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ПОД- СЕКЦИЯ 6. теория, практика и методы обучения.
Іванчук І.В.

Студент 5-го курсу 
кременчуцький  

національний університет  
імені михайла остроградського 

м. кременчук, Україна

ІГроВІ ТеХноЛоГІЇ У ПроЦеСІ ВиКЛаданнЯ

одною з актуальних проблем сучасної методики викладання, як в загально-
освітніх, так і в професійних середніх навчальних закладах є застосування ігрових 
технологій у процесі викладання дисциплін. Проблема застосування ігрових техно-
логій в освітньому процесі в педагогічній теорії і практиці не є новою. Поняття «ігро-
ві педагогічні технології» включає групу методів і прийомів організації педагогічно-
го процесу у формі різних педагогічних ігор. гра як одне із найдивовижніших явищ 
людського життя привертала до себе увагу філософів і дослідників всіх епох. Платон 
вважав гру одним з корисних занять, а аристотель бачив в грі джерело душевної рів-
новаги, гармонії і тіла.

розробкою теорії гри, її методологічних основ, з’ясуванням її соціальної 
природи, значення для розвитку учня у вітчизняній педагогіці займалися л.С. ви-
готський, о.м. леонтьєв, д.б. ельконін та ін.

актуальність даної проблеми викликана цілим рядом чинників. По-перше, 
інтенсифікація навчального процесу ставить завдання пошуку засобів підтримки 
у учнів інтересу до досліджуваного матеріалу і активізації їх діяльності на протязі 
всього заняття. ефективним засобом вирішення цього завдання є навчальні ігри.

По-друге, однією з найбільш важливих проблем у викладанні є навчання 
усного мовлення, що створює умови для розкриття комунікативної функції мови і 
дозволяє наблизити процес навчання до умов реального навчання, що підвищує 
мотивацію до вивчення предмета. залучення учнів в усну комунікацію може бути 
успішно здійснено також в процесі ігрової діяльності.

Успішність визначається не лише станом організації навчального процесу у 
вищій школі, а й психологічними закономірностями навчально-професійної діяль-
ності, рівнем сформованості в студентів учбових дій і операцій. неврахування усього 
цього може бути однією з численних причин неуспішності студентів. Серед основних 
психологічних причин є такі:

• недостатній розвиток вольової сфери (низький самоконтроль і недостатня 
довільність психічних функцій);

• недисциплінованість і неорганізованість;
• несистематична робота, що знижує її ефективність;
• лінощі, пасування перед труднощами;
• емоційна нестабільність і високий рівень тривожності;
• не ідентифікація з роллю студента;
• великі прогалини в знаннях, у т. ч. і через недостатню шкільну підготовку;
• надання студентом переваги відпочинку, веселощам тощо.
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Переваги використання на заняттях ігрових форм навчання полягають у тому, 
що ігрова діяльність як засіб навчання має вмотивувати на навчання відсутністю при-
мусу, индивідуалізованістю, навчанням і вихованням в колективі і через колектив, 
розвитком психічних функцій і здібностей, вченням з захопленням. разом з тим учні 
завжди з бажанням, інтересом приймають пропозицію педагога: «Пограти на уроці». 
з допомогою гри можна зняти психологічну втому; її можна використовувати для мо-
білізації розумових зусиль учнів, для розвитку у них організаторських здібностей, при-
щеплення навичок самодисципліни, створення обстановки радості на заняттях.

гра визначає важливі перебудови і формування нових якостей особистос-
ті; на мою думку саме в грі краще засвоюються норми поведінки, гра вчить, змінює, 
виховує. Ігрова діяльність впливає на розвиток уваги, пам’яті, мислення, уяви, всіх 
пізнавальних процесів. так, наприклад, педагогічна і дидактична цінність ділової 
гри полягає в тому, що вона дозволяє її учасникам розкрити себе, навчитися займати 
активну позицію, випробовувати себе на професійну придатність. вважаю, що ігри 
активізують прагнення учнів до спілкування, створюють умови рівності в мовному 
партнерстві, руйнують традиційний бар’єр між учителем і учнем. завданням же вчи-
теля, за висловом анатоля Франса, «пробудити цікавість учнів, щоб в подальшому 
його задовольнити». Ігри повинні відповідати рівню підготовки учнів і бути необхід-
ними для проходження певного граматичного або лексичного матеріалу.

нині в методичній літературі існує досить велика кількість класифікацій, 
що систематизують види учбових ігор відповідно до того або іншого класифікацій-
ного критерію. за способом організації ігри бувають комп’ютерні і некомп’ютерні, 
письмові і усні, з опорами і без опор, що імітаційно-моделюючі, креативні і т. д. По 
мірі складності виконуваних дій усі учбові ігри підрозділяються на «прості» (моно-
ситуаційні) і «складні» (поліситуаційні), а по тривалості проведення вони діляться на 
тривалі і нетривалі. По кількісному складу учасників гри підрозділяються на індиві-
дуальні, парні, групові, командні і колективні.

