educational resources, the ‘flipped classroom’, web-based learning.
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• create an atmosphere of psychological 
comfort, etc [5].

Remote learning is a set of technologies 
that provide students with the educational 
material, interaction between students and 
teachers in the learning process, giving stu-
dents the opportunity to work independently 
with learning materials, as well as in the learn-
ing process.

The main task of remote learning is the 
development of creative and intellectual abili-
ties of the child through open and free use of 
platforms, educational resources and programs, 
including those available in the Internet.

Using the distance learning platform 
(Moodle, Google Classroom and others) the 
teacher creates a distance course (class), regis-
ters students in the course (or provides them 
with a code to join the classroom Google 
Classroom). In the created distance course, the 
teacher places text materials, presentations, 
video recordings, tasks, links to other educa-
tional resources. Students get acquainted with 
educational materials, perform tasks and up-
load them to the distance learning system. The 
teacher checks, evaluates the performance of 
tasks by students, writes appropriate com-
ments on the work.

The use of distance learning platforms is 
appropriate for the organization of remote and 

individual learning in educational institutions 
in both synchronous and asynchronous mode.

When planning and preparing for a lesson, 
the teacher can use the following tools:

Google documents, presentations, tables, 
pictures, etc.: teachers can create and share 
documents, presentations, tables, and leave 
comments; – program for creating screen-
shots, video recordings allow teachers to take 
screenshots, edit them and combine them, re-
cord video lessons.

Training sessions using chat technologies 
are conducted synchronously, i.e. all partici-
pants have simultaneous access to chat. Chat-
ting is communication in the net in real time 
via Internet messengers. The most common 
today is Viber, WhatsApp.

Web-based learning include distance les-
sons, conferences, seminars, business games, 
and other forms of learning through telecom-
munications and other capabilities, but taking 
into consideration that the goals must be con-
sistent with the levels of cognitive processes 
(fig.1). Trying to reduce to a single system a 
set of disparate goals and objectives, Bloom 
created a theory that is causing heated contro-
versy and discussion [1].

The ‘flipped classroom’ format of educa-
tion is quite successful, especially for chil-
dren in grades 7-11. Students get acquainted 

Figure1. Classification of levels of cognitive processes
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with the new educational material remotely – 
offline, and then formulate their questions to 
it. But the discussion of this material with the 
teacher takes place during an online lesson 
with the direct participation of students, or 
personally in the classroom in the format of 
live communication. It is not advisable to 
spend valuable time working together on 
regular passive listening.

‘Flipped classroom’ is a form of blended 
learning in which technology is used as a lever 
for classroom learning, allowing the teacher to 
spend more time communicating with stu-
dents instead of teaching the material.

In terms of Bloom’s revised taxonomy 
(2001), this means that students are doing the 
lower levels of cognitive work (gaining 
knowledge and comprehension) outside of 
class, and focusing on the higher forms of 
cognitive work (application, analysis, syn-
thesis, and/or evaluation) in class, where they 
have the support of their peers and instructor. 
This model contrasts from the traditional 
model in which ‘first exposure’ occurs via 
lecture in class, with students assimilating 
knowledge through homework; thus, the 
term ‘flipped classroom’. (By Cynthia J. 
Brame, CFT Assistant Director)

So, in this kind of learning, students first 
become familiar with the topic on their own, 
usually in a video lesson. In class, students 
apply the acquired knowledge to solve prob-
lems or perform practical tasks. The teach-
er’s role is to help those who have difficulty 
with the material, not to teach the material in 
general.

In all these activities, the student must be 
an active participant involved in the creative 

process of information exchange. Thus, the 
change in teaching methods in ‘flipped class-
room’ is not only, and not so much in changing 
the homework of students, as in the tasks to be 
solved in the lesson [4].

To provide remote learning in general sec-
ondary education in foreign languages, teach-
ers are encouraged to cover their presenta-
tions, micro-learning, video lectures, lectures, 
scientific literature for preparation for the 
subject on their own websites or school sites.

The teacher can use remote teaching, 
which includes the presentation of theoretical 
material (lesson / lecture, including multime-
dia), checking the material using questions 
and tests – both in text and test form.

We recommend our teachers to provide 
students with sample tests with comments, 
which will help them understand and gradu-
ally trace the progress of work on tasks, and 
training test tasks will provide an opportunity 
to develop skills to perform test tasks of all 
types; to acquaint students with the general 
strategies of the test of a given format and to 
offer detailed practical advice on tactics aimed 
at successful completion of the test; use tasks 
of four forms: tasks to establish compliance, 
tasks with the choice of one correct answer, 
tasks to fill in the gaps in the text and open-
ended tasks.

Students can also benefit from online 
courses, educational and methodical online 
complexes, free online platforms for prepara-
tion to ZNO BeSmart, Prometheus, ILearn 
and educational portal Akademia.in.ua.

Computer training programs allow you to 
train different types of speech activities and 
combine them in different ways, understand 
language phenomena, promote the formation of 
linguistic abilities, automate speech actions, as 
well as implement an individual approach and 
intensify independent work of students. Ac-
cording to Vygotsky’s theory, what a child can 
do today with help, tomorrow he will be able to 
do independently (Fig. 2) [3, p.74]

Working with Internet resources in prepa-
ration for lessons, teachers have the opportu-
nity to use materials from specialized sites for 
English teachers. This may be the British 
Council’s website in Ukraine http://www.brit-
ishcouncil.org.ua/english/learn-online/web-
sites, which contains interactive exercises, 

Figure 2. The theory of Vygotsky
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hundreds of pages of audio, text, video and 
interactive exercises.
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