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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения

Киливник а. М.
асистент кафедри психології  

вінницького державного педагогічного університету  
ім. Михайла коцюбинського

ВПЛиВ ВиКориСТаннЯ аКТиВниХ МеТоДІВ наВчаннЯ на 
СоЦІаЛЬно-ПСиХоЛогІчнІ ПоКаЗниКи СаМоорганІЗаЦІЇ 

МаЙБУТнІХ УчиТеЛІВ ПочаТКоВиХ КЛаСІВ

На сьогоднішній день є актуальним питання самоорганізації майбутніх 
учителів. У статті висвітлюються питання впливу використання активних 
методів навчання на самоорганізацію майбутніх учителів, а саме таких професійно-
важливих якостей, як: професійно–ділових, моральних, комунікативних, вольових, 
інтелектуальних, організаторських та емоційних.

Мета цієї роботи – обґрунтувати та дослідити соціально – психологічні по-
казники самоорганізації майбутніх учителів початкових класів. Визначено основні 
види професійних якостей, що характеризують майбутнього вчителя. Обґрунтовано 
доцільність більш конструктивного розвитку домінуючих якостей і корекції тих, що 
бажано виховувати в собі для більш якісного професійного становлення.

Ключові слова / Keywords : активні методи навчання / active methods of 
education, культура самоорганізації / culture of self-organization, педагогічні умови / 
pedagogical conditions, тренінг / trening.

один з наукових напрямів вивчення проблеми підвищення ефективності 
школи в цілому передбачає всебічний аналіз соціально- психологічних особливостей 
самоорганізації і діяльності та особистісних характеристик майбутнього вчителя 
[1, с.423].

до переліку найважливіших характеристик майбутнього вчителя початкових 
класів дослідники обов’язково включають організованість (самоорганізацію), 
як характеристику що сприяє професійному зростанню педагога, робить більш 
конструктивним його навчально- виховний процес [2, с. 138].

Проте аналіз доступної наукової та науково-методичної літератури 
свідчить про епізодичне та безсистемне вивчення питання організованості й 
самоорганізації особистості. Як правило, науковці зосереджують увагу на розгляді 
окремих питань  – вольові якості (М. д. левітов); організаторські здібності (а. М. 
лутошкін, о. С. чернишов); творча робота з документами, ефективне вирішення 
професійних питань та висока працездатність (І. М. Мурашко); система роботи, 
техніка особистої праці, повага до часу (Г. в. Щокін) тощо. За основу для даного 
дослідження використанні наступні методи: теоретичний аналіз науково  – 
методичної та спеціальної літератури, опитування, анкетування та процедури 
статистичної обробки фактичного матеріалу.

вчитель початкових класів – ключова діюча особа в організації навчально – 
виховного процесу просвітницької сфери сучасного суспільства.
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враховуючи, що ця діяльність є важливою і базисною в шкільній 

системі в цілому, робота вчителя оцінюється показниками, що характеризують 
організованість і узгодженість дій педагога, учнів та адміністрації навчального 
закладу, для досягнення цілей останнього.

Своєю діяльністю та поведінкою майбутній учитель буде безпосередньо 
впливати на учнів, яких навчає та виховує, використовуючи при цьому особисті 
якості, знання з різних напрямів педагогічної науки, досвід та вміння реалізовувати 
все те, що отримав під час навчання у внЗ та педагогічних практик у шкільних 
установах.

одні дослідники вважають найбільш важливими якостями ті, котрі 
забезпечують успіх у викладацькій діяльності, спілкування, інші вважають що 
вчитель має бути унікальним залежно від особливостей спеціалізації предметного 
направлення початкових класів (математичних, екологічних, філологічних і т. 
д.) З урахуванням специфіки педагогічної діяльності деякі фахівці виділяють 
біля 700  психолого  – педагогічних якостей, якими повинен володіти майбутній 
учитель.

Можна погодитися з думкою а. І. крупнова, що однією з найважливіших 
інструментальних якостей особистості є організованість (самоорганізація), яка 
визначає успішність і результативність будь-якої людської діяльності, має значний 
вплив на становлення особистості в цілому, утворюючи більшість особистісних 
якостей і сприяючи плідному перебігу процесів саморозвитку та самовдосконалення 
[4, с.307] .

відомо, що для організованості майбутнього вчителя притаманні якості 
особистості, що мають два рівні значущості:

– інваріантне ядро, що складається із сукупності необхідних якостей;
– якості особистості, що є достатніми для педагогічної діяльності.
Складові інваріантного ядра доцільно розглядати як психологічні 

індикатори організованості майбутнього педагога.
алгоритм дослідження соціально-психологічних показників організованості 

особистості включає такі етапи:
1 – й етап – оцінювання якостей, що характеризують організаційну діяльність 

майбутнього вчителя початкових класів по відношенню до організованості;
2 – й етап – визначення важливих і найбільш важливих якостей для успішної 

реалізації організованості особистості, яка бачить своє професійне майбутнє в 
освітянській сфері.

для отримання об’єктивних показників організованості особистості 
майбутнього вчителя було встановлено загальну вибірку, умовно поділену на 
5  підгруп. Загальна кількість становила 60  респондентів (майбутніх учителів 
початкових класів).

респондентам було запропоновано анкету, що містить перелік 60  якостей 
особистості суб’єкта, який має професійно організувати навчально  – виховний 
процес у класі (школі), якості умовно розподілено на 8 груп:

1. Професійно – ділові. 2. Моральні. 3. Емпатичні. 4. комунікативні.
5. вольові; 6. Інтелектуальні. 7. організаторські. 8.Емоційні. Первинний 

аналіз отриманих результатів на підставі порівняння середнього значення 
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кожної якості показав, що ступінь важливості якостей коливається від 2,67 ± 
1,09 (одержимість) до 4,63 ± 0,60 (працездатність), тобто є різниця у важливості 
запропонованих якостей для організованості особистості приблизно в 2  бали. 
результати аналізу отриманих даних показали, що для майбутніх учителів високий 
ступінь важливості (5 ≥ х ≥ 4) для організованості мають 28 якостей, які становлять 
46,6 % загального переліку, поданого для оцінювання.

оцінку х < 4 отримали 32 якості різних груп, причому найменш важливими 
визначено групи професійно-ділових (х = 3,49 ± 0,96) та вольових (х = 3,13 ± 1,07) 
якостей.

у першу п’ятірку попали такі професійно- важливі якості:
1) емпатична група, 6  якостей отримали високу оцінку важливості 

(гуманність, доброзичливість, співчутливість, терпимість, товариськість, чуйність), 
що становить 100 % від запропонованих 6 для оцінювання та відображає здатність 
особистості свідомо налаштовуватись на навчально – виховну роботу з молодшими 
школярами;

2) моральна група, важливими визначено 6 якостей (охайність, ввічливість, 
точність, уважність, чесність), що становить 75 % від 8  запропонованих для 
оцінювання;

3) комунікативна група, важливими визначено 5  якостей (вимогливість, 
урівноваженість, комунікабельність, переконливість, працелюбність), що становить 
62, 5 % від 8 запропонованих для оцінювання.

4) інтелектуальна група, важливими визначено 3  якості (вдумливість, 
допитливість, захопленість), що становить 50 % від 6  запропонованих для 
оцінювання.

5) організаторська група, важливою визначено лише 2  якості (ентузіазм, 
тактовність), що становить 33,3 % від 6 запропонованих для оцінювання.

особливістю культури самоорганізації саме вчителя початкових класів є те, 
що одним із найважливіших його професійних обов’язків є формування навичок 
самоорганізації в молодших школярів, починаючи з перших днів навчання в школі. 
а для формування таких навичок в учнів, майбутній вчитель має сам володіти ними 
досконало. І найефективніший шлях прискорення цього процесу є використання 
саме активних методів навчання (аМн) [ 3, с. 28 -39 ] . Майбутнім учителям було 
запропоновано підвищити свій фаховий рівень з використанням аМн різної 
ефективності. Так відносно невисоку активність має така форма навчання, як 
лекція – „стандартна” має „ккд” – 5- 20%, запропоновані різновиди мають більші 
показники (від 19% до 28%) за рахунок активізації групової взаємодії студентів  – 
майбутніх учителів. більш високий потенціал мають такі форми використання 
аМн, як ділові та рольові ігри (64%  – 65%), організаційно  – діяльнісна гра (одГ) 
до 66%, та мозковий штурм  – 70%. Це відбувається за рахунок створення певної 
інтелектуальної „конкуренції” та включення резервів власної творчості. І найбільш 
висока ефективність використання аМн характерна для тренінгів (82%  – 95%), 
тому, що для цієї форми роботи є характерною підвищена працездатність учасників 
за рахунок створення відповідних специфічних умов, які унеможливлюють бути в 
позиції спостерігача процесу, підвищений емоційний фон та постійне порівняння, 
рефлексія – як мені з цими знаннями та досвідом в реальному житті?
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При повторному дослідженні соціально  – психологічних показників 

самоорганізації майбутніх вчителів з інтервалом в шість місяців, було відмічено 
якісно  – кількісне покращення даних показників. виходячи з чого можна зробити 
висновки:

дослідження дає чітке уявлення про те, що організованість, як складова 
самоорганізації особистості, майбутнього вчителя має виразну структурованість, 
причому особливе місце належить емпатичним, моральним, комунікативним, 
інтелектуальним та організаторським якостям.

Ці якості доцільно розглядати як інваріантне ядро, складові якого є 
соціально – психологічними індикаторами організованості та самоорганізації май-
бутнього вчителя початкових класів.

розвиток цих якостей за допомогою використання аМн з широким 
діапазоном ефективності даних активних форм навчання від 9% до 88 % лише 
підтверджує необхідність комбінування запропонованих методик для підвищення 
рівня професіоналізму в цілому і навичок самоорганізації в конкретному випадку.

корекція ж тих показників, які попали в останню трійку, дасть можливість 
значно підвищити ефективність діяльності майбутнього педагога зокрема, а також 
школи й освітянської сфери, загалом.
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нині ми переживаємо період посиленої уваги до людини, коли формують-
ся нові цінності гуманістичного спрямування. вплив такої тенденції виявляється в 
зміні таких структурних компонентів системи освіти як мета, зміст, форми й засоби 
освітньо-виховної діяльності. у більш розгорнутому варіанті аналізована тенденція 
включає такі складові, як: національна спрямованість освіти; відкритість системи 
освіти; перенесення акценту з навчальної діяльності викладача на діяльність сту-
дента; перехід від репродуктивного навчання до продуктивного; самостверджен-
ня особистості за умов педагогічної підтримки; перетворення позицій педагога і 
студента в особистісно рівноправні; творча спрямованість навчального процесу; 
перехід від регламентовано-контролювальних способів організації навчального 
процесу до активно-розвивальних; наступність і неперервність освіти.

основним завданням професійної освіти визнано не просто підготовку 
фахівця світового рівня, а й виховання високоосвіченої й духовно багатої люди-
ни з гуманістичними поглядами й переконаннями. Тому сучасне реформування 
вищої освіти передбачає поступове збільшення її фундаментальності з одночас-
ною гуманітаризацією й гуманізацією. При цьому освіта будь-якого рівня має 
надавати не лише вузькоспеціальну підготовку, а й формувати особистість, вихо-
вувати громадські, моральні якості, вчити сучасним формам спілкування. Стан су-
часного соціуму, економічна криза, міжнаціональні та духовні конфлікти, духовна 
деградація ускладнюють життєдіяльність особистості. в таких умовах проблема 
гуманізації навчання й виховання стає винятково актуальною.

Гуманізм  – одна з найбільш фундаментальних характеристик суспільного 
буття й свідомості, суть якої полягає у ставленні людини до інших людей як до 
вищої цінності. він виявляється в альтруїзмі, прагненні сіяти добро, у милосерді, 
жалі, бажанні допомагати іншим.

Під поняттям гуманізації освіти зазвичай розуміють процес олюднення всієї 
структури освітнього, навчально-виховного процесу. Гуманізація як процес часто 
здійснюється через гуманітаризацію, тобто – вивчення предметів гуманітарного ци-
клу і впровадження гуманітарних методів вивчення дисциплін. Якщо гуманізація 
виступає метою освіти, то гуманітаризація є засобом досягнення цієї мети. Під 
гуманізацією та гуманітаризацією розуміють орієнтацію всієї системи навчання й 
виховання на формування особистості, яка духовно саморозвивається. Гуманізація 
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вищої освіти – це світоглядний і діяльнісний підхід до освіти, який не лише визнає, 
а й стверджує цінність студента як особистості, його право на якісну освіту, на 
свободу вибору, на розвиток і виявлення своїх здібностей, на визнання єдиним 
критерієм оцінювання діяльності викладача – якість особистості спеціаліста.

українські дослідники гуманізації вищої освіти, відстоюючи різні 
концепції гуманної освіти, єдині в одному: еволюція людини, її розвиток  – це і 
є поступ гуманізму, це безальтернативний шлях розвитку вищої освіти. Якщо 
раніше основним компонентом навчально-виховного процесу були знання, то 
нині  – особистісний розвиток і формування цілісної особистості [1-5]. у сучас-
ному тлумаченні гуманізму акцент робиться на цілісне, універсальне становлення 
людської особистості. Ця універсальність розуміється як гармонійний розвиток її 
інтелектуальних, духовно-моральних і естетичних можливостей.

отже, з позицій гуманізму, кінцева мета виховання й навчання полягає в 
тому, щоб кожна людина могла стати повноцінним суб’єктом діяльності, пізнання 
та спілкування, тобто вільною, самостійною особистістю, яка відповідає за все, 
що відбувається в цьому світі. Гуманізація освіти в педагогічній теорії і практиці 
україни розуміється як:

• упровадження в навчально-виховному процесі ідей гуманізму, 
запропонованих великими просвітителями та педагогами минулого; це 
спрямування навчального закладу до піднесення особистості студента, 
забезпечення максимально сприятливих умов його розвитку, урахування 
його особистих цілей і запитів;

• принцип реформування системи освіти, суть якого полягає в утвердженні 
людини як найвищої цінності шляхом олюднення обставин педагогічного 
процесу;

• побудова педагогічного процесу на засадах гуманізму як визначального 
принципу загальнолюдської моралі, що включає: а) визнання права всіх 
учасників педагогічного процесу (викладача й студента) бути самим со-
бою, що передбачає взаємне розуміння інтересів, запитів, взаємну дові-
ру; б) визнання права всіх учасників педагогічного процесу на свій шлях 
самовдосконалення та творчості в процесі співробітництва в навчально-
виховній діяльності; в) створення суспільством умов для радісного твор-
чого життя всім учасникам педагогічного процесу.

отже, міра гуманізації навчально-виховного процесу визначається тим, 
наскільки цей процес створює передумови для самореалізації особистості, роз-
криття всіх закладених у ній природних задатків, її здатності до самостійності, 
відповідальності та творчості.

Гуманістичний підхід вимагає, щоб головною метою навчально- вихов-
ного процесу було створення передумов для самореалізації особистості. Тобто, 
мова має йти про певну зміну ціннісних орієнтацій, які передбачають не докорінну 
зміну навчально-виховного процесу, а перестановку акцентів з економічної 
ефективності та максимального використання випускника вищого навчально-
го закладу на користь держави, на інтереси кожного конкретного студента як 
особистості, задоволення його потреб, створення передумов для реалізації свого 
різнобічного потенціалу. При цьому не знімається завдання підготовки його як 
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висококваліфікованого спеціаліста, без чого випускник вищого навчального закла-
ду не може реалізувати себе як особистість.

кожна людина створює себе як особистість, коли саморозвиває свої за-
датки, здібності, покликання як основи свого таланту, знаходить у суспільстві чи 
створює нові форми теоретичної, практичної діяльності і прагне досягти принци-
пово нових результатів. Гуманізація особистості  – це індивідуальний і суспільний 
процес втілення в її діяльності і результатах загальнолюдських цінностей для 
спільного зростання благ у суспільстві і своєму житті [9, с.155].

отже, гуманізація навчального процесу передбачає формування навчаль-
них планів і технологій навчання в такий спосіб, щоб вони максимально врахову-
вали інтереси студентів у нових соціальних і економічних реальностях, а не тільки 
інтереси тих чи інших кафедр, навчальних закладів, держави.

реалізація принципу гуманістичної спрямованості навчання в практиці 
ефективно впливає на розвиток у студента рефлексії та саморегуляції, на форму-
вання його ставлення до світу та відносин зі світом, до себе самого та з самим со-
бою, на розвиток відчуття власної гідності, відповідальності, терпимості; на форму-
вання особистості  – носія демократичних і гуманістичних відносин у суспільстві. 
реалізація принципу гуманістичної спрямованості навчання сприяє встановлен-
ню контактів між людьми, співробітництва, що сприяє зменшенню антагонізмів у 
суспільстві та об’єднанню ресурсів людства у боротьбі за соціальний прогрес.