Ігровий підхід не є визначальним способом засвоєння навчаль-
ного матеріалу, але він значно збагачує педагогіч ну практику і розширює 
можливості учнів, їх уяву і  свідомість, які дозволяють переносити власти-
вості одних речей на інші,  формування характеру  людських відносин, які 
надають певне значення тієї або іншої дії окремої людини. У учня виникає осмис-
лена орієнтація у власних переживаннях, він прагне узагальнити їх. на основі 
всього цього у нього можуть бути сформовані навички культурної  поведінки, що 
дозволяє йому ефективно включатися у колективну та індивідуальну діяльність.   
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SUB-SECTION 6. The theory, practice and methods of education
Davitashvili nino 

a PHd student  
of telavi state university                                  

a lecture of gori state  
teaching university

anxiety anD itS influence on language teaching/learning

Abstract
Anxiety accompanies foreign language teaching process and it can have important 

influence on learner’s success. Anxiety usually appears while we are teaching/learning listening 
and speaking skills.

Anxiety usually appears while teaching/learning listening. This fact is caused with 
different reasons such as fear of making mistakes, fear of being laughed at for making mistakes, 
failure connected to expected results, failure connected to learning a foreign language or low 
self-esteem.

Key Words: anxiety while teaching/learning, positive and negative anxiety, Foreign 
language classroom anxiety scale.

resume
The work deals with anxiety while teaching/learning. it discusses anxiety while 

teaching/learning as a negative factor as well as anxiety while teaching/learning as a positive 
factor.

The work also introduces Foreign language classroom anxiety scale (F. l. c. a. s.) 
created by Horwitz, Horwitz and cope as a widely used scale for measuring anxiety while 
teaching/learning.

introduction
anxiety while listening is widely discussed topic. it is mentioned in many researches 

and it is mainly identified as a negative factor having negative effect on teaching/learning. 
anxiety is mainly caused by fear of making mistakes. However, Foreign language classroom 
anxiety may have positive and stimulating effect on learners and it may bring positive results 
to learners. Having Foreign language classroom anxiety scale (F. l. c. a. s.) by Horwitz, 
Horwitz and cope also proves the importance of studying anxiety.

anxiety while teaching/learning
negative character of anxiety while listening is discussed in many works. daly 

(1991), Price, (1991), young (1991) mention anxiety while learning a foreign language, 
especially while learning listening and speaking skills.

anxiety is an important factor which blocks learning process. it is associated with 
many negative points. They are: doubt, stress, anxiety. Heron (1989) admits that anxiety 
appears with three components. They are:

• anxiety connected to accepting (Will they accept me? Will they like me? Will i 
be necessary for them?);

• anxiety connected to orientation (Will i understand what is happening?),
• anxiety connected to meaning (Will i understand what i am taught?).
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it is important to make learners study the given material though according to 
krashen (1982) anxiety can cause a mental block and a system of mental blocking can be 
called as affective filter and it can be encouraged by lack of motivation or self confidence. He 
also admits that speaking is considered to be a skill connected to anxiety, though listening 
skill is associated with high level of anxiety.

anxiety may cause nervousness and fear, which may cause low results while 
studying. This fact will contribute in getting anxious. Fear and tension are connected to 
cognitive side of stress which is called anxiety. eysenk (1979) thinks that energy which is lost 
while facing anxiety may be used for studying. anxiety is one of the most important factors 
existing in teaching/learning process but it can be reduced. learners experience anxiety in 
different aspects while teaching/learning. These aspects are: speaking a foreign language, 
relationship with other learners, writing a test. Higher level of anxiety may cause lower 
results.

The fact that higher level of anxiety may cause lower results is explained with 
learners’ anxiety while learning. macintyre and gardner (1994) define Foreign language 
anxiety (Fla) as ”the feeling of tension and apprehension specifically associated with 
second language contexts, including speaking, listening, and learning”.

like macintyre and gardner (1994) Horwitz (1987) names Foreign language 
anxiety (Fla) as Foreign language classroom anxiety (Flca ) and explains it like “ a 
distinct complex of self-perceptions, beliefs, feelings, and behaviors related to classroom 
learning arising from the uniqueness of the language learning process.”

marcos_llinas and juan garau (2009) name some reasons for Foreign language 
classroom anxiety. They are:

• fear of making mistakes;
• fear of being laughed at for making mistakes;
• failure in expectations;
• failure in learning a foreign language;
• low self esteem.
it is also interesting to look through the variables which are to be taken into 

consideration while discussing Foreign language classroom anxiety (onwuegbuzie,1999). 
For example,