Гуманістична орієнтація професійної освіти може бути реалізована лише у 
відповідних формах навчально-виховного процесу, тобто мова йде про гуманістичну 
педагогіку, яка передбачає високу міру індивідуалізації та диференціації навчан-
ня, акцент на спонукання активності та ініціативності студентів, на реалізацію 
у відносинах між викладачами й студентами основних принципів педагогіки 
співробітництва.

у теоретико-концептуальній структурі гуманізації освіти науковці різних 
країн виділяють такі основні компоненти:

• етико-гуманістичний, що передбачає посилення уваги до проблем за-
гальнолюдського, соціокультурного значення, до аналізу моральної та 
соціальної відповідальності майбутніх фахівців за наслідки своєї про-
фесійної діяльності [1];

• історико-кореляційний, спрямований на активізацію використання прин-
ципу історизму у викладанні з урахуванням синхронно-кореляційних 
зв’язків і залежностей між розвитком усіх видів діяльності і пізнання в 
історії людського суспільства [3];

• філософсько-методологічний, що передбачає виявлення й усебічне ви-
користання філософського аналізу змісту різних теоретичних положень, 
способів узгодження концептуальних структур з фізичною реальністю, 
широке використання методів активізації формування філософських 
основ світогляду [3];

• інтегративно-культурний, заснований на розширенні спектру прак-
тичного використання міжпредметних зв’язків на рівнях наукової та 
історико-культурної міжпредметної синхронізації та міжпредметної ко-
реляції [2];
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• соціально-презентативний, що передбачає кореляцію навчальних про-

грам із сучасним рівнем наукового знання, політичними, соціальними, 
економічними реаліями суспільства на національному і планетарному 
рівнях [2];

• креативно-розвивальний, що виражається в послідовній заміні методів 
навчання концептуально-аналітичними, що сприяють перетворенню 
студента з об’єкту навчання в суб’єкт діяльності. Це створює умови для 
творчого самовираження особистості і забезпечує творчий рівень освіти 
[2].

Історія людства, практика людського буття такою ж мірою, як і сьогоден-
ня з його глобальними терактами та незбагненною агресією до всього (як живого, 
так і неживого), найчастіше дають підстави зневіритись у можливість втілення у 
життя гуманістичних ідеалів. але, починаючи з часів італійського відродження, 
кожна наступна епоха намагалася зберегти, продовжити, осмислити ідеї і традиції 
гуманізму, трансформувати їх у відповідності до тих чи інших історичних реалій, 
адаптувати їх до постійно мінливих соціально-політичних колізій. все зумовило 
концептуальну поліваріативність гуманістичного підходу у вищій освіті.

результати численних досліджень, що були представлені на численних 
конференціях в україні за останні 10 років [4; 5] дають підстави зробити такі вис-
новки:

• без гуманізації системи освіти й виховання молоді неможливо увійти в 
європейський світ і цивілізовано взаємодіяти в ньому;

• навчально-виховний процес у внЗ повинен мати людино-центристську 
орієнтацію; освіта має збільшувати свій гуманістично-духовний потен-
ціал, щоб зберегти баланс, гармонію між природним і духовним в люди-
ні, запобігти можливості антропологічної кризи нашого народу;

• закладам освіти необхідно робити акцент на залучення студентів до гу-
маністично спрямованої моралі, мистецтва, філософії;

• розуміючи особливу роль системи освіти в глобальному соціокультур-
ному процесі, необхідно долати звужене вузько-прагматичне ставлення 
до проблеми виховання особистості, орієнтувати освіту на гуманізацію 
всіх її структур і форм навчання з метою формування творчої, суспільно-
активної й відповідальної особистості;

• стратегічним завданням освіти було й залишається формування розви-
неної людини, яка має бути не лише високоосвіченим професіоналом, а 
й носієм загальнолюдських цінностей, національно-культурних норм і 
традицій, суб’єктом і творцем сучасної культури й цивілізації;

• необхідно зберігати й підтримувати наявний потенціал гуманітарних і 
суспільних дисциплін у внЗ, утримуватись від його обмеження та ско-
рочення;

• духовність, культурна компетентність як характеристика сутності лю-
дини детермінують якість кваліфікаційних характеристик спеціаліста, 
визначають ступінь гуманізму фахівця, гарантують збереження світу 
природи й людини;

• формування гуманістичних орієнтацій і культурної компетентності не 
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повинно розглядатися лише в колі проблем викладання гуманітарних 
дисциплін, ця соціально-педагогічна проблема має інтегрувати зусилля 
всіх освітян;

• у гуманістичному навчанні й вихованні, зміні ставлення до окремої лю-
дини, зміні самої людини, підвищенні її відповідальності за майбутнє 
цивілізації закладено могутній антикризовий виховний потенціал;

• у період переходу до ринкових відносин гуманність є умовою гармоніза-
ції особистих і суспільних інтересів, вона знімає напруженість у стосун-
ках між людьми, спонукає до прояву милосердя й доброчинності.

• гуманність, як багатогранний у своїх проявах феномен, має складну 
структуру, яка співвідноситься з основними структурними компонента-
ми особистості; опора на цей базисний фундамент підвищує виховний 
потенціал педагогічної діяльності, якщо ці структури в процесі форму-
вання гуманності є взаємопов’язаними та взаємодіючими.

З огляду на перспективу входження україни в світове товариство надзвичайно 
важливим процесом є міжнародне співробітництво на засадах гуманізму в сфері освіти. 
Спільними сферами співпраці в галузі освіти є: створення умов для індивідуального роз-
витку та самореалізації людини, розкриття проблем духовності в контексті діалогу куль-
тур, розвиток інноваційного мислення, орієнтація на розвиток інтелекту й мислення, за-
безпечення доступу до світових центрів інформації завдяки впровадженню інформаційно 
комунікаційних технологій.

необхідність гуманістичної спрямованості особистості фахівця потребує 
гуманізації його професійної підготовки. нині гуманізація вищої освіти  – це 
один із нових соціально-педагогічних принципів, який відображає спрямованість 
розвитку освіти на гуманні стосунки в суспільстві як загальнолюдську цінність. 
Гуманізацію вищої освіти, в найбільш загальному плані можна охарактеризува-
ти як побудову стосунків учасників освітнього процесу на основі зміни стилю 
педагогічного спілкування – від авторитарного до демократичного, подолання жор-
сткого маніпулювання свідомістю вихованців, практики індоктринації студентів  – 
нав’язування їм непорушних стереотипів мислення, догм, які не підлягають 
критиці. Гуманізація націлена на посилення тих положень вітчизняної й зарубіжної 
педагогіки, які орієнтують на повагу до особистості студента, формування в нього 
самостійності, встановлення гуманних, довірчих стосунків між ним і викладачем.

Шляхи гуманізації вищої освіти: а) формування відносин співробітництва 
між усіма учасниками педагогічного процесу; б) виховання в учасників педагогічного 
процесу морально-емоційної культури взаємовідносин; в) формування в 
майбутніх фахівців емоційно-ціннісного досвіду розуміння людини; г) створення 
матеріально-технічних умов для нормального функціонування педагогічного про-
цесу, що виховує гуманну особистість  – щиру, людяну, доброзичливу, милосердну, 
із розвинутим почуттям власної гідності, поваги гідності іншої людини.

Здійснювана в україні перебудова загальноосвітньої та професійної шко-
ли базується на творчому розвитку науки, органічно пов’язана з гуманізацією 
відносин у всіх сферах соціального життя. Сьогодні гуманістичні орієнтири в 
педагогіці обстоюються концепціями життєтворчості особистості, національного 
виховання, українознавства як методології реформування національної освіти, 
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синергетичної методології, філософії гуманного професіоналізму, гуманізації освіти. 
Пошук різними навчальними закладами шляхів вирішення проблеми гуманізації 
підготовки фахівців здійснюється як у напрямі оптимізації та інтенсифікації ви-
кладання навчальних дисциплін, так і в напрямі розробки гнучких систем навчан-
ня, покликаних забезпечити врахування індивідуальних пізнавальних особливо-
стей студентів, їх інтересів та схильностей. нині можна говорити про такі стійкі 
тенденції гуманізації професійної освіти, як:

• інтеграція професійної та загальнокультурної підготовки фахівців в єд-
ності з розвитком їхніх особистісних якостей;

• перехід від знанєвої парадигми освіти до предметно-компетентнісної;
• організація навчального процесу на принципах відкритої освіти та ін.
Побудова демократичного суспільства в україні зумовлює зростання ролі 

людини, її духовних якостей у здійсненні їх перетворень. у зв’язку з цим виникає 
потреба затвердження гуманістичних відносин в освітніх системах різних рівнів, 
що може бути забезпечене лише за умови сформованості в суб’єктів навчального 
процесу гуманістичної спрямованості.

у сучасній педагогіці принцип гуманістичної спрямованості виховання 
передбачає ставлення педагога до вихованця як до відповідального та самостійного 
суб’єкта власного розвитку, побудову стратегії його взаємодій з особистістю і ко-
лективного виховного процесу на основі суб’єкт-суб’єктних відносин. кінцевою 
метою гуманістичного спрямування підготовки майбутніх фахівців є розви-
ток професійно підготовленої морально-духовної гуманістично спрямованої 
особистості.

Під гуманістичною спрямованістю професійної підготовки розуміємо 
таку особистісно зорієнтовану освіту, яка: а) інтегрує уявлення людини про до-
бро, істину, справедливість, нескороминущу цінність інших людей, моральні 
норми суспільства й соціуму; б) детермінує емоційно-ціннісну сферу мотивами 
альтруїзму, співпереживання (емпатії), соціальної відповідальності за власні дії; у) 
стійко визначає поведінку та вчинки в ситуаціях морального вибору шляхом їх 
зіставлення з вищими загальнолюдськими цінностями та ідеалами, г) є сукупністю 
інваріантних спонук і способів дії, які проявляються незалежно від умов і ситуацій, 
в яких людина знаходиться.

Висновок. у XXi столітті освіта перетворюється на глобальний фак-
тор розвитку людства, один з найважливіших чинників розвитку цивілізації. 
освітянська реальність, концентруючи в собі найсуттєвіші духовні потреби люди-
ни й людства, несе відповідальність за формування та розвиток загальнолюдських 
основ і принципів. Зміна освітянської парадигми, що зумовлювала підготовку вузь-
кого спеціаліста, на ту, що, насамперед, передбачає формування широкоосвіченої, 
культурної людини певного фахового спрямування — фундаментальна засада 
гуманізації. внутрішня культура, духовність, як бажаний фундамент будь-якої 
професії, як сутність людини, детермінує якість кваліфікаційних характеристик 
спеціаліста, визначає ступінь гуманізму фахівця, гарантує збереження світу при-
роди й людини. Збагачення, насичення освітянського простору високою мораль-
ною, сердечною енергетикою духовної культури є одним із найважливіших завдань 
і гуманістичних вимірів сучасної освіти.



16

Badania naukowe naszych czasów 
Ґрунтуючись на аналізі даних теорії і практики, ми розглядаємо 

гуманізацію навчання як цілісний цілеспрямований процес високоорганізованої 
та взаємозумовленої комплексної діяльності викладача й студента, що базується на 
встановленні істинно суб’єктних відносин, пошані один до одного, довірі, ухваленні 
особистісних потреб, мотивів і цілей інших учасників педагогічного процесу як 
значущих. При цьому саме педагог забезпечує встановлення таких відносин, тоб-
то знає, в чому суть даних відносин, відчуває потребу їх реалізовувати та вміє 
організовувати навчально-виховний процес відповідним чином у конкретних умо-
вах педагогічної діяльності.
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ПІДгоТоВКа До МІжКУЛЬТУрноЇ КоМУнІКаЦІЇ СТУДенТІВ У 
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munication, підготовка / training, ділове співробітництво / business cooperation

Посилення контактів між представниками різних культур у бізнес-
середовищі обумовлюється технічним та інформаційно-технологічним розвитком, 
що дозволяє швидше подорожувати та встановлювати зв’язок, мобільністю 
людських ресурсів, диверсифікацією робочої сили. у результаті, успішними 
на глобальному рівні є компанії та підприємства, а, зрештою, й працівники, які 
усвідомлюють рівнозначну цінність соціальних навичок (“soft skills”) у порівнянні 
з технічними ноу-хау (“know-how”). Саме тому важливим компонентом підготовки 
майбутнього фахівця у сучасному закладі вищої освіти є не лише накопичення 
знань, формування вмінь та компетенцій зі спеціальності, а й озброєння студентів 
стратегіями поведінки у різних ситуаціях їхньої майбутньої діяльності.

Звідси, викладання курсу “business English” спрямоване не лише на фор-
мування мовних компетенцій для конкретного робочого місця. воно включає 
міжкультурний аспект підготовки студентів, необхідний для успішного викори-
стання англійської у професійному спілкуванні.

Міжкультурний аспект у фаховій підготовці студентів розвиває 
усвідомлення і розуміння людиною своєї власної культури та культури інших лю-
дей. основна мета підготовки студентів до міжкультурної комунікації  – стимулю-
вати міжнаціональну толерантність та повагу. Це домінанта усіх освітніх курсів 
сьогодні, не лише викладання мов.

у контексті нашого дослідження ми розглядаємо культуру як систему, 
що означає манери, традиції, звичаї та очікування від поведінки у межах певно-
го суспільства або нації. Таким чином, поінформованість та обізнаність про ці 
складники культури є одним із завдань підготовки студентів до міжкультурної 
комунікації.

Міжкультурна обізнаність, на наше переконання, прямо пов’язана з викла-
данням мов. адже мова визначається культурою та розвивається під її впливом. 
Якщо студенти вивчають другу (а іноді й третю) мови, логічно припустити, що у 
процесі їхнього вивчення вони мають оволодіти культурою цих мов і те, як вона 
співвідноситься з їхньою власною культурою. Це двобічний процес, який спричиняє 
обмін культурною інформацією – або міжкультурну комунікацію.

у процесі викладання курсу “business English” підготовка до міжкультурної 
комунікації здійснюється вже на етапі формулювання мети та завдань курсу. Так, 
формування комунікативних вмінь передбачає чіткість висловлювань, активне 
слухання, чутливість, толерантність до двозначності, аналіз точки зору іншого; роз-
виток навичок ділового спілкування означає формування презентаційних вмінь, 
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способів поводження себе на ділових зустрічах, переговорах, під час телефонної 
розмови, у написанні ділової кореспонденції.

Формування усіх зазначених вмінь, навичок та компетенцій відбувається 
за допомогою наступних прийомів навчальної роботи: дискусія, мозковий штурм, 
встановлення зворотного зв’язку, вираження згоди / незгоди, пропозиція альтер-
натив, переконування, компроміс. Ці прийоми стають ефективними у підготовці 
до міжкультурної комунікації, якщо супроводжуються наступними міркуваннями: 
очікувана поведінка партнерів на переговорах та зустрічах; мовні та поведінкові 
стратегії, які спрацьовують / не спрацьовують на бізнес-зустрічах, під час ведення 
переговорів, листування, у процесі телефонної розмови, презентації тощо; уник-
нення помилок, які можуть спричинити збентеження та втрату грошей / контрак-
ту; завоювання довіри та поваги іноземних партнерів під час ділової інтеракції.

Міжкультурний компонент у викладанні ділової англійської мови 
виявляється, по-перше, у змісті матеріалу, який має автентичну спрямованість. 
досвід викладача, особистісний та професійний досвід студентів є основою у доборі 
матеріалу та тем для обговорення. дискусію викликає питання про те, чи може 
міжкультурна підготовка відбуватися лише тоді, коли студенти мають високий 
рівень сформованості мовних та мовленнєвих компетенцій. аналіз підручників з 
курсу ділової англійської мови свідчить, що на кожному рівні можливе залучен-
ня міжкультурного компоненту. наприклад, на початковому та середньому рівнях 
тематичні блоки присвячені опису особистості, роботи, робочого місця, стилів 
праці та включають лексико-граматичні засоби, що відображають різні культури 
у діловому співробітництві. на більш високому та просунутому рівнях можливе 
обговорення мови жестів, культурних очікувань у проведенні ділових угод.

незалежно від рівня сформованості мовних компетенцій підготовка до 
міжкультурної комунікації має спрямовуватися на долання стереотипів про іншу 
культуру, усвідомлення причин та мотивів поведінки представників іншої культу-
ри, накопичення знань про іншу культуру та стратегій поведінки у різних ситуаціях 
ділового спілкування.

Ефективними у підготовці до міжкультурної комунікації можуть бути 
вправи на формування вмінь розрізняти те, що є частиною культурного плану 
особистості, а не її особливостями. у цьому контексті доцільно обговорювати такі 
моменти: манеру одягатися, звички у їжі та вживанні напоїв, фізичний контакт при 
спілкуванні, зоровий контакт, ставлення до часу тощо. наприклад, у вправі «Cul-
tural iceberg» студентам пропонується розподілити подані слова на дві частини – ті, 
що знаходяться на «вершині айсбергу» і ті, що знаходяться «під водою»: gestures, 
eating habits, beliefs, behavior, attitudes, values, clothing. у результаті виконання вправи 
та її обговорення студенти розуміють, що цінності та ставлення обумовлюють 
поведінку та звички.

не менш важливими є вправи, які змушують студентів проаналізувати 
поведінку, а разом з нею мотиви та цінності власної культури. наприклад, у вправі 
«Stop to think» студентам пропонується обговорити типову поведінку під час 
обговорення контракту. You have a meeting to discuss a new contract. In your culture: 
meeting start on time, people shake hands, people use first names, people interrupt each oth-
er, people talk about personal things, people joke etc. у результаті, студенти розуміють, 
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які моменти поведінки спричинено культурними факторами, а які залежать від 
ситуації, особистості тощо.

Підготовка до міжкультурної комунікації студентів має носити характер 
опису, а не припису. Студентів необхідно мотивувати до обговорення того, яким 
чином культури відрізняються у їхньому уявленні та досвіді і які стратегії необхідні 
для того, щоб ефективно співпрацювати з представниками різних культур у різних 
ситуаціях ділового спілкування. Завдання викладача  – забезпечити засвоєння 
мовних одиниць та лексико-граматичних конструкцій, які притаманні для цих 
ситуацій.

Література:
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2. Lustig M., koester J. intercultural competence: interpersonal communication across 

cultures. pearson Education. – 2010. – C.57-72.
3. Gibson r. intercultural business communication. – oxford university press. – 2009. – 

111 p.
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реКЛаМа КаК ПреДМеТ иЗУчениЯ и СреДСТВо оБУчениЯ 
рУССКоМУ ЯЗЫКУ

Главная цель общего образования  – становление человека постиндустри-
ального информационного общества, в котором ключевой является разносторонне 
развитая, творческая. Самостоятельно и критически мыслящая личность, способ-
ная реализовать собственный творческий потенциал в динамичных социально-
экономических условиях как в собственных жизненных интересах, так и в интере-
сах общества на основе объективной самооценки. Формирование у учащихся таких 
качеств, как готовность к дальнейшему развитию, самостоятельность, способность 
к организации, готовность к сотрудничеству, созидательной деятельности, толе-
рантность, т.е. терпимость к чужому мнению, становится одним их направлений 
образования[5, с.7].

достижение этой цели возможно в том случае, если учащийся выступает 
субъектом познавательной деятельности.

Термин «субъект» в современной педагогической литературе встречается 
часто, но понятие «субъект учения» исследовано мало. а.и. Мищенко, л.и. Мищен-
ко, Е.н. Шиянов определяют термин «субъект» следующим образом: «Под субъек-
том понимается инициатор, деятель, способный не только присвоить мир предме-
тов и идей, но и производить их, преобразовывать, создавать новые»[3, с.8].

Структура субъекта учения включает в себя следующие компоненты:
– система потребностей и мотивов учения;
– совокупность личностных качеств; позволяющих ему организовывать и 

осуществлять учебно-познавательную деятельность, проводить самоанализ, само-
коррекцию, самооценку, самоконтроль;

– представление об учебно-познавательной деятельности и способность ее 
осуществлять;

– рефлексия как основа критического мышления, организации, самоанали-
за, самоконтроля[5, с.50].

одним из таких средств формирования субъекта учения мы считаем изу-
чение рекламы на элективном курсе, факультативном занятии.

Это важно потому, что коммуникация в жизни современного человека в 
значительной мере связана с масс-медиа и в частности с рекламой. Под влияние 
рекламы «попадают все живущие и работающие в современном мире» [1, с.46]. не-
смотря на многообразие научных исследований, посвященных рекламе, все более 
ощутима необходимость «в качественных подходах, а не количественных подхо-
дах» [1, с.49].

реклама выходит за рамки экономической сферы и становится явлением 
человеческой культуры. как заметил норманн дуглас, «по рекламе можно судить 
об идеалах нации»[2,с.147].
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для современной цивилизации реклама начинает выполнять функцию, 

ранее принадлежавшую искусству. Это создание структур значений. она занима-
ется идеологической трактовкой себя и мира. реклама выступает как структура, 
трансформирующая язык объектов в язык людей, и наоборот. Ее целью является 
включить человека в свою структуру значений, « побудить его к участию в декоди-
ровании своих лингвистических и визуальных знаков и получить удовольствие от 
этой деятельности декодирования»[4, с.69].

реклама – это социальное явление. она имеет самый широкий социальный 
контекст и проявляется во всем многообразии социальных связей: экономических, 
политических, религиозных[1, с.51].

реклама оказывает многоплановое влияние на человека, на его представле-
ния и оценки. Ее воздействие носит как прямой, так и косвенный характер. реклама 
используется для информирования общества о новшествах, призванных сделать 
жизнь человека более комфортной и удобной, что связано с созданием новых то-
варов и слуг. она может применяться для решения для решения практических за-
дач увеличения прибыли фирмы и для реализации других стратегических марке-
тинговых целей производителя. вместе с тем реклама оказывает опосредованное 
влияние на мнения и поведение людей, на процесс формирования общественного 
сознания.

реклама является ярким явлением современности и обладает многими 
функциями. воздействует на потребителя, влияет на его оценки и мировоззрение, а 
может и способствовать формированию качеств, которыми должен обладать субъ-
ект учения.

например, умения осуществлять учебно-познавательную деятельность, 
в процессе которой осуществляется обмен опытом между учащимися, благодаря 
чему происходит обогащение деятельности каждого. При изучении рекламы уча-
щийся научится просматривать, анализировать рекламные тексты, соотносить в 
накопленным жизненным опытом и рефлексировать по поводу ее содержания, со-
ответствия действительности, т.е. формировать свое мнение относительно рекла-
мы: научится понимать средства воздействия, направленность рекламы, что в ито-
ге скажется на формировании критического мышления, позволяющего осмыслять 
рекламные тексты, не воспринимая рекламу как истину. Это важно потому, что 
сила влияния рекламы на школьника может быть как позитивной, так и негатив-
ной.

рассмотрим пример анализа рекламного текста.
реклама губной помады фирмы avon.
рекламное объявление дано на целый разворот. а, как известно, реклама в 

целую страницу или разворот эффективней в два раза, чем в полстраницы.
визуальные компоненты:
на левой странице изображены две женщины, одна из которых красится 

новой губной помадой. Так считается, что правое полушарие отвечает за восприя-
тие изображений, то их лучше расположить на левой стороне объявлений.

иллюстрации, на которых изображены люди, привлекают внимание на 
20% больше, чем неодушевленные предметы.

вербальные компоненты:
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ниже  – заголовок «Поговорим» и подзаголовок. Заголовок выделен боль-

шими белыми буквами, одного размера, это сделано правильно для удобного чте-
ния. на правой странице дан небольшой рекламный текст и изображение самой 
губной помады. в данном случае текст расположен грамотно (сверху вниз), так как, 
текст следует располагать по ходу движения глаза (сверху – вниз, справа – налево). 
в правом нижнем углу даны реквизиты (контактный телефон 8 800 2000 600, здесь 
идет игра цифр, поэтому телефон легко запоминается). При такой рекламе это нор-
мально, ведь эта фирма продает свою продукцию только через консультантов. рек-
визитом здесь еще является то, что товар сертифицирован, эта надпись находится 
на левой странице вверху, написана белым, очень мелким шрифтом, сразу можно и 
не найти. рекламное сообщение дано на красном цвете, а, как известно, цвет в ре-
кламе имеет колоссальное значение. С цветными документами знакомятся больше 
людей, чем с черно-белыми.

Запоминаемость информации 78%. у многих людей красный цвет ассоции-
руется с праздником, любовью, властью, красотой.

лингвистический анализ:
используемые морфологические средства:
Существительные – 10;
Прилагательные – 4;
Глаголы – 1;
числительные – 1.
в тексте представлены различные синтаксические структуры: в основном 

это простые предложения в меру распространенные, как повествовательные невос-
клицательные, так и восклицательные. о разнообразии синтаксических структур 
текста свидетельствует прямой и обратный порядок слов: о цвете ярком, о цвете 
нежном. в данном случае инверсия (расположение слов в предложении или фразе 
в ином порядке, чем установлено правилами грамматики) используется для вы-
деления наиболее интонационной выразительности: о цвете ярком, нежном. кроме 
этого, в тексте используется такой композиционный прием, как синтаксический 
параллелизм, который подчеркивает связь двух (в данном случае) элементов стиля; 
связь этих элементов состоит в том, что они располагаются параллельно в двух 
смежных фразах, благодаря чему выявляется их общность: о цвете ярком, как крик, 
нежном, как шепот.

Также в тексте присутствует лексический повтор (намеренное повторение 
в тексте одного и того же слова): вдвое больше роскошного цвета, вдвое больше 
легкости и комфорта. С помощью этого приема в тексте выделяется ключевое сло-
во, на значение которого нужно обратить внимание читателя: вдвое больше. Зна-
чение этого слова также усиливается при помощи использованию однокоренного 
числительного: двести процентов цвета.

Таким образом, на факультативном занятии, изучено какие именно тексты 
быстрее привлекут внимание потребителя, за счет использования цвета, заголовка, 
фотографии. Сам рекламный текст не должен превышать более пятидесяти сим-
волов, иначе он не будет интересен потребителю. Заголовок должен обязательно 
выделяться среди основного текста, либо цветом, либо размером. рассмотрено, как 
лучше расположить тот или иной визуальный объект (слева, т.к. человеческий глаз 
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лучше воспринимает фотографию с левой стороны, а текст (вербальный компо-
нент) справа).

Затронута символика и функции цвета: какую роль они играют при со-
ставлении рекламного сообщения.

Таким образом, знания о рекламе помогут учащимся верно понимать и 
воспринимать рекламу, разбираться в этом явлении современности. Также изуче-
ние рекламы на факультативном занятии (элективном курсе) возможно и необхо-
димо, поскольку знания о рекламе помогут учащемуся научиться анализировать 
тексты, выбирать нужную информацию, помогут избежать негативного воздей-
ствия рекламы.
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ВиКориСТаннЯ риМІВоК У наВчаннІ ВиМоВи 
на УроКаХ ангЛІЙСЬКоЇ МоВи У ПочаТКоВІЙ ШКоЛІ

анотація. в статті проаналізовано використання римівок на уроках 
англійської мови як засіб формування вимови на початковому етапі.

Ключові слова/Keywords: англійська вимова /english pronunciation, функція/ 
function, звук/sound.

Проблема навчання вимові на початковому етапі є однією з актуальних 
проблем в методиці навчання англійської мови. навчання правильній англійській 
вимові  – це надзвичайно складна справа. без правильно поставленої вимови не-
можливий прояв комунікативної функції мови. на початковому етапі необхідно 
навчити дітей вимовляти звуки так, як це роблять носії англійської мови. в умовах 
гуманізації освіти, коли особистість людини знаходиться у центрі всієї освітньої та 
виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, в тому числі 
й навчання англійської мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів 
і вчителів. один із таких ефективних прийомів навчання – це використання риму-
вань на уроках англійської мови.

Мета даної статті: проаналізувати навчання правильної вимови у викладанні 
англійської мови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовлен-
ням за допомогою римувань.

Проблему використання римувань на уроках англійської мoви досліджували 
в. асєєв, л. Савін, в. дерев’янко, І. васильєв, д. Ельконін.

вчений, психолог та педагог в. асєєв вважає, що при використанні римувань на 
уроці відбувається вирішення комплексу важливих методичних завдань: презентація 
нового звуку й фoнетичного явища, самостiйний висновoк правил на oснові oтриманої 
інфoрмації, новий лексичний матеріал запам’ятовується швидше [1, с. 16].

л.  Славін вважає, що одне й те ж римування можна використати для 
відпрацювання рiзних граматичних структур, якщo, виявивши трохи твoрчості, 
його видoзмінити [5, с. 3].

в. асєєв стверджує, що на урoках англійської мoви римування посiдають 
гiдне мiсце. вoни мoжуть викoнувати різнoманітні функції:

1.  викoристовуються як фoнетична зарядка на пoчатку урoку. римування 
дoзволяє вчителеві перейти вiд звукiв рiдної мoви до звуків iноземної мoви, тре-
нуючи oргани мовлення й підготовляючи їх до бiльш складнoї артикуляцiї.
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2. для мiцного закріплення лексичного й граматичного матеріалу.
3. Як вид релаксацiї всерединi або наприкiнці урoку, коли дiти втoмилися 

або потрiбна рoзрядка, що знiмає напругу й віднoвлює їхню працездатнiсть [3, c. 
10; 5, с. 48].

І. васильєв вважає, що урок з англійської мови треба починати з фонетичної 
зарядки і мовної розминки, для того, щоб учні змогли «розiгріти свої язички» для 
пoдальшої робoти на уроці. Під час фонетичної зарядки виконується переважно 
інтенсивна хорова робота на матеріалі цікавих римувань. у початкових класах фо-
нетична зарядка плавно переходить в мовну розминку. За допомогою використан-
ня римувань на уроках треба звернути увагу на постановку наголосу в слові, фразі, 
на відсутність наголосу в службових словах (артиклях, союзах, прийменниках), на 
роз’єднання речень на смислові групи, а також на ритміко-інтонаційні особливості 
оповідних, спонукальних і питальних (загальне і спеціальне питання) речень. Пра-
вильне озвучування транскрипції ключових слів за темою.

отже, при використанні римувань на уроках англійської мови в початковій 
школі вимова у дітей поліпшується і стає чіткішою, більш емоційною та виразною.

римування  – це безперечний засіб фoрмування пoзитивної мoтивації на-
вчання, oсобливо у мoлодших школярiв, у яких цей прoцес знахoдиться в стадiї 
фoрмування. останнiм часом намітилося пoмітне збiльшення частки відеoкурсів 
i комп’ютерних прoграм, що застосвуються у хoді навчання англійської мови, щo 
негативнo пoзначилося на використаннi в хoді занять римувань. Тим часом римуван-
ням, як дидактичному матеріалу, властивий ряд переваг, їх мoжна використoвувати 
як при вивченнi лексичнoго, так i граматичного та фонoлогічного матерiалу.
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в федеральном государственном образовательном стандарте третьего 
поколения по специальности «лечебное дело» указывается, что выпускник должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями:

в профилактической деятельности:
- применять современные социально-гигиенические методики сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья населения в целях 
разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 
мужчин и женщин (Пк-10);

в диагностической деятельности:
- выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, 
используя знания медико-биологических и клинических дисциплин с учётом законов 
течения патологии по органам, системам и организму в целом, анализировать 
закономерности функционирования различных органов и систем при различных 
заболеваниях и патологических процессах (Пк-17);

в лечебной деятельности:
- назначать больным адекватное лечение в соответствии с выставленным диагнозом, 
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 
(Пк-20) [2].

По специальности «Медико-профилактическое дело»: 
в профилактической деятельности: 

- прогнозировать опасность для здоровья, причиной которой могут стать 
используемые трудовые и производственные процессы, технологическое 
оборудование, и определять рекомендации по их планированию и проектированию, 
распознавать и интерпретировать появления в производственной среде химических, 
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физических и биологических и иных факторов среды обитания человека, которые 
могут повлиять на здоровье и самочувствие работников (Пк-9);
- анализировать санитарно-эпидемиологические последствия катастроф и 
чрезвычайных ситуаций (Пк-11);

в диагностической деятельности: 
- выявлять причинно-следственные связи в системе "факторы среды обитания 
человека - здоровье населения" (Пк-15); 
- формулировать, оценивать и проверять гипотезы, объясняющие причину, условия 
и механизм возникновения заболеваний, их распространения (Пк-16); 
- определять степень воздействия на организм работника вредных факторов, 
расследовать причины профессиональных заболеваний и отравлений (Пк-17);

в научно-исследовательской деятельности:
- формулировать, оценивать и проверять гипотезы, объясняющие причину, условия 
и механизм возникновения заболеваний, их распространения (Пк-35); 
- применять современные методики сбора и обработки информации о состоянии 
здоровья населения, деятельности различных типов медицинских учреждений и их 
подразделений, анализировать информацию в целях разработки научно-обоснован-
ных мер по улучшению и сохранению здоровья населения (Пк-36) [3].

По специальности «Фармация»:
- изучать спрос и потребности на различные группы фармацевтических товаров (Пк-
7);
- анализировать и прогнозировать основные экономические показатели деятельно-
сти аптек (Пк-19) [5].

По специальности «Социальная работа»:
- осуществлять прогнозирование, проектирование, моделирование и экспертную 
оценку социальных процессов и явлений в области психосоциальной, структурной 
и комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 
(Пк-20) [4].

По специальности «клиническая психология»:
- квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках различных 
видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать экспертное заклю-
чение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (Пк-16) [1].

Таким образом, в явном или неявном виде прогностические умения 
есть в каждом образовательном стандарте по медицинским специальностям, а, 
следовательно, являются неотъемлемым компонентом структуры профессиональной 
компетентности медицинского работника.  именно умение прогнозировать 
является необходимым условием успешного формирования перечисленных выше 
компетенций будущего врача, а также стимулом его личностного роста, творческого 
поиска, профессионального становления.