• age;
• academic achievements;
• expectations to their studies;
• self esteem.
However, dewaele (2008) disagrees with onwuegbuzie (1999) that age is important 

for anxiety. He states that anxiety appears in every age despite having any levels of foreign 
language. anxiety is characteristic for every foreign language learner. but the levels of anxiety 
are connected to the following factors:

• foreign language learners already know some foreign languages;
• foreign language learners often use a target language or strong socialization takes 

place;
• foreign language learners have high level of a foreign language.
Horwitz (1987) shares dewaele’s (2008) opinion and also adds that there is connec-

tion between motivation of students and foreign language anxiety.
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to conclude anxiety usually accompanies teaching/learning process and it is mainly 
caused by fear of making mistakes or being laughed at for making mistakes, failure in learning a 
foreign language or expectations. low self esteem also is important factor of causing anxiety.

negative and Positive anxiety
gardner (1985), skehan (1989), larsen -Freeman, & long (1991) with different 

factors which are important for teaching/learning a foreign language name anxiety. They 
distinguish two kinds of anxiety:

• negative anxiety;
• positive anxiety.
Great number of researchers deal with anxiety as a negative factor. anxiety while 

teaching/learning is often named as debilating anxiety, as it can have negative influence on 
foreign language learners’ achievements. negative or debilating anxiety can influence on 
learners negatively, decrease learners’ motivation and form some negative feelings about 
teaching/learning process.

Gardner and MacIntyre (1993) characterize anxiety as one of the most negative 
factors while teaching/learning process.

chen & chang (2004) also consider that anxiety can have a negative impact on 
students and doubt that students who experience anxiety are hardly able to be involved in 
teaching/learning process.

high level of anxiety unables learners to be involved in teaching/learning process 
and anxiety is mainly characteristic for listening skill. It is a difficult skill and is always ac-
companied by fear. this fear causes anxiety (chastain, 1979). according to Dunkel (1991) 
level of anxiety is connected to learners’ self esteem.

Some researchers admit that anxiety while teaching/learning a foreign language is 
helpful and stimulating (Scovel, 1978). this kind of anxiety is discussed with Ehrman and 
oxford (1995).

Foreign Language classroom anxiety may have positive and stimulating effect on 
learners and it may bring positive results to learners (Marcos_Llinas and Juan Garau, 2009).

In conclusion some researchers consider that anxiety influences on learners nega-
tively, decrease learners’ motivation and forms some negative feelings about teaching/learn-
ing process. although some methodologists find anxiety positive, helpful and stimulating.

Foreign Language Classroom anxiety Scale
Foreign Language classroom anxiety is a widely studied phenomenon. there ex-

ists Foreign Language classroom anxiety Scale (F. L. c. a. S.) created by horwitz, horwitz 
and cope (1991). It covers 33 points and is used in many researches. Some of them are:

• Horwitz, e. k., Horwitz, m. b., & cope, j. (1986). Foreign language classroom 
anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125‐13.

• salehi, m., marafat, F. (2014). The effects of Foreign language anxiety and test 
anxiety of Foreign language test Performance. theory and Practice in Language 
Studies, 4(5), 931-940.

• trag, t. t. (2012). a review of Horwitz, Horwitz and cope’s Theory of Foreign 
language anxiety. Foreign Language Teaching, 5,(1).

according to its usage we may conclude that Foreign language classroom anxiety 
scale (F. l. c. a. s.) created by Horwitz, Horwitz and cope is a reliable scale measuring 
anxiety in a foreign language classroom.
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conclusion
to conclude
• anxiety is an important factor which blocks learning process;
• listening and speaking skills are associated with high level of anxiety;
• anxiety may cause nervousness and fear, which may cause low results while 

studying;
• higher level of anxiety may cause lower results;
• anxiety is characteristic for every foreign language learner;
• there is connection between motivation of students and foreign language 

anxiety;
• anxiety is mainly a negative factor, although in some works it is mentioned as a 

positive and stimulating one;
• Foreign language classroom anxiety scale (F. l. c. a. s.) by Horwitz, Horwitz 

and cope is widely used in researches.
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DiScuSSion methoD in Practice of StuDentS’ Scientific grouP

Abstract. The article deals with one of the interactive imitation methods of learning – “dis-
cussion method” in the practical work of the students’ scientific group on propedeutics of internal 
medicine. The author points out the importance of discussion method is an effective way in the 
formation of critical thinking, initiative and independence of students, promotes the realization of 
students’ creative interpersonal relations and initiative, helps form communicative competence.