Тем не менее, в литературе нет работ, посвящённых формированию 
прогностических умений у студентов медицинского вуза. 

в этой связи интерес представляет разработка и использование как 
инвариантных относительно профессии, так и специфических подходов к 
формированию прогностических умений у будущих врачей.



28

Badania naukowe naszych czasów 
Литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования третьего поколения по специальности «клиническая психо-
логия»/ режим доступа:
 http://www.kurskmed.com/up/uvr/pdf/fgos_3_klin_psicholog.pdf.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего професси-
онального образования третьего поколения по специальности «лечебное дело»/ 
режим доступа:
 http://www.kurskmed.com/up/uvr/pdf/fgos_3_lech_delo.pdf.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования третьего поколения по специальности «Медико-профилакти-
ческое дело»/ режим доступа:
 http://www.kurskmed.com/up/uvr/pdf/fgos_3_med_prof.pdf.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования третьего поколения по специальности «Социальная работа»/ 
режим доступа: 
http://www.kurskmed.com/up/uvr/pdf/fgos_3_soz_rabota.pdf.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования третьего поколения по специальности «Фармация»/ режим 
доступа: http://www.kurskmed.com/up/uvr/pdf/fgos_3_farmaz.pdf.



29

Научные исследования современности
ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения

журба о.р.
студентка 5 курсу пед. факультету  

національного університету біоресурсів і природокористування україни, київ 
Іванова о.В.

канд. пед. наук, ст. викладач  
кафедри романо-германських мов і перекладу національного університету 

біоресурсів і природокористування україни, київ

ВиКориСТаннЯ аКТиВниХ МеТоДІВ ВиВченнЯ граМаТичниХ 
КонСТрУКЦІЙ ангЛІЙСЬКоЇ МоВи СТУДенТаМи-ФІЛоЛогаМи

Ключові слова/ keywords : метод навчання/study method, не імітаційний 
метод/non-imitating method, імітаційний метод/imitating method, граматична 
категорія/grammatical category, практичне заняття/practical training, ділова гра/
gaming.

в умовах реформації сучасної освіти пошук шляхів удосконалення змісту 
навчального процесу, надання йому сучасного, європейського спрямування стає 
закономірним. Пріоритетна увага приділяється методикам, які формують світогляд, 
цінності культури, вміння самостійно вчитися та критично мислити, здатність до 
самопізнання і самореалізації особистості. відповідно до вимог чинної освітньої 
програми, студенти-філологи повинні оволодіти комунікативною компетенцією 
на рівні, що дозволяє використовувати іноземну мову практично, як в мовній 
професійній (виробничій і науковій) діяльності, так і з метою самоосвіти. Після 
закінчення курсу навчання студент повинен читати фахову оригінальну літературу 
для отримання наукової інформації і вести бесіду в межах вивченого мовного 
матеріалу [1]. Сучасний стан мовної підготовки фахівців у вищих закладах освіти 
вимагає нагального перегляду підходів до організації навчального процесу, пошу-
ку нових шляхів оптимізації навчання. Тому проблема формування стійких грама-
тичних навичок і вмінь у студентів-філологів є однією з найактуальніших.

Проблемою оптимізації навчально-виховного процесу у вищій школі 
займалося багато вчених: а. алексюк, а. дьомін, І. Прокопенко, в. Сластьонін, в. 
Євдокімов, С. Мартиненко, І. Юкіна, б. Єсипова, Т. коваль, о. Пєхота, н. Соколова, 
С. ніколаєва.

Метою статті є дослідження і теоретичне обґрунтування доцільності вико-
ристання активних методів навчання граматичних конструкцій англійської мови 
студентами-філологами.

у практиці педагогіки вищої школи за останні десятиріччя великого роз-
повсюдження та застосування набули нетрадиційні методи вивчення граматики 
іноземної мови. Серед них на належну увагу заслуговують так звані «активні» мето-
ди навчання. відмінністю активних методів навчання від традиційних є те, що вони 
сприяють активізації мислення студентів. на думку а.о. вербицького, саме активне 
навчання формує у студентів пізнавальну мотивацію, але мова повинна йти не про 
«примус» до активності, а про спонукання до неї; необхідно створити дидактичні й 
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психологічні умови породження активності особистості в пізнавальній діяльності 
[1, с.52]. Таким чином, як вважає а.о. вербицький, поняття «активне навчання» 
знаменує собою перехід від переважно регламентуючих, алгоритмізованих, про-
грамованих форм і методів організації дидактичного процесу у вузі до розви-
ваючих, проблемних, дослідницьких, пошукових, що забезпечують породження 
пізнавальних мотивів, інтересу до майбутньої професійної діяльності, умов для 
творчості в навчанні.

активні методи навчання можуть бути використані на різних етапах навчаль-
ного процесу. Залежно від спрямованості активні методи навчання діляться на:

– неімітаційні;
– імітаційні, які передбачають, як правило, навчання професійним 

умінням і навичкам та пов’язані з моделюванням професійної діяльності, іншими 
словами, імітуються як ситуація, так і сама професійна діяльність. Імітаційні, в 
свою чергу, поділяють на неігрові (що передбачають аналіз конкретних ситуацій; 
рішення ситуаційних задач; вправи, виконання індивідуальних завдань) та ігрові 
(розігрування ролей) [6].

до неімітаційних належать традиційні форми занять: проблемна лекція, 
практичне заняття, лабораторна робота, семінар і тематична дискусія, дипломна й 
курсова роботи, виробнича практика, науково-практична конференція, нау ково-
дослідна робота студентів, групова консультація. до іміта ційних відносимо як 
неігрові – аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи, так і ігрові методи – ділову 
гру, розігруван ня ролей, ігрове проектування. на організацію активності впливає й 
дослідницька діяльність студентів: залучення їх до самостійної пошукової роботи, 
оволодіння новими видами діяльності, створення проблемних ситуацій.

  З метою подальшого оволодіння студентами граматичними структурами, 
що входять до активного граматичного мінімуму, для вільного вираження власних 
думок іноземною мовою, педагоги вищої школи звертаються до такої форми заняття 
як практичне. Саме цей вид занять дає змогу швидше та успішніше усвідомлювати 
і засвоювати новий граматичний матеріал в межах програми на відповідному рівні, 
довести до автоматизму навички розпізнавання та відтворення різноманітних гра-
матичних конструкцій в письмовому та усному вигляді. для усвідомлення  більш 
складних граматичних явищ знадобиться велика кількість прикладів, вправ та не-
стандартних завдань.

останнім часом набула поширення точка зору, згідно якої особливе місце 
відводиться мимовільному запам’ятовуванню граматичних явищ мови, що ро-
бить нібито зайвою цілеспрямовану і спеціальну роботу над граматичними яви-
щами. в даному випадку має місце неправомірне ототожнення двох процесів: 
запам’ятовування і оволодіння граматичними явищами. Запам’ятовування є од-
ним із етапів оволодіння, останнє ж можливе лише в результаті спеціального, 
цілеспрямованого тренування, тобто на практичних заняттях. Тому і граматичні 
вправи повинні більшою мірою виходити з життєвих ситуацій, їх завдання – показа-
ти, як виучуване явище, використовується в мові, в яких типових ситуаціях, а потім 
шляхом повторення дати змогу студенту відтворювати його [2, с.22]. Саме тому 
однією з найефективніших форм з підготовки майбутніх фахівців філологічного 
напряму серед ігрових методів навчання став такий метод, як ділова гра. Цей метод 
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дозволяє перевірити граматичні знання і навички студентів та уміння застосову-
вати їх на практиці. Ігри допомагають моделювати певні комунікативні ситуації, 
використовуючи теоретичні знання і набутий власний практичний досвід, а та-
кож активізувати самостійну роботу студентів у придбанні професійних навичок, 
уникнути в подальшому складностей та граматичних помилок в усному мовленні. 
Прикладом такої ділової гри є: Interview your partner and make notes. Would he/she 
suit the job of marketing assistant? Why / Why not? Use the construction would like +ing in 
your questions and arguments.(Проведіть співбесіду з партнером та зробіть нотатки. 
Чи підходить він/вона на посаду асистента з маркетингу? Чому? Використовуйте 
конструкцію would like +ing у запитаннях та поясненнях.

розігрування ролей є простішим методом порівняно з діловою грою але 
не менш ефективним. Прикладом мимовільного запам’ятовування граматичної 
конструкції I wish/I were може бути ситуативна рольова гра:

Гра “i wish i were…” (Я б хотів стати...)
викладач пропонує уявити, ким би кожен студент хотів зараз опинитися 

(це можуть бути як живі особи, так і птахи, тварини, неживі речі), але свій вибір 
треба аргументувати.

Педагог ставить запитання (наприклад): “ Ann, what would you like to 
be?”(Ганна, ким  або чим Ви хотіли б стати?)

Ann: “I wish I were an actress” (Я б хотіла бути актрисою)
Teacher: “Oh, really?! And what would you do then? (О, справді? І чим би  

Ви тоді займалися?)
Ann: “I would be famous, I would play in many films as the main character, I would 

travel around the world, and I would help ill or poor children” (Я була б відомою, знімалася 
б у багатьох фільмах у ролі головної героїні, подорожувала б по світу, допомагала б 
хворим чи бідним дітям).

взаємодія учасників ігрового заняття може здійснюватися, зокрема, у 
вигляді дискусій, наприклад: Discuss these questions in the group. (Обговоріть такі пи-
тання в групах).

There is a saying in English: “when in rome, do as the romans do.” what does it 
mean? Do you agree? Do you have a similar saying in your language? (в англійській мові є 
висловлювання: «Якщо ти в римі, то поводься як римлянин». Що означає цей вислів? 
чи погоджуєтесь ви з ним? чи існує у вашій мові відповідне висловлювання?);

what advice would you give somebody coming to live and work in your coun-
try? (Що ви порадите тим, хто приїхав жити і працювати в вашу країну?).

Існує велика кількість методів та засобів формування у студентів-філологів 
граматичної компетенції під час вивчення іноземної мови, але саме активні мето-
ди спрямовані на створення зацікавленості, мотиваційного й емоційного фону на 
занятті, що, в свою чергу, призводить до розвитку стійкого інтересу до вивчення та 
засвоєння граматичних конструкцій англійської мови.
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ПриеМЫ и ФорМЫ раБоТЫ, СоВерШенСТВУЮЩие речЬ УчаЩиХСЯ 
на УроКе ЛиТераТУрного чТениЯ

в настоящее время одной из важнейших задач школы является формиро-
вание у детей младшего школьного возраста необходимого уровня овладения язы-
ком, речевыми умениями и навыками.

несмотря на имеющиеся разработки в области развития речи учащихся, 
наблюдается тенденция снижения речевого развития. Состояние речи современ-
ных школьников в настоящее время не удовлетворяет возрастающим потребно-
стям устного и письменного общения, поэтому работа по формированию и совер-
шенствованию речи младших школьников является весьма актуальной. неоценима 
роль школы, работы учителей по развитию связной речи школьников на уроках 
литературного чтения.

Между учителем и ребенком на уроке литературного чтения лежит «текст» 
как полноценный представитель словесного литературного искусства. в диалоге 
писателя с читателем-ребенком младшего школьного возраста роль учителя со-
стоит не в обсуждении степени и характера понимания ребенком предлагаемого 
автором материала произведения, основанном на более богатом жизненном опыте 
первого, а в открытии ребенком многообразного мира произведений, их свойств и 
законов. не маловажная роль, наряду с ролью школы по развитию и совершенство-
ванию связной речи у детей, отводится и родителям, которые должны помогать 
своему ребенку с легкостью погрузиться в мир литературного творчества. в пер-
вую очередь, именно от речевого окружения родителей зависит дальнейшее фор-
мирование и развитие речи детей, т.к. в дошкольном и младшем школьном возрас-
те речь взрослых, а именно родителей, является эталоном.

литературное чтение  – уникальный инструмент, который прививает уче-
нику знания о художественной и научно-популярной литературе. литературное 
чтение, как и русский язык, формирует функциональную грамотность, способству-
ет общему развитию и воспитанию ребенка.

на каждом уроке чтение применяется в разных видах и в разных сочетани-
ях: сплошное чтение всего текста, сплошное чтение по частям, чтение цепочкой по 
предложению. чтение отдельных трудных слов, чтение предложений к иллюстра-
циям книги, выборочное чтение, чтение по ролям и наизусть применяется с перво-
го по четвертый классы. Перед учителем стоит не простая задача  – выработать, а 
затем совершенствовать у детей навыки чтения. для развития навыков правиль-
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ного чтения М.и. никитина, о.а. красильникова предлагают следующие методы 
и приемы [1, с. 13]:

1) чтение труднопроизносимых слов текста;
2) чтение слов, фраз, отрывков текста с соблюдением правил орфоэпии, 

словесного и логического ударения;
3) различение на слух предложений, фраз, отдельных слов;
4) чтение текста по предложениям, частям, целиком;
5) предварительный звуковой и слоговой анализ слова;
6) выяснение значения слова;
7) специальная обработка (нотирование, расстановка орфоэпических зна-

ков) текста до его чтения;
8) многократное чтение текста в различных вариантах.
Сознательность чтения достигается всей системой работы педагога с деть-

ми. осмысление произведения  – сложный аналитико-синтетический процесс со-
стоящий из нескольких этапов.

Первый этап  – понимание предметной стороны читаемого произведения, 
осмысления фактического материала:

1) драматизация;
2) работа по конструктивной картине;
3) детское иллюстрирование;
4) составление картинного, а затем словесного плана;
5) пересказ прочитанного;
6) беседа воспроизводящего характера.
второй этап  – установление причинно-следственных отношений между 

персонажами или событиями, определение мотивов поведения литературных ге-
роев:

1) беседы аналитического характера;
2) выборочное чтение и выборочные пересказы;
3) словесное рисование.
Третий этап – проникновение в идейный замысел произведения, обобщен-

ная оценка прочитанного:
1) придумывание иного заглавия к рассказу;
2) продолжение рассказа, высказывание собственного аргументированно-

го суждения о персонажах и обо всем рассказе;
3) постановка проблем морально-этического плана [1, с. 11].
драматизация как метод развития мыслительной деятельности первого 

этапа работы используется в 1-4-х классах, когда школьники еще недостаточно 
свободно владеют словом. в 1-2-х классах драматизацию необходима для уяснения 
содержания всего читаемого текста или отдельных слов и фраз.

Метод работы по конструктивной картине схож с методом драматизации, 
и в свою очередь помогает младшим школьникам представить описанную ситуа-
цию в рассказе, проследить за всеми действиями персонажей. Этот метод активно 
используется в 1-3-х классах, иногда и 4-6-х классах. работа по конструктивной 
картине очень плодотворна, т.к. позволяет ребенку самостоятельно передвигать 
фигурки на картине в том положении, о котором говорится в тексте, направлено на 



35

Научные исследования современности
развитие воссоздающего воображения, умение анализировать текст.

детское иллюстрирование позволяет наглядно представить отдельные ча-
сти читаемого рассказа. данный метод широко применяется в 1-4-х классах. вы-
деляется несколько разновидностей иллюстрирования в зависимости от постав-
ленных на уроке целей:

1. изображение отдельных предметов и действий для проверки слов и си-
туаций.

2. рисунки к отдельным фразам  – другая разновидность детской иллю-
страции. часто у школьников, при чтении лирических стихотворений, возникают 
трудности в их понимании, т.к. из-за образности выражений дети не представляют 
реальной картины.

3. Зарисовка ситуаций, описанных в рассказе писателем ‒ третий вид детского 
иллюстрирования. она направлена на осмысление сюжета произведения и тем самым 
помогает выработать умение анализировать, выбирать самое важное в тексте.

4. Составление картинного, а затем словесного плана. Значение данного 
вида занятий на уроках чтения очень трудно переоценить, т.к. работа над планом 
включает в себя формирование следующих умений: определение последователь-
ности изложения содержания текста, умение делить текст на логически-связанные 
части, выражение главной мысли каждой части текста. Методика предполагает 
целый ряд заданий, способствующих формированию навыков составления плана: 
придумывание заголовков к каждой части, деление текста на части с помощью кар-
тинок, предложенных учителем.

5. Пересказ текста чрезвычайно важен на уроках литературного чтения. 
Значимость пересказа обусловлена недостаточным речевым развитием младших 
школьников, они не умеют логично выражать свои мысли в развернутой связной 
речи. обучение пересказу осуществляется по следующим этапам: по макету или 
конструктивной картине; по серии иллюстраций (или картин) и по опорным сло-
вам или плану.

на втором этапе целесообразно применять такой метод беседы. беседа  – 
метод, предполагающий активную совместную работу ученика и учителя. бесе-
ды аналитического характера помогают учащимся уяснить описываемые факты, 
осмыслить и понять причинно-следственные связи и характеры персонажей в тек-
сте. Также с помощью вопросов учителя дети учатся отбирать материал, анализи-
ровать факты и группировать его по определенным критериям.

выборочное чтение в младших классах используется для понимания внеш-
ней стороны текста или отдельных признаков. дети учатся отбирать из текста от-
дельные слова, словосочетания, фразы, предложения, с помощью которых автор 
словесно рисует или описывает ту или иную картину. выборочное чтение исполь-
зуется после самостоятельного или коллективного чтения текста в классе и являет-
ся переходным мостом от восприятия сюжета к его осмыслению и анализу.

Словесное рисование развивает воображение школьников и помогает прове-
рить степень осмысления прочитанного текста. для выполнения этого задания учени-
ки должны мысленно представить ту или иную ситуацию, картину событий, осмыс-
лить ее и с помощью слова воссоздать в своем описании. разновидностью словесного 
рисования может являться зарисовка картины по описанию природы, например, в 



36

Badania naukowe naszych czasów 
стихотворениях С. Маршака «апрель», Ф. Тютчева « весна» и др. [1, с. 23].

немаловажен прием выразительного чтения, который составляет неотъемле-
мую часть на уроках литературы. он означает умение раскрывать элементы и особен-
ности образов, картин, изображенных в тексте, умение показать отношение автора к 
происходящим событиям и поступкам героев. Передача собственных чувств и эмоций, 
своего отношения к изображаемому  – основа выразительного чтения. Существуют и 
определенные правила выразительного чтения: соблюдения ритма чтения, интонаци-
онная окрашенность, выделение логического ударения и пауз.

в методике литературного чтения выделяются следующие приемы обуче-
ния выразительному чтению: чтение учителя как образец; индивидуальное чтение; 
упражнения в громком чтении, а также подготовительная работа к выразительно-
му чтению.

выделяют следующие методы и приемы формирования выразительного 
чтения:

1) упражнения по совершенствованию техники чтения, чтение предложе-
ний с выделением пауз, словесного и логического ударения;

2) дифференциация на слух фраз со сходной и различной интонацией;
3) чтение по ролям.
начальное литературное образование является основой для формирова-

ния учащихся как читателей и приобщения их к литературе как особому виду. без 
сомнения, для того, чтобы можно было показать школьникам весь мир и необъ-
ятность художественной литературы, помочь им понять образность словесного 
искусства, заинтересовать их чтением различных художественных произведений, 
и необходим урок литературного чтения. учитель не ставит главной целью «за-
крыть» все вопросы детей только правильными ответами, а напротив  – он хочет 
помочь своим ученикам разглядеть в окружающем их художественном мире все 
новое и неизведанное. Так учебные вопросы выходят далеко за рамки уроков лите-
ратуры, продолжаясь в разговорах с одноклассниками на перемене, дома с родите-
лями, в собственных размышлениях [2, с. 67].

важная роль в организации урока литературного чтения отводится раз-
личным формам учебной деятельности, например, таким:

1. урок-игра. игра имеет важное значение для формирования процес-
сов мышления, внимания, а также регуляции воли человеческой деятельности. на 
уроке литературного чтения используются дидактические сюжетные, ролевые и 
театрализованные игры. игровое начало, безусловно, присутствует в таких приемах 
работы, как драматизация и инсценирование, составление киносценария и устное 
иллюстрирование, выразительное чтение (то есть практически во всех творческих 
приемах изучения литературного произведения).

2. урок-исследование. название этого вида уроков весьма условно, т.к. 
дети еще не могут полноценно исследовать текст. но на таких уроках, имитируя 
исследовательскую деятельность, учитель помогает младшим школьникам освоить 
элементы литературоведческого анализа. очевидно, что и на уроках-исследованиях 
прослеживаются элементы ролевой игры. учебная задача на таких уроках ставит-
ся, как предложение заняться научной деятельностью (литературоведческой), на-
пример, сопоставить литературные произведения, т.е. выявить черты сходства и 
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отличия одного от другого. роль исследователя позволяет ребенку в игровой форме 
заниматься довольно скучной для него аналитической деятельностью, заполнять 
таблицы, выбирать примеры и т.п. он с радостью делает то, что никогда не стал бы 
делать не в игровой ситуации.

3. урок творчества (сочинение собственных литературных произведений; 
подготовка к устному журналу и т.п.). Материалом для детского творчества на 
этих уроках становится не конкретное литературное произведение, а прежде всего 
его собственный жизненный опыт: он сочиняет стихи, рассказы, делится своими 
впечатлениями от увиденного или прочитанного как в устной, так и в письменной 
форме. организовать такие уроки очень сложно, т.к. у каждого ребенка свой запас 
впечатлений, знаний и умений. важно выбрать общую учебную цель такого уро-
ка  – сочинять сказку для братика или сестренки (если нет своей, то тогда для со-
седской), учить писать стихи, учить сравнивать. внешняя деятельность учителя на 
таких уроках должна быть сведена к минимуму, и лучше, если он сам тоже будет 
сочинять.

4. урок-экскурсия, путешествие. Можно сказать, что такая форма урока 
используется как нетрадиционная форма. в соответствии с тематикой урока, 
содержанием, целями и изучаемыми произведениями можно организовывать 
для детей выездные экскурсии. Местами таких уроков-экскурсий могут являться 
картинные галереи, музеи, выставки, театры. Также можно организовывать уроки-
путешествия по различным рассказам. Маршрут данного путешествия будет 
определяться географическими точками содержания изучаемого произведения. 
Такие формы проведения урока с интересом воспринимаются учащимися любого 
возраста.

5. Традиционный урок-беседа. Этот урок является наиболее важным как 
урок внеклассного чтения. При чтении и анализе произведений, такой урок обеспе-
чивает продуктивность и активность учащихся, а также, что очень важно, помогает 
правильно сформировать собственную точку зрения на произведение и сравнить 
его с авторской позицией. безусловно, все формы проведения уроков одинаково 
значимы, планируемый результат учителя будет достигнут в том случае, если пра-
вильно сопоставлены цели, методы и приемы и формы урока [2, с. 85].

Таким образом, цель развития речи на уроках литературного чтения  – 
формирование у учащихся способности к самовыражению в речи, уважительно-
го отношения к слову, бережного обращения с ним, формирование потребности в 
практическом владении навыками ясной и выразительной речи.
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в умовах жорстокої та конкурентної боротьби і прискореного науково-
технічного процесу державі потрібні не лише менеджери з фундаментальною 
підготовкою в сфері туризму, але й комп’ютерно грамотні фахівці з високим рівнем 
мовної компетентності. крім того, перехід багатьох установ і підприємств на прямі 
контакти із зарубіжними партнерами, робота з документацією та кореспонденцією, 
норми ділового етикету вимагають від менеджерів знання мови і вміння застосо-
вувати її на практиці. Тому саме знання іноземної мови робить менеджера сфе-
ри туризму конкурентоспроможним, відкриває перед ним широкі професійні 
можливості й є основою формування його мовної компетентності.

в багатьох професіях, які пов’язані з туризмом необхідне знання іноземних 
мов. рівень володіння може коливатись в залежності від професії та місця 
находження роботи, але те, що мовні навички є невід’ємною частиною будь-якої 
роботи у туризмі не визиває ніяких сумнівів.

Проблема визначення мовної компетенції активно досліджується 
психолінгвістами й лінгводидактами протягом останніх десятиріч. Термін “мов-
на компетенція” фахівця  – одне з найуживаніших нових понять, які з’явилися в 
педагогічній науці і педагогічній практиці нашої країни за останні роки. Питанням 
мовної компетенції активно зацікавились у нашій країні в останні роки, особливо 
після приєднання україни до болонського процесу. Сучасні педагоги стверджують, 
що саме компетентність та компетенція є “ідеальними інструментами болонського 
процесу” [1, с.16].

уперше термін “мовна компетенція” вжив н. хомський у теорії генеративної 
граматики. науковець виділяє два поняття: мовна здатність (competence) і мовна 
активність (performance). Під мовною здатністю мається на увазі потенційне 
знання мови, під мовною активністю – процеси, що відбуваються під час реалізації 
цієї здатності в мовній діяльності. Ядром мовної компетенції є здатність людини до 
утворення простого речення, а мовна компетенція  – це знання граматики мови, і 
це знання є природженим для людини, тобто мовець інтуїтивно, несвідомо будує 
нові речення, і, відповідно, розуміє нові, яких він ніколи раніше не чув, якщо вони 
відповідають граматичним правилам побудови речень даної мови [3, с. 64].

Мовна компетенція може бути охарактеризована у різноманітних пара-
метрах та аспектах, з яких найбільш очевидними, так би мовити, “поверхневи-
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ми” є мовлення, письмо, аудіювання (сприйняття на слух) і читання. останні дві 
(аудіювання та читання) базуються на ментальних процесах інтерпретації звуко-
вих і графічних мовних сигналів, що сприймаються слуховими та зоровими рецеп-
торами [2, с. 50].

Ефективна мовна підготовка фахівців / майбутніх фахівців сфери туриз-
му в оволодінні іноземними мовами вимагає якісно нових підходів до змістової 
та організаційно-методичної сторін лінгводидактичної діяльності. При цьому не 
викликає сумніву, що основним, методичним принципом навчання іноземної мови 
має залишатися принцип комунікативності.

даний підхід особливо актуальний у підготовці спеціалістів для туристичної 
галузі, оскільки він полягає у створенні таких ситуацій, що є максимально наближе-
ними до особливостей реального процесу комунікації. Це дає змогу цілеспрямовано 
розвивати необхідні навики та вміння, практикувати використання мовних форм 
та мовленнєвих зразків для потреб професійної діяльності.

Формування мовної компетенції фахівців туристичної сфери в процесі 
вивчення дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” передбачає: 
засвоєння студентами термінологічного апарату сфери туризму іноземною мовою, 
уміння ним користуватися для академічних і професійних потреб; розвиток нави-
чок усного (діалогічного й монологічного) мовлення, письма, функціонального чи-
тання, формування вмінь складання анотацій та реферування іншомовних текстів 
фахової тематики; поглиблення розуміння іншомовних соціокультурних реалій, 
знання й адекватне тлумачення різних зразків мовної поведінки, уміння адек-
ватно реагувати й діяти у професійних і побутових контекстах полікультурного 
середовища; оволодіння методикою та прийомами самоосвіти, розвиток навичок 
автолінгводидактичної діяльності.

отже, формування мовної компетентності фахівців туристичної галузі 
полягає в набутті майбутніми фахівцями вмінь, знань та навичок з іноземної мови 
з точки зору розуміння сутності та соціальної значимості своєї професії, вмінні 
застосувати фахово-спрямовану іноземну мову з метою виконання професійної 
діяльності.
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СУчаСнІ ПІДХоДи До ФорМУВаннЯ ПонЯТТЯ 
«СПорІДненІ СЛоВа» В УчнІВ ПочаТКоВоЇ ШКоЛи

Загальновідомо, що оволодіння молодшими школярами вміннями й навич-
ками з рідної (української) мови передбачає засвоєння ними ряду лінгвістичних 
дефініцій. За М. львовим, поняття – це логічно оформлена думка про предмет, яви-
ще, в якій зазначено його істотні ознаки [5].

успішна організація цього процесу визначається багатьма чинниками, 
одним із яких є чітке розуміння вчителем шляхів формування кожного з понять. 
отже, педагог, перш ніж визначити методи, які забезпечують найбільш повне 
усвідомлення школярами суттєвих ознак поняття, має бачити перспективу його 
розвитку й основні етапи засвоєння [3; 4; 5].

. Засвоєння навчального матеріалу про будову слова пов’язане з оволодінням 
низкою дефініцій,серед яких одним з найважливіших є споріднені (спільнокореневі) 
слова [2; 3; 4; 5].

Формування поняття споріднені слова передбачає засвоєння учнями та-
ких їх суттєвих ознак, як лексична і структурна спільність. Це сприяє розвитку в 
молодших школярів уміння співвідносити семантику спільнокореневих слів та їх 
морфемний склад.

до усвідомлення поняття про споріднені слова другокласники мають бути 
підготовлені внаслідок цілеспрямованої пропедевтичної роботи словотворчого 
характеру на уроках рідної мови в 1–2  класах. Так, учням варто запропонувати 
сукупність вправ і завдань, як-от: визначити, від якого слова утворено подане сло-
во; з’ясувати значення слів (подаються слова з однаковим префіксом або суфіксом); 
визначити, яка частина слова надає їм спільного значення; порівняти значення слів 
(подаються спільнокореневі слова); визначити, які частини слова змінюють значен-
ня слів.

наприклад:
Завдання № 1
Прослухай текст.
Так добре було вчора. Падав м’який сніжок. Він засипав чорну землю, усе спо-

вивав своїм сяянням. Зимовий сніг багатий на відтінки. Найбілішим здається він 
тоді, коли падає вперше. Сніжинка до сніжинки – і все навкруги перетворюється у 
чарівний пухнастий килим.

Поміркуй! Від якого слова утворені виділені слова? Знайди його в тексті. 
чи можна ці слова вважати „родичами”, тобто спорідненими словами?Випиши 
споріднені слова. Продовж ряд споріднених слів, познач їх спільну частину за 
зразком (∩).

За допомогою вчителя другокласники добиратимуть якомога більше 
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споріднених слів, у тому числі й складних (наприклад: снігопад, білосніжний). добір 
спільнокореневих лексем, у корені яких відбулося чергування приголосних звуків, 
сприятиме глибшому усвідомленню учнями істотних ознак лінгвістичних понять 
спільнокореневі слова і корінь слова.

результати спостережень за одиницями словотворчого гнізда доцільно 
узагальнити таким чином:

Яке слово з групи споріднених слів найпершим з’явилось у нашій мові? 
чому ти так вважаєш?

Яким словом можна пояснити значення всіх інших спільнокореневих слів?
Так, поняття споріднені слова формується в молодших школярів на основі 

смислового зіставлення спільнокореневих слів, розкриття їх семантики за допомо-
гою одного й того самого слова.

отже, на описаному етапі роботи над будовою слова є важливим, щоб 
учні глибоко усвідомили такі істотні ознаки споріднених слів, як смислова 
близькість і наявність спільної частини (кореня). для цього кожний висновок про 
приналежність певного слова до сім’ї спільнокореневих слів має підтверджуватися 
поясненням його лексичного значення.

наприклад:
Сніжок, сніжинка, сніговий, Снігурка – слова, що мають смислову близькість 

і спільну частину (корінь), а, отже, споріднені. Сніжок – невеликий сніг, Снігурка – 
казкова героїня, дівчина, зроблена зі снігу тощо. усі ці слова мають спільну частину 
сніг- (сніж-) – корінь.

Спираючись на набуті знання, молодші школярі мають дійти висновку, що 
спільна частина споріднених слів називається коренем. Корінь  – значуща частина 
слова. У ньому – основне значення слова.

Подальшу роботу над будовою слова учитель спрямовує на формування в 
учнів понять про частини основи: корінь, префікс і суфікс.

Із поняттям корінь слова учні третіх класів уже ознайомлені. Тому роботу 
доцільно починати з актуалізації їхніх знань про споріднені слова та спільну части-
ну цих слів – корінь. наприклад:

1) Пригадай, які слова називаються спільнокореневими або спорідненими.
2) Як визначити корінь слова?
уточнюючи поняття про корінь як значущу частину слова, необхідно 

підвести учнів до усвідомлення того факту, що більш істотною ознакою цієї мор-
феми виступає смисл, а не однакове звучання певної частини різних лексем. По-
передити помилки школярів у віднесенні слів до групи спільнокореневих доцільно 
за допомогою протиставлення спільнокореневих слів і синонімів, споріднених слів 
і слів з омонімічними коренями, споріднених слів і форм одного і того ж слова. Із 
цією метою педагог має запропонувати низку вправ, виконуючи які, учні зможуть 
довести правильність групування спільнокореневих слів.

наприклад:
Завдання № 2
Прочитай слова. Познач у них корінь. чи можна ці слова назвати 

спільнокореневими? доведи, що ти міркуєш правильно.
Синій, синіти, син, синенький, усиновити.
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Скільки рядів спільнокореневих слів тут записано? назви їх. Із виділеними 

словами склади речення. Поміркуй, чи достатньо звукової подібності для того, щоб 
слова вважати спорідненими.

Щоб запобігти такої помилки, як об’єднання слів, що належать до різних 
словотворчих гнізд, або розмежування спільнокореневих слів через фонетичні 
розбіжності в коренях, варто ознайомити школярів із чергуванням голосних і при-
голосних звуків, що спостерігаються в кореневих морфемах під час словозміни і 
словотворення. Такий підхід до опрацювання кореня зумовлений нашим переко-
нанням, що робота над структурою слова може виявитись дієвим чинником погли-
блення знань і мовного розвитку учнів тільки в тому випадку, коли вона органічно 
поєднуватиметься з матеріалом інших розділів.