Key words: discussion method, critical thinking, students’ scientific group.

effectiveness of future physicians practice depends from basic knowledge and ap-
propriate level of professional thinking. critical thinking is a part of the professional think-
ing of medical students and characterized by the following properties [1]:

– awareness;
– independence;
– reflexivity;
– determination;
– grounds;
– self-organization;
– accountability.
critical thinking operates on different levels: operational, substantive, reflexive, 

personal, communicative.
critical thinking means no criticism or negativity judgments, but study and con-

sideration of different approaches and solutions to any problems or questions. it is a way 
of obtaining knowledge, ability to analyze, evaluate, make conclusions, find and formulate 
arguments, own opinion on the issue of the study, to take independent decisions in different 
clinical situations.

discipline «Propedeutics of internal medicine” first introduces students with clinic, 
provides the first true communication skills with patients and practical approach to the patient’s 
examination. in the course students must master the technique of questioning and physical ex-
amination of patients with pathology of internal organs; to be able to generalize the results of 
questioning and examination of patients and differentiate on the basis of their main symptoms 
and syndromes; interpret interconnection of patient complaints and conduct a preliminary as-
sessment of the existing pathology. Therapeutic scientific group is an important factor in effective 
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professional training of learners in undergraduate education. The department of Propedeutics of 
internal medicine in extracurricular time twice a month carried out meetings of therapeutic sci-
entific group, where students can conduct research work, to participate in clinical rounds, more 
thoroughly learn diseases and additional methods examination of patients (ultrasound, Holter-
monitoring, spyrography, electrocardiography, X-ray, computed tomography, etc.).

The key to effective future medical practice is the ability to think critically. Future 
doctors must learn to identify the symptoms of internal diseases, understanding their patho-
genesis, symptoms combine in syndromes, substantiate the diagnosis. discussion method 
can help in this situation and we use this method in students’ scientific group.

discussion method is an effective way in the formation of critical thinking, initia-
tive and independence of students, promotes the realization of students’ creative interper-
sonal relations.

method of discussion consists of three stages: the first – discussion questions are 
formulated, students study information material about the topic of discussion, to define 
their position on issues. The second one is actually debate. in the second stage an important 
function of the teacher is prompting students to debate, create friendly atmosphere for the 
student’s group for more active participation in the process. The third stage is the summa-
tion and formulation of conclusions and educators analyzes the ability of students interact 
in collective debate.

For educators are necessary to support a culture of debate, a friendly and attentive 
companion to each other, tolerance for other points of view. The authoritarian position of 
the teacher will not promote dialogue.

discussion method will be successful only with compliance of certain rules, such as:
1) the exact defining the problem of discussion;
2) the thorough understanding of the methods, techniques, and ways of solution;
3) the substantiation of own position;
4) the possibility of public expression of each participant in discussion.
in the discussion, students learn to consider the problem in all sides, ponder about 

its decision, provide reasoned and laconic answers, and formulate accurate conclusions.
discussion method allows forming activity in the discussion of clinical situations, con-

scientious attitude to consider the problems, language culture, the possession of specific medical 
terminology, identify possible causes of conflict in the discussion and search for possible solu-
tions of these problems. in the debate teachers should stimulate students to express different 
points of view on the same issue, make comparisons, generalizations and conclusions.

There are several types of discussion tasks including: guided discussion, in which 
the facilitator poses a discussion question to the group and learners offer responses or ques-
tions to each other’s contributions as a means of broadening the discussion’s scope; inquiry-
based discussion, in which learners are guided through a series of questions to discover some 
relationship or principle; exploratory discussion, in which learners examine their personal 
opinions, suppositions or assumptions and then visualize alternatives to these assumptions; 
and debate in which students argue opposing sides of a controversial topic [2].

in medicine, two types of clinical teaching methods are currently often in use: 
Pimping and socratic discourse. Pimping, in the field of medicine, refers to clinical practice 
teaching where persons in power ask questions (often irrelevant to the problem solution 
and/or unanswerable) of their junior colleagues with objectives ranging from knowledge 
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acquisition to embarrassment, humiliation, and/or establishment of pecking order within 
the pimping/pimped group [3, 4].

The socratic method which is a ‘more participatory, focused, structured, goal orient-
ed, and polite form of pimping’ is also in use. Questions (directed uncertainty) are stated, an-
swers to them are proposed, objectives and objections to the answer are explored, and answers 
are revised to stand up to all known relevant objections [5]. Various socratic – type questions 
are used according to their nature (clarification, probing assumptions – questions – reasons – 
evidence  – implications and consequences, and revising viewpoints and perspectives) in a 
clear direction in the problem understanding and solving process [6].

discussion method is one of the integral components of case-method. in the meth-
odological aspect the case-method is a complex system, which, in addition of discussion 
method, integrated others simple methods, in particular – the method of description, sys-
temic analysis, classification method, problem method, brainstorming, and more.

at meetings of students’ scientific group actively uses the so-called case-discussion. 
in particular, before the discussion each student is given the opportunity to review the ma-
terial of case, pre-formulated an algorithm