Запропонована система формування поняття «споріднені слова» 
сприяє реалізації загальнодидактичних принципів систематичності, науковості, 
наступності і перспективності у процесі навчання рідної мови учнів початкової 
школи.
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однією з європейських та світових тенденцій розвитку системи освіти, 
як середнього, так і професійного, є нове розуміння цілей освіти. Сучасний 
соціокультурний контекст виховання в австрійській середній школі спрямований 
на усвідомлене вивчення рідної та іноземних мов, поєднання комунікативного 
і функціонального підходів, бо саме знання мов у поєднанні з педагогічною 
майстерністю забезпечують якісну передачу інформації від учителя до учня. роль і 
завдання педагогічних університетів суттєво залежить від загальних умов навчан-
ня. Якщо рішення прийнято для загальної освіти всіх вчителів в одному закладі, 
його роль необхідно визначати по-іншому, ніж при збереженні роздільного на-
вчання.

Перевага педагогічних університетів у порівнянні з державними 
університетами полягає в їх компетенції при сприянні розгледіти дидактично-
педагогічну суть, в той же час в області наукового сприяння як науковий досвід, 
який традиційно використовується в університетах. Тут також не останню роль 
відіграє різна структура персоналу. у педагогічних вищих навчальних закладів 
особлива увага приділяється профорієнтаційній роботі з метою підтвердження 
правильності вибору студентом професії вчителя. Протягом всього періоду навчан-
ня вивчається певна кількість модулів. наприклад, навчання майбутніх вчителів 
німецької мови в університеті клагенфурта базується на чотирьох основних моду-
лях: актуальні ідеї німецької дидактики; компетентна орієнтація та диверсифікація; 
компетенції вчителя; літературна та медійна освіта [4]. обов’язковим компонен-
том мовної підготовки студентів є вивчення граматики німецької мови. основна 
увага приділяється таким предметам як мовна практика, мовна наука, література 
та культура, вивчення додаткової іноземної мови, країнознавство тощо. курси 
лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики також складають зміст підготовки 
майбутніх вчителів німецької мови, але є предметами на вибір. Студенти отри-
мують підготовку з методики викладання німецької мови  – термін і обсяг такої 
підготовки варіюється, але проведене європейськими фахівцями дослідження 
засвідчило, що такі курси сфокусовані на підготовку до навчання, у центрі яко-
го знаходиться дитина, та на реалізацію комунікативного підходу в навчанні мов. 
Практикується також залучення студентів до проведення дослідницької роботи з 
методики викладання. організація таких заходів у вищій школі як лекції, семінари, 
практика і проекти проходять протягом дня з понеділка по п’ятницю, частково 
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також після обіду. Студенти повинні приймати до уваги заняття в обсязі до 30 се-
местрових тижнів. Протягом семестру студенти повинні орієнтуватись на 750-
900 робочих годин. Інший час відведений також на домашню роботу, підготовку до 
нового семестру або закінчення практики. З другого курсу студенти мають змогу 
навчатися семестр або рік за кордоном, зокрема, у школах –партнерах (німеччина, 
англія, бельгія, нідерланди, Франція, СШа тощо).

вивчення вибіркових дисциплін є складовою навчального плану всіх 
студентів. в університеті Інсбрука, наприклад, пропонуються специфічно 
профільовані вибіркові предмети. до яких входять: новітні технології; погли-
блене вивчення літератури та мистецтво її критики; креативне писання; техніка 
комунікації та презентацій; інтеркультурне навчання тощо. навчання передбачає 
вивчення основ мовної та письмової комунікації [3].

водночас базова педагогічна освіта включає елемент послідовної практи-
ки: протягом навчання студенти університету повинні пройти стажування про-
тягом одного року (unterrichtspraktikum), організоване місцевим управлінням 
освіти у співробітництві з регіональними інститутами післядипломної освіти. 
Протягом практики студенти набувають первинний досвід викладання уроків. 
Шкільна практика базується на трьох етапах. важливо, що кожен курс практики 
супроводжується теоретичними і практичними заняттями підготовчого характе-
ру. уже в другому семестрі за програмою студенти впродовж двох тижнів прово-
дять навчальні заняття у школах, де виконують проекти і завдання під керуванням 
досвідчених учителів. навчальна практика будується з поступовим посиленням: 
від спостереження за учнями, складання характеристик, анкетування, відвідування 
сімей, присутності на уроках вчителів, закінчуючи тим, що студенти дають уроки, 
як звичайні вчителі. Після закінчення практики студенти складають звіт і критич-
но оцінюють свою роботу та досвід, набутий у школі. [1, с.90-110].

особливістю навчальних програм з підготовки вчителів німецької 
мови сьогодні є реалізація програми «Європейського виміру», що знаходить 
відображення у: визначенні мети і завдань підготовки вчителів; включенні вивчен-
ня європейської специфіки у змісті окремих дисциплін навчального плану, визнанні 
необхідності забезпечення реалізації рішень болонського процесу та релевантних 
стандартів якості освіти, розробці навчальних курсів, що надають змогу отриман-
ня кваліфікації «вчитель» у кількох країнах тощо.

Тривалість навчання майбутнього вчителя німецької мови складає 6 
семестрів (ступінь бакалавра). По закінченню навчання набувається академічний 
рівень – бакалавр мистецтв (bachelor of arts). Продовження навчання можливе на 
базі магістратури, яка триває 4  семестри, після закінчення набувається освітньо-
кваліфікаційний рівень – Магістр мистецтв (Master of arts).

в останні роки в процесі підготовки фахівців з викладання німецької мови 
для середньої школи австрії приймаються до уваги суспільні, освітньо-політичні та 
медійні зміни, які стосуються безпосередньо уроків німецької мови. Стандартизація 
вимог оцінювання стоїть у напрузі до різноманіття умов та підходів у звичайних 
та багатомовних класах. Здобувши кваліфікацію вчителя, фахівці не перестають 
вчитися та самовдосконалюватися. для підвищення кваліфікацій вчителів прово-
дяться короткотривалі курси підвищення кваліфікації та семінари, на яких роз-
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глядають нові підходи, методику навчання, роблять огляд останніх досягнень у 
сфері педагогічної теорії. участь у таких семінарах є добровільною, що підкреслює 
демократичні засади освітньої системи австрії.
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У статті розглядаються основні підходи щодо визначення понят-
тя «моніторинг», розкривається сутність вимог до педагогічного моніторингу 
методичної підготовки майбутніх вчителів технологій.
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Постановка проблеми. Підвищення якості фахової підготовки студентів 
не можуть здійснюватися без відповідного систематичного контролю і аналізу 
процесу і результатів цієї діяльності, оцінки і самооцінки методичної підготовки 
студентів. одним із спосіб оцінки якості педагогічного процесу, якості фахової і 
методичної підготовки майбутніх педагогів, у тому числі і майбутніх вчителів 
технологій, є педагогічний моніторинг.

аналіз останніх досліджень і публікацій.
Певні питання педагогічного моніторингу висвітлюються у дослідження 

багатьох науковців. Так, наприклад, дослідження л. Генденштейна, Т. лукіної, П. 
Семиволос, присвячені моніторингу якості освіти в загальноосвітній школі; у пра-
цях М. Загірняка розглядаються питання аналізу моніторингу в освіті як науково-
практичного феномена; а. дахіна свої дослідження присвячує проблемі моніторингу 
успішності та ефективності навчальної роботи. науковці Г. Єльникова і П. Матвієнко 
досліджують питання моніторингу діяльності суб’єктів та об’єктів освітнього 
процесу, С. Подмазін розглядає загальні питання педагогічного моніторингу. о. 
островерх досліджує питання педагогічного моніторингу як засобу гуманізації 
освітнього процесу у вищій школі. але, нажаль, проблемі моніторингу методичної 
підготовки майбутнього вчителя технологій з боку науковців приділяється, на наш 
погляд, не достатньо уваги.

Мета і завдання статті. Метою статті є визначення сутності педагогічного 
моніторингу методичної підготовки майбутнього вчителя технології та основних 
вимог до його організації і проведення.

Виклад основного матеріалу дослідження.
визначення місця і значення педагогічного моніторингу у методичній 

підготовці майбутнього вчителя технології доцільно, на наш погляд, розпочати з 
дослідження наукових підходів визначення поняття «моніторинг».

Тлумачний словник української мови визначає моніторинг (від лат. 
monitor  – застережливий, англ. monitoring  – контроль) як безперервне стеження 
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за певним процесом з метою виявлення відповідності бажаному його результату 
[11, с. 352].

аналіз сучасної психолого-педагогічній літературі дає підстави стверджу-
вати, що нажаль не існує єдиного підходу, щодо визначення поняття «моніторинг» 
Так, наприклад, науковці о.бабкіна та в.хабін [1] вважають, що моніторинг  – це 
безупинне спостереження за найважливішими параметрами та станом будь-чого 
з метою попередження небажаних відхилень. Це контроль з періодичним спосте-
реженням за об’єктом та обов’язковим зворотним зв’язком. на думку дослідників, 
об’єктами моніторингу можуть бути: навчальна діяльність (її характеристика, струк-
тура, перебіг), психічний розвиток дитини, педагогічна діяльність вчителів, розви-
ток особистості учасників навчального процесу тощо. вони вважають, що система 
моніторингу складається з чотирьох компонентів: 1) джерело інформації; 2) обсяг 
інформації та способи її обробки; 3) технологія збору інформації (інструментарій, 
методики отримання та обробки інформації); 4) алгоритм використання інформації 
в управлінський діяльності (прийняття управлінських рішень тощо).

о.в.Могильов [7] розуміє моніторинг як комплекс заходів, які спрямо-
вано на отримання повної, орієнтованої на предметну область інформації про 
функціонування складної системи з метою управління нею. Слід зазначити, що таке 
розуміння моніторингу має три важливі моменти: 1) інформація, яку отримано в 
ході моніторингу, повинна повністю відображати стан функціонування закладів 
загальної середньої освіти, що дасть змогу вирішувати непередбачені завдання та 
розвивати технології управління; 2) інформація має бути підпорядкованою цілям 
управління системою, підвищенню якості та ефективності її функціонування, 
реалізуючи таким чином зворотний зв’язок у процесі управління; 3) складність 
системи моніторингу пов’язана з великою кількістю її елементів, відкритістю, 
соціальним, нечітким характером їх взаємодії, який важко формалізувати. особли-
ву роль в управлінні освітою автор відводить моніторингу якості освіти, який, на 
його думку, повинен проводитися у формі об’єктивного контролю.

досліджуючи проблему моніторингу діяльності закладів освіти, 
С.І.Подмазін вважає, що моніторинг  – це вироблення певних актуальних знань 
(отримання оперативної інформації) про стан системи (середовища), у якій 
відбуваються зміни для подальшого перекладу цих знань на мову управлінських 
рішень [10, c.137-139]. Технологія моніторингу, на думку науковця, це збір, збере-
ження та аналіз необхідної для ефективного управління інформації. він підкреслює, 
що педагогічний моніторинг є засобом реалізації особистісно орієнтованого на-
вчання.

відомий російський дослідник проблеми моніторингу, о.М.Майоров[5; 6], 
розглядає його як цілісний самостійний науково-практичний феномен. аналізуючи 
виникнення поняття моніторингу в освіті, автор зазначає, що дати тлумачення цьо-
му поняттю важко у зв’язку з його належністю, як до науки, так і до практики. 
Моніторинг може розглядатися і як засіб дослідження реальності в будь-яких галу-
зях науки, і як засіб забезпечення сфери управління будь-якими видами діяльності 
за допомогою отримання своєчасної та якісної інформації. але, за результатами 
своїх подальших досліджень а науковець приходить до висновку, що основною 
сферою практичного використання моніторингу є інформаційне обслуговування 
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управління в різних сферах діяльності. на основі ретельного аналізу зазначених 
вище позицій науковець робить висновок: моніторинг  – це відображення но-
вих вимог управління щодо якості, об’єму та термінів інформації для прийняття 
управлінських рішень, адекватних реальному стану справ.

Г.в.Єльникова під поняттям «моніторинг» розуміє супровідне оцінювання 
і поточна регуляція будь-якого процесу в освіті. вона наголошує, що моніторинг 
за своєю суттю, являє собою систему, яка складається з показників, об’єднаних 
у стандарт, методів їх розробки і постійного спостереження за цими показни-
ками (стандартами) за станом та динамікою керованого об’єкта з метою його 
оперативної діагностики, попереджального визначення диспропорцій, вироблення 
управлінських рішень і керування ними. [2, с. 189]

аналіз наведених підходів, щодо визначення поняття «моніторинг», дає 
можливість зробити наступні узагальнення: за своєю сутністю: моніторинг  – це 
інформаційна система (збір, обробка, збереження та використання інформації про 
стан керованого об’єкта), яка постійно поповнюється і вказує на безперервність спо-
стереження; за процесом: моніторинг – це циклічний процес порівняння, зіставлення, 
оцінювання існуючого стану об’єкта із запланованим та прийняття на цій основі 
управлінського рішення щодо поточного коригування; за технологічністю: 
моніторинг – це технологія вимірювання існуючого стану об’єкта.

усі зазначені вище характеристики моніторингу стосуються його 
управлінської спрямованості, регулюючої та коригуючої основи.

Як бачимо, у науковій педагогічній літературі спостерігається знач-
на кількість різноманітних тлумачень поняття «моніторинг». для узагальнення 
підходів науковців відокремимо тільки спільні його характеристики:

1) цілеспрямований процес, який забезпечує зворотний зв’язок між 
суб’єктом та об’єктом управління;

2) багатоструктурний процес спостереження, оцінювання, регулювання та 
прогнозування розвитку діяльності об’єкта;

3) інформаційну систему для прийняття управлінських рішень суб’єктом 
управління;

4) технологію безперервного спостереження діяльності об’єктів із застосу-
ванням комп’ютера;

5) функцію управління, як якісно новий вид контролю;
у педагогічних дослідженнях набуло поширення поняття «педагогічний 

моніторинг». о.М.Майоров під цим поняттям розуміє таку систему збору, збере-
ження, обробки й поширення інформації про діяльність педагогічної системи або 
її окремих елементів, яку орієнтовано на інформаційне забезпечення управління 
з метою визначення стану об’єкта в будь-який час з наступним прогнозуванням 
його розвитку [6].

о.о.островерх у своєму дослідженні розглядає педагогічний моніторинг 
як «процес безупинного науково обґрунтованого, діагностико-прогностичного 
спостереження за станом, розвитком педагогічного процесу з метою оптимального 
вибору освітніх цілей, завдань і засобів їх рішення». [9, с.8]

Таким чином, вищезазначене дає підстави визначити загальні положення, 
на які має спиратися педагогічний моніторинг:
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По-перше: науковою засадою педагогічного моніторингу є теорія 

діяльності;
По-друге: основне завдання педагогічного моніторингу полягає в тому, 

щоб сприяти самоаналізу, самооцінці керівником вищого педагогічного навчаль-
ного закладу і викладачем власної діяльності й спільної з студентами;

По-третє: функціями педагогічного моніторингу є оцінювання поточно-
го стану діяльності викладача й студента, спостереження за динамікою цілісного 
педагогічного процесу.

По-четверте: педагогічний моніторинг у широкому розумінні розглядається 
як інформаційна база з її поточним опрацюванням викладачем у педагогічному 
процесі, у вузькому  – як супровідний контроль із поточним корегуванням 
педагогічної взаємодії викладача й студента у педагогічному процесі;

Ефективність педагогічного моніторингу методичної підготовки май-
бутнього вчителя технологій залежить від додержання певних вимог до його 
організації і здійснення, серед яких: вимога науковості моніторингу; безперервності; 
прогностичності; цілісності і наступності [8].

Цілком зрозуміло, що педагогічний моніторинг повинен проводитися на 
підставі зазначених вище вимог. розглянемо сутність кожної із них.

вимога науковості. Ця вимога означає таку організацію спостережен-
ня, яка побудована на науково обґрунтованих характеристиках освітнього про-
цесу, виключає життєво-побутовий підхід до їх оцінки, відповідає основним 
закономірностям психолого-педагогічного пізнання та управлінню педагогічними 
об’єктами і явищами [8, с.15]. розглядаючи зміст цієї вимоги, доцільно зверну-
ти увагу на те, що вимога науковості при проведенні педагогічного моніторингу 
передбачає насамперед його організацію й проведення на основі системного 
підходу.

в.І.Загвязінського вважає, що «системний підхід заснований на положенні 
про те, що специфіка складного системного об’єкта (системи) не вичерпується 
особливостями, які складають її елементи, а пов’язана насамперед із характером 
взаємодій між елементами. на перший план тому висувається завдання пізнання 
характеру цих зв’язків і відносин» [3, с.36]. в.І.Загвязінський [3] визначив сутність 
системного підходу у наступних положеннях:

усі елементи системи перебувають в складних взаємозв’язках, серед яких 
необхідно виділити системоутворюючий зв’язок.

Цілісність системи відносно зовнішнього середовища, її вивчення в єдності 
із середовищем.

розчленування цілого, яке приводить до відокремлення його елементів. 
властивості елементів залежать від їх приналежності до певної системи, а 
властивості системи не зводяться до властивостей її елементів.

Спеціальним засобом регулювання зв’язків між елементами системи і, тим 
самим, зміни і самих елементів є управління, яке виконує постановку цілей, вибір 
засобів, контроль і корекцію, аналіз результатів

Сукупність елементів і зв’язків дає уявлення про структуру й організацію 
системних об’єктів.

Вимогу прогностичного обґрунтування педагогічного моніторингу ми 
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вважаємо однією із системо утворюючих. досліджуючи проблему педагогічної 
прогностики в.о.кутьєв визначає педагогічне прогнозування як «складний без-
перервний процес, що є специфічною формою конкретизації передбачення» [4, 
с.7]. науковець вважає, що у теорії і практиці освіти використовують чотири типи 
педагогічного прогнозування: соціально-педагогічне, теоретико-методологічне, 
дослідно-експериментальне і особистісно орієнтоване.

Вимога безперервності, цілісності і наступності процесів спостереження, 
діагностики, прогнозування й управління означає погляд на моніторинг як цілісну, 
не саморегульовану систему, що динамічно розвивається, в якій відбуваються 
сторонні структурно-функціональні перебудови, які носять не тільки якісний, 
але і кількісний характер. Педагогічний моніторинг повинен визначати «моменти 
переходу однієї якості в іншу, корегувати, підтримувати чи послабляти відповідні 
тенденції освітнього процесу» [8, с.15]. Цей принцип передбачає в ході проведення 
педагогічного моніторингу декілька його етапів, логічно та змістовно пов’язаних і 
взаємообумовлених один з одним.

Вимога гуманістичного підходу дозволяє розглядати педагогічний 
моніторинг не як самоціль, а як засіб глибокого вивчення процесу вдосконалення 
методичної підготовки педагогічної майбутніх вчителів технології й оптимізації 
управління ним. Слід особливо підкреслити, що у використанні методів, прийомів 
педагогічного моніторингу не можуть бути застосовані технології, які «завдають 
будь-якою мірою шкоди інтересам, гідності, правам особистості всіх учасників 
освітнього процесу» [8, с.15]. на нашу думку, проведення педагогічного моніторингу 
має бути витримане у межах гуманістичної парадигми організації навчально-
виховного процесу у сучасному педагогічному внЗ. для цього спостереження за 
ходом освітнього процесу має проводитися не тільки педагогами чи спеціально 
підготовленими співробітниками, а насамперед кожен студент повинен мати 
можливість цього спостереження як за своїми результатами практичної діяльності, 
так і за результатами діяльності групи. Такий підхід до організації роботи сприяє 
самоактуалізації особистості, створює передумови об’єктивної оцінки діяльності 
й корекції виховних і життєвих орієнтирів на основі поваги всіх до гідності кож-
ного.

Висновки.
Таким чином, аналіз різних підходів науковців до проблеми моніторингу, і, 

зокрема педагогічного моніторингу, дозволив нам визначити його сутність, вимоги, 
щодо його організації і здійснення,

Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження.
Подальших наукових пошуків вимагає розв’язання проблеми розробки 

системи моніторингу якості методичної підготовки майбутніх вчителів технологій 
та дослідження її ефективності у навчально-виховному процесі сучасного 
педагогічного внЗ.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения
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ШКІЛЬниЙ ПІДрУчниК З ФІЗиКи ЯК СКЛаДоВа наВчаЛЬно-
МеТоДичного КоМПЛеКСУ

необхідність виконання завдань сучасної базової фізичної освіти щодо 
формування особистості, яка відповідає соціально обґрунтованій моделі ви-
пускника основної школи зумовлює розробку та впровадження відповідних 
підручників з фізики. Сучасні підручники з фізики, що побудовані на принципах 
системності та цілісності, є інформаційною моделлю навчання та важливим струк-
турним компонентом навчально-методичного комплексу (нМк) з фізики. в умо-
вах інформаційного освітнього середовища підручники з фізики для особистісно 
зорієнтованого викладання фізики мають чітко розкривати інформаційний зміст 
навчання та дидактико-методологічний зміст навчальної програми.

актуальність дослідження науково-методичних проблем шкільного 
підручника фізики обумовлений тим, що підручник є об’єктом, за допомогою якого 
здійснюється реальна взаємодія змісту освіти й процесу навчання фізиці.

результати аналізу наявних підходів до конструювання шкільних 
підручників фізики дозволили виявити протиріччя між: об’єктивною потребою в 
науково-методичній теорії, що розкриває закономірності створення підручника й 
відсутністю цілісної системи уявлень про шкільний підручник фізики; реальною 
потребою дидактичних інновацій у підручниках, що реалізують у єдності змістовну 
й процесуальну сторони навчання й існуючою практикою створення шкільних 
підручників фізики.

Зазначені протиріччя визначили проблему дослідження, що полягає в 
необхідності розробки науково-методичних основ шкільного підручника фізики.

один зі шляхів конструювання підручника особистіснозорієнтованого типу 
полягає в удосконаленні традиційних підручників шляхом заміни інформативно-
теоретичних завдань, що містяться у них, на творчі й продуктивні завдання. Матеріал 
підручника доповнюється різними варіантами культурно-історичних аспектів роз-
глянутих питань без явної переваги або вибору з них «правильного». висвітлення 
досліджуваних питань відбувається з різних точок зору й залишає учням можливість 
вибору власного вирішення протиріччя. крім того, зміст параграфів підручника при-
водиться у відповідність із етапами освітнього процесу й різних ритмів: календарними, 
річними, тижневими. наприклад, перший параграф з теми вирішує інші завдання, ніж 
заключний; а розділи підручника, досліджувані на початку навчального року, викла-
даються не так, як ті, які віднесені до завершення навчання. відповідно в підручник 
включаються творчі завдання, блоки цілепокладання, самовизначення, рефлексії.
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Інший шлях передбачає принципову зміну структури, змісту й форми 

підручника. оскільки одним з головних принципів особистіснозорієнтованого 
навчання є розрізнення зовнішнього, фіксованого в соціальному досвіді, і 
інтеріоризованого змісту освіти, що стало частиною особистого досвіду учня, те 
поряд із пропонованим автором матеріалом у підручник входить матеріал, утво-
рюваний учнями. включення в зміст освіти, створюваного учнями, особистісного 
компонента вимагає зміни звичної форми підручника. частина матеріалу в тако-
му підручнику  – це роботи учнів, що навчаються по цьому підручнику, і учнів, 
що закінчили його вивчення. дидактичний підхід до конструювання навчально-
го змісту реалізований у ряді систем навчання. наприклад у школі С. Френе, учні 
створюють так звані вільні тексти, частково використовувані потім як посібники. у 
випадку підручника фізики це може бути, наприклад, методика самостійного скла-
дання завдань. описаний підхід до конструювання змісту підручника фізики має 
практичний вихід для розробки технології конструювання майбутніх підручників, 
зокрема електронних [2].

Проектування сучасних засобів навчання фізиці  – це розробка серії 
навчально-методичних матеріалів на паперових й електронних носіях, що забезпе-
чують створення єдиного інформаційно-освітнього середовища. у такому проекті 
реалізуються сучасні підходи до створення шкільного підручника й спрямованість 
на використання новітніх навчальних технологій.

Ядром проекту має стати навчально-методичний комплекс, що включає в 
себе все необхідне для раціональної організації навчального процесу відповідно до 
сучасних тенденцій фізичної освіти й методиці навчання фізики.

навчально-методичні комплекс  – це багатокомпонентний освітній про-
дукт для вивчення фізики. нМк має надавати можливість вивчати фізику на основі 
роботи в єдиному інформаційному полі, реалізованому через взаємозв’язок всіх 
компонентів комплексу, що полегшує пошук, освоєння й інтерпретацію інформації, 
змінює роль і функцію вчителя від носія й транслятора інформації до організатора 
навчальної діяльності.

нМк зорієнтований на засвоєння школярами базових знань та форму-
вання й відпрацьовування навичок самостійного одержання учнями необхідної 
інформації, її аналізу й інтерпретації.

відмінними рисами навчально-методичного комплексу є такі:
• наявність повного пакета посібників (на паперових й електронних носіях), 

що забезпечує комплексність і наступність шкільного фізичної освіти;
• особливий функціонал нМк, що припускає комплексне використання 

всіх його компонентів;
• єдиний методичний, інформаційний і дизайнерський підходи до подан-

ня навчального матеріалу;
• єдність «навігаційної» системи, що дозволяє здійснити єдину технологію 

навчання;
• використання сучасних технологій у навчанні;
• особлива роль підручника як «навігатора» у всій системі нМк;
• фіксований формат всіх видань нМк;
• лаконічність і тверда структурованість текстового матеріалу;
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• великий і різноманітний ілюстративний ряд;
• спрямованість на діяльнісний підхід до освітнього процесу;
• спрямованість на формування базових компетенцій.
в нМк можуть бути включені такі навчально-методичні компоненти: 

підручник, електронний додаток, зошит-тренажер, зошит-екзаменатор, збірник за-
вдань, комплекс віртуальних лабораторних робіт, хрестоматія історичних фізичних 
відкриттів і винаходів.

Підручник – ядро цього комплекту. Саме в ньому найбільше повно повинні 
бути використані й традиційні закони створення навчальної книги, і нові підходи 
до процесу навчання. Змістовна, методична й наочно-ілюстративна складові 
підручника є єдиним цілим. Тому підручник повинен мати фіксований формат, при 
якому ритмічно повторюються структурні елементи кожної теми й кожного уроку, 
а ритмічність підкріплюється дизайнерським рішенням. кожний зі структурних 
елементів повинен мати певне місце в поле розвороту, жорстко прив’язане до тих 
фрагментів основного тексту, до яких він ставиться змістовно.

Висновки
отже, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес 

потребує інтегративного підходу, результатом якого вбачається технологічна си-
стема, що має паперовий та електронний складові, які органічно доповнюють 
одна одну і надають можливість вивчати фізику на основі роботи в єдиному 
інформаційно-освітньому просторі, реалізованому через взаємозв’язок всіх 
компонентів навчально-методичного комплексу, ядром якого є сучасні підручники, 
побудовані на новій технологічній основі.
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российскими государственными структурами разного уровня сегодня ак-
тивно обсуждается вопрос о выборе основного принципа формирования целост-
ного социокультурного пространства. в соответствии с запросами общества и го-
сударства педагогическая наука и практика выбирают новую стратегию и тактику, 
связанную с развитием культуры личности. на уровне отдельно взятого человека 
абстрактное содержание культуры личности находит своё проявление в трех со-
ставляющих:

• социальной культуре;
• семейной культуре;
• личностной культуре.
Социальная культура, на наш взгляд, определяется нормами, ценностями и 

идеалами, обусловливающими формат коммуникации и поведения людей в обще-
стве, их социальные взаимоотношения.
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Семейная культура предполагает ценностное отношение личности к се-

мье, семейным традициям, готовность и способность человека психологически 
и педагогически грамотно выстраивать супружеские и родительские взаимоот-
ношения.

Понятие личностной культуры предполагает ценностное отношение к себе 
и миру; готовность и способность к постоянному самосовершенствованию и раз-
витию собственных знаний; реализации творческого потенциала; самоконтролю и 
объективному самооцениванию; пониманию поступка с точки зрения морального 
и нравственного выбора.

С педагогической точки зрения проблему формирования культуры чело-
века можно рассматривать с позиций организации взаимодействия таких социаль-
ных институтов как педагогического вуза и общеобразовательной школы.

в условиях современной ситуации, сложившейся в сфере высшего педаго-
гического образования роль ишимского государственного педагогического инсти-
тута им. П.П. Ершова (иГПи им. П.П. Ершова) в регионе видится нам в установ-
лении тесных связей с работодателями, в интеграции инновационной, научной и 
образовательной деятельности вуза и школы.

для того чтобы интеграционные процессы в сферах высшего и общего об-
разования приобрели системный характер, была разработана «Программа орга-
низации взаимодействия иГПи им. П.П. Ершова и департамента по социальным 
вопросам администрации г. ишима». Механизмом организации сотрудничества 
высшей школы и образовательной практики является Центр развития ребенка 
«академия детства».

необходимость создания данного структурного подразделения была обу-
словлена рядом факторов:

взаимодействие вуза и школы в формате временных объединений, что не 
позволяло в достаточной степени реализовать интеграционные процессы науки и 
практики, являющиеся важным инновационным направлением работы иГПи им. 
П.П. Ершова.

отсутствие подобного центра на территории г. ишима. Функционирую-
щие на территории узкопрофильные центры не решали проблемы интеграции нау-
ки, практики и профессионального совершенствования.

Состояние спектра образовательных услуг нуждалось в системном и целе-
направленном психолого-педагогическом сопровождении для обеспечения:

• преемственности и непрерывности в содержании и организации обра-
зовательного процесса с использованием инновационных технологий,

• психолого-педагогической поддержки будущих отцов и матерей, молодых 
матерей и отцов, родителей детей дошкольного возраста, многодетных 
семей, детей младенческого, раннего и дошкольного возраста.

недостаточно организован такой сегмент образовательных услуг, как ра-
бота с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья в контексте 
их социализации.

взаимодействие вуза и школы в рамках разработанной модели реализуется 
на следующих уровнях: научно-исследовательском, инновационно-практическом, 
профессионального совершенствования.
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научно-исследовательская деятельность осуществляется в рамках ла-

бораторий:
лаборатория качества общего дошкольного и школьного образования в 

условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов и 
Федеральных государственных требований.

лаборатория интерактивных средств обучения.
лаборатория инклюзивного образования.
лаборатория психолого – педагогического сопровождения детей и взрослых.
Фундаментальные исследования по данным направлениям ведут-

ся в научном диалоге с магистрантами и аспирантами, через работу научно-
исследовательских семинаров, выполнение диссертаций [1],[2],[3].

разработанные научные идеи реализуются на инновационно-практическом 
уровне не только на базе «академии детства», но и в формате экспериментальных 
площадок в общеобразовательных учреждениях:

обеспечение качества обучения в средней общеобразовательной школе в 
условиях Федеральных государственных образовательных стандаров»

«развитие творческого потенциала школьников в условиях дополнитель-
ного образования»;

«Совместная деятельность педагогов, обучающихся и их родителей как 
средство формирования гражданской позиции школьников»;

«Школа как центр формирования социальной успешности школьников»;
«организация здоровьесбережения школьников в условиях физкультурно-

оздоровительной среды общеобразовательной школы»;
«Формирование ценностных отношений к семейным традициям у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреж-
дения»;

«Формирование профессиональной мобильности педагогов как фактор 
повышения качества образования в условиях дошкольного образовательного 
учреждения»;

Патриотическое воспитание дошкольников на материале краеведения и 
историко-культурных традиций малой родины»

«Формирование управленческой компетентности педагога дошкольного 
образовательного учреждения в условиях введения Федеральных государственных 
требований».

Сотрудничество всех субъектов экспериментальной площадки: научного 
руководителя, педагогов, детей, родителей, студентов, обеспечивает формирование 
новых знаний и способов педагогической деятельности.

взаимодействие вуза и школы на инновационно-практическом уров-
не предусматривает разработку тематики вкр и научно-методических изданий с 
учетом потребностей региональной общеобразовательной практики. [5], [6] Про-
блемное поле исследований определяется запросами школы и концентрируется в 
следующих сферах деятельности:

Сопровождение учебно-воспитательного процесса в общеобразова-
тельной школе в условиях Федеральных государственных образовательных 
стандартов.
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Психолого педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, одаренных детей, учащихся, имеющих проблемы в поведе-
нии, социально уязвимых школьников.

Профилактика психоэмоционального переутомления учителя
Профессионально-педагогическая мотивация учителя.
результативность работы преподавателей и студентов по данным направ-

лениям определяется работодателями как при апробации результатов исследова-
ний в школах города, так и в процессе итоговой государственной аттестации и экс-
пертизы основных образовательных программ.

на уровне профессионального совершенствования взаимодействие реали-
зуется через организацию в школах стажерских площадок и базовых кафедр.

Тематика совместных стажерских площадок:
Психологические основы организации образовательного процесса школы.
Проблемы социальной дезадаптации школьников.
организация образовательного процесса в начальной школе в условиях ФГоС.
коррекция нарушений речи школьников.
организация здоровьесбережения школьников.
Проблемы физико-математического образования школьников.
организация психолого-педагогического сопровождения школьников в 

системе специального образования.
организация деятельности в рамках стажерских площадок предполагает 

двухстороннее сотрудничество в процессе организации повышения квалифика-
ции педагогических кадров. С одной стороны  – привлечение школ города к ор-
ганизации курсов повышения квалификации для преподавателей вуза в форме 
мастер  – классов позволяет демонстрировать новейшие достижения передового 
опыта учителей. С другой стороны – научно-методические семинары для педагогов 
общеобразовательной практики открывают возможности для повышения уровня 
их научной подготовки, формирования готовности к инновационной профессио-
нальной деятельности.[4]

в шести школах города созданы семь базовых кафедр (физики, математики, 
русского языка, истории, начального образования, психологии, здоровьесберегаю-
щих технологий), деятельность которых обеспечивает практико-ориентированность 
подготовки бакалавров через организацию семинарских, практических и лаборатор-
ных занятий в реальных условиях общеобразовательных учреждений. [8],[9] кроме 
того, научные структурные подразделения, действующие на базе школ, позволяют 
преподавателям вуза систематически участвовать в школьных учебно-методических 
объединениях, осуществлять научное сопровождение при подготовке учителей к 
участию в профессиональных конкурсах, оказывать консультационную поддержку 
при написании научно-методических статей.[4]

реализация разработанной «Программа организации взаимодействия 
иГПи им. П.П. Ершова и департамента по социальным вопросам администрации 
г. ишима» позволяет организовать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество 
вуза и школы в образовательном пространстве города, выступает ресурсом инно-
вационной деятельности и развития субъектов взаимодействия и создания целост-
ного социокультурного пространства региона.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения

Куликова Л.а., Харченко Т.и.
ассистенты кафедры английской филологии и методики преподавания ан-

глийского языка, Мелитопольский государственный педагогический университет 
им. богдана хмельницкого, украина

ПриМенение ДиСТанЦионнЫХ ТеХноЛогиЙ В оБУчении 
иноСТраннЫМ ЯЗЫКаМ

С развитием высоких технологий и цифровых каналов коммуникации 
появляется больше возможностей для получения образования на расстоянии от 
учебного заведения. тот подход можно назвать продвинутой формой как для оч-
ной, так и заочной форм обучения.

Такие технологии позволяют достичь хороших результатов по гуманитар-
ным специальностям, которые подразумевают сдачу промежуточных аттестаций в 
режиме онлайн. Студенты имеют возможность слушать и смотреть лекции препо-
давателей, изучать видеоматериалы.

вуз организует специальный портал, через который студенты в любое удоб-
ное для них время получают доступ к учебно-методическим материалам, проходят 
все виды промежуточной аттестации. возможна практика участия обучаемых в 
веб-конференциях, использование форумов и чатов в обсуждении различных во-
просов, которые заинтересовали студентов в ходе практических работ. аудио- и 
видеоконференции часто используются при проведении семинаров, на которых 
освещаются небольшие отдельные темы. Такие семинары крайне эффективны при 
использовании их для обучения хорошо подготовленных специалистов, для кото-
рых необходимо осветить новый или вызывающий у них затруднение вопрос.

изучение иностранных языков требует не только обязательного аудирова-
ния и обратной связи с преподавателем, но и развития коммуникативных навыков. 
в этом случае уместна методика изучение языка методом параллельного перевода: 
загруженные с диска файлы запускают озвученную голосом текстовую програм-
му, которая выглядит на экране как две движущиеся колонки из диалогов родным 
языком и иностранным. Предлагается использование видеозаписей-миниатюр, 
разыгранных носителями языка. регулярный просмотр таких фильмов значитель-
но облегчит запоминание слушателями иностранной лексики, подкрепляя инфор-
мацию яркими видео образами.

на сегодняшний день достаточно большой популярностью пользуется 
комплексный подход, подразумевающий параллельное изучение не только лексики 
и фонетики, но и грамматики. Преподаватель имеет круглосуточный доступ к дан-
ным слушателей и, основываясь на результатах контрольных тестов, предписывает 
им выполнение тех или иных заданий и упражнений.

дистанционное изучение иностранных языков имеет такие преимущества, 
как гибкий график и интерактивное общение с преподавателем. оно дает возмож-
ность получить образование людям со слабым слухом или с дефектами опорно-
двигательного аппарата, а кейсовые аудиометоды включают в активный жизнен-
ный процесс людей с ослабленным зрением. Применима практика дистанционного 



61

Научные исследования современности
обучения и в местах лишения свободы, что требует от людей очень большой силы 
воли, самодисциплины, организованности и ответственности. безусловно, это идет 
на пользу не только слушателям, но и всему обществу.

другие преимущества дистанционной формы обучения следующие: удоб-
ное образование без отрыва от производства и семьи; студенты, проживающие в 
отдаленных районах, имеют возможность получить образование; практически ис-
ключается субъективный подход преподавателя к студенту, часто имеющий место 
при личном контакте.

однако есть и ряд минусов такой работы, к которым относятся следующие: 
студенты могут привлекать посторонних людей к выполнении поставленных за-
дач, а также при прохождении промежуточного и итогового контролей; необходи-
мо наличие персонального компьютера, периферийных устройств, а также средств 
выхода в сеть internet. не всегда отдаленные районы оснащены спутниковой свя-
зью.

основным средством, используемым при проведении дистанционного 
обучения, является дистанционный курс, работая с которым студенты получают 
знания и приобретают необходимые им навыки и умения. дистанционный курс 
может содержать большой диапазон элементов: информационные слайды, инте-
рактивные тренажеры, тесты, ролевые упражнения и т.д.

Помимо различных элементов, включаемых в дистанционный курс с целью 
предоставления обучаемым знаний, а также развития необходимых им навыков и 
умений, дистанционный курс включает информацию, как с его помощью должно 
проводиться дистанционное обучение. одной из важнейших характеристик дис-
танционного курса является его соответствие современным стандартам в сфере 
дистанционного обучения.

компьютерные программы имеют свои преимущества, как вспомогатель-
ные средства обучения иностранному языку. они позволяют осуществлять ин-
дивидуальный подход к студентам. Формы работы с обучающими программами 
иностранного языка могут быть разнообразными. например, при обучении лекси-
ке: формирование рецептивных грамматических навыков чтения и аудирования; 
формирование продуктивных лексических навыков преимущественно письмен-
ной речи; контроль уровня сформированности лексических навыков на основе 
тестовых и игровых компьютерных программ с использованием визуальной на-
глядности; расширение пассивного и потенциального словарей обучаемых; оказа-
ние справочно-информационной поддержки (автоматические словари, программы 
подбора синонимов и антонимов).

для того, чтобы сделать самостоятельное изучение материала более 
успешным, можно создать ряд курсов, призванных обеспечить организацию 
дистанционного обучения для студентов. Эти курсы содержат внешние тре-
бования к освоению дисциплины, краткое содержание лекционных занятий, 
вопросы для самоконтроля, планы семинарских занятий, список рекомендо-
ванных интернет-ресурсов для самостоятельной работы. обратная связь обе-
спечивается форумом, на котором можно задать вопрос, получить экспресс-
консультацию. Также в зависимости от ситуации преподаватели могут назначить 
время для встречи со студентами.
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Главными атрибутами в дистанционном обучении является содержание и 

методы подачи той или иной темы занятия, использование всевозможных компью-
терных, мультимедийных программ для выполнения упражнений  – дидактические 
принципы которых учитываются преподавателями при создании онлайновых кур-
сов английского языков.

исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что применение в 
высших учебных заведениях дистанционных технологий обучения благоприятно 
сказывается на психолого-педагогическом аспекте образовательного процесса, в 
том числе способствует развитию индивидуальных ресурсов студентов и препо-
давателей, формирует навыки самостоятельного мышления, инициативность и от-
ветственность за выполняемую работу, а также снижает психологические нагрузки 
на студентов и преподавателей в процессе взаимного обмена знаниями.

Литература:
1. дистанционное обучение http://www.web-learn.ru/index.
2. Формы и методы использования интернет-ресурсов на уроках иностранного 

языка. Журнал «иностранные языки в школе» № 2,3 2001 г. Статья Полат Е.С. 
«интернет на уроках иностранного языка».
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Старший преподаватель,

новосибирский государственный педагогический университет,
институт детства

оСоБенноСТи раЗВиТиЯ речи ДеТеЙ БиЛингВоВ

в настоящее время достаточно актуальна проблема билингвизма. не-
обходимость владения двумя и более языками связана с такими факторами, как 
официальное двуязычие страны, тенденция глобализации, территориальное рас-
положение. Подобная востребованность приводит к тщательному практическому 
изучению, а также к научному исследованию и обоснованию проблемы.

С двуязычием связано понятие билингвальности, которое означает пси-
холингвистическую характеристику человека, владеющего двумя языками, заклю-
чающуюся в его способности говорить на двух языках. Г. н. чиршева отмечает, что 
билингвизм включает в себя помимо билингвальности и социолингвистические 
характеристики индивида и общества [14].

Г. н. чиршева при составлении классификации типов билингвизма исполь-
зует такие критерии:

• компетенция (сбалансированный (абсолютно полный билингвизм), 
несбалансированный (доминантный билингвизм), полубилингвизм, т.е. 
недостаточная компетенция в двух языках);

• коммуникативная активность (активные, пассивные билингвы. Также 
можно выделить продуктивных (понимают и свободно говорят на двух 
языках), репродуктивных (понимают и воспроизводят речь на втором 
языке по имеющимся в памяти речевым моделям) и рецептивных би-
лингвов, т.е. только понимают речь на втором языке);

• форма языка (устная, письменная, двуединая);
• возраст формирования билингвизма (младенческий (0-1  год), детский 

(1-12 лет), подростковый (12-17 лет) и взрослый) [3];
• способ формирования (естественный, искусственный);
• сознательность формирования билингвизма (интенциональный, 

неинтенциональный);
• этнолингвистический критерий (моноэтнический, биэтнический);
• престижность языков (аддитивный, субтрактивный);
• степень родства языков (близкородственный, неблизкородственный);
• характер языковых контактов (контактный, неконтактный);
• характер взаимодействия языковых систем в сознании (чистый и 

смешанный, координативный и субординативный) [14].
изучением возрастных особенностей развития билингвизма занимались 
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D. C. porsche, Е. М. негневицкая, взаимодействием между ранним билингвизмом 
и двуязычным образованием – С. в. чубукова, к. р. Минасова. в работах Г. н. чир-
шевой, b. Spillner представлено исследование вопроса интерференции, смешения 
языков дошкольниками на материале нового комбинирования языков.

особенность речи билингвов заключается в том, что они могут легко 
«переходить» с одного языка на другой в процессе общения. данный переход Г.н. 
чиршева обозначает как переключение кодов. «Переключение кодов  – это спец-
ифическая способность билингва успешно участвовать в двуязычном типе ком-
муникации, осуществляя выбор языка в соответствии с экстралингвистическими 
факторами (компонентами коммуникативной ситуации), соединять в одном вы-
сказывании, предложении или словосочетании единицы двух языков, не нарушая 
при этом грамматические нормы ни одного из них» [13, 48].

Ф. Грожан соотносит переключение кодов с уровнем усиления языков или 
так называемым языковым модусом, в котором находится билингв. Языковой мо-
дус представляет собой уровень активации как континуум, по одну сторону ко-
торого находится монолингвальный модус, а по другую  – билингвальный. Так в 
билингвальном модусе один из языков более активизирован, а другой менее, что 
создает хорошие условия для переключения кодов. Соответственно, в монолинг-
вальном модусе активизирован один язык. билингв легко перемещается от моно-
лингвальной точки континуума к билингвальной и обратно [2].

Понятие «билингвизм» связано с терминами «речь», «речевая способ-
ность». С. н. Цейтлин считает, что «речевая способность ‒ функциональная си-
стема, формирующаяся в психике носителя языка в процессе онтогенетического 
развития. компоненты речевой способности – фонетический, лексический, морфо-
логический, синтаксический, словообразовательный, текстовый» [11, 16].

При развитии речи билингва выделяют такое понятие, как «родной язык», 
который, по определению о.С. ахмановой, означает «усваиваемый человеком в 
раннем детстве путем подражания окружающим его взрослым» [8, 532]. родной 
язык является спорным моментом в биэтнической семье, в этом случае говорят, что 
у детей два родных языка.

Э. М. ахунзянов, при определении родного языка, приводит такие крите-
рии, как очередность овладения языком, национальная принадлежность, язык со-
циума, уровень владения языком [9].

речь билингва имеет свои особенности развития. билингвизм активизиру-
ет языковые способности человека, оказывает общее благоприятное воздействие 
на познавательные процессы, в частности, на мышление. Г. н. чиршева отмечает, 
что «мышление билингва становится понятийно богаче за счет дополнительных 
ресурсов, потенциальной вариативности, выявляющихся в его речи» [12, 143].

Следует отметить особое влияние билингвизма на развитие металингви-
стических способностей, которые определяются и проявляются в «умении детей 
оценить единицы речи, компоненты коммуникативной ситуации, коммуникатив-
ную и когнитивную компетенцию и их реализацию в речевом поведении комму-
никантов» [12, 143]. Метаязыковая способность понимается как сложный способ 
отражения языка, его правил и развивается на основе металингвистических спо-
собностей. в основе метаязыковой способности лежит сознательное отношение 
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человека к языку и речи [10]. С. baker [1], J. Lyon [5], w. tunmer [7] и др. отмечают, 
что у билингвов происходит раннее развитие металингвистических способностей, 
которые проявляются в период дифференциации языков и совпадающим с перио-
дом словотворчества (2-5 лет).

в. кук также высказал предположение о том, что мозг монолингва значи-
тельно отличается от мозга билингва или мультилингва. исследователь считает, 
что у многоязычной личности уровень когнитивного развития значительно выше, 
мировоззрение шире, а опыт общения богаче, чем у монолингва [4, 362].

а. Мекелли отмечает, что изучение второго языка в раннем возрасте спо-
собствует развитию центров коры головного мозга, которые отвечают за беглость 
речи [6]. Знакомство детей с двумя языками способствуют успешному освоению 
третьего языка.

дети билингвы имеют больше преимуществ по сравнению со сверстника-
ми, они быстрее усваивают грамматические правила, чувствуют связь между бук-
вами и звуками, они более открыты к другим людям, культурам.

Таким образом, обучение ребенка второму языку следует начинать еще в 
раннем возрасте, это способствует не только эффективному умственному разви-
тию, но и овладению и совершенному употреблению двух языков.
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В статье анализируются федеральные государственные образовательные 
стандарты третьего поколения по медицинским специальностям с целью 
определения места прогностических умений медицинского работника в структуре 
его профессиональной компетентности. 
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умения/ forecasting abilities

в федеральном государственном образовательном стандарте третьего 
поколения по специальности «лечебное дело» указывается, что выпускник должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями:

в профилактической деятельности:
- применять современные социально-гигиенические методики сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья населения в целях 
разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 
мужчин и женщин (Пк-10);

в диагностической деятельности:
- выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, 
используя знания медико-биологических и клинических дисциплин с учётом законов 
течения патологии по органам, системам и организму в целом, анализировать 
закономерности функционирования различных органов и систем при различных 
заболеваниях и патологических процессах (Пк-17);

в лечебной деятельности:
- назначать больным адекватное лечение в соответствии с выставленным диагнозом, 
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 
(Пк-20) [2].

По специальности «Медико-профилактическое дело»: 
в профилактической деятельности: 

- прогнозировать опасность для здоровья, причиной которой могут стать 
используемые трудовые и производственные процессы, технологическое 
оборудование, и определять рекомендации по их планированию и проектированию, 
распознавать и интерпретировать появления в производственной среде химических, 
физических и биологических и иных факторов среды обитания человека, которые 
могут повлиять на здоровье и самочувствие работников (Пк-9);
- анализировать санитарно-эпидемиологические последствия катастроф и 
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чрезвычайных ситуаций (Пк-11);

в диагностической деятельности: 
- выявлять причинно-следственные связи в системе "факторы среды обитания 
человека - здоровье населения" (Пк-15); 
- формулировать, оценивать и проверять гипотезы, объясняющие причину, условия 
и механизм возникновения заболеваний, их распространения (Пк-16); 
- определять степень воздействия на организм работника вредных факторов, 
расследовать причины профессиональных заболеваний и отравлений (Пк-17);

в научно-исследовательской деятельности:
- формулировать, оценивать и проверять гипотезы, объясняющие причину, условия 
и механизм возникновения заболеваний, их распространения (Пк-35); 
- применять современные методики сбора и обработки информации о состоянии 
здоровья населения, деятельности различных типов медицинских учреждений и их 
подразделений, анализировать информацию в целях разработки научно-обоснован-
ных мер по улучшению и сохранению здоровья населения (Пк-36) [3].

По специальности «Фармация»:
- изучать спрос и потребности на различные группы фармацевтических товаров (Пк-
7);
- анализировать и прогнозировать основные экономические показатели деятельно-
сти аптек (Пк-19) [5].

По специальности «Социальная работа»:
- осуществлять прогнозирование, проектирование, моделирование и экспертную 
оценку социальных процессов и явлений в области психосоциальной, структурной 
и комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 
(Пк-20) [4].

По специальности «клиническая психология»:
- квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках различных 
видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать экспертное заклю-
чение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (Пк-16) [1].

Таким образом, в явном или неявном виде прогностические умения 
есть в каждом образовательном стандарте по медицинским специальностям, а, 
следовательно, являются неотъемлемым компонентом структуры профессиональной 
компетентности медицинского работника.  именно умение прогнозировать 
является необходимым условием успешного формирования перечисленных выше 
компетенций будущего врача, а также стимулом его личностного роста, творческого 
поиска, профессионального становления.

Тем не менее, в литературе нет работ, посвящённых формированию 
прогностических умений у студентов медицинского вуза. 

в этой связи интерес представляет разработка и использование как 
инвариантных относительно профессии, так и специфических подходов к 
формированию прогностических умений у будущих врачей.
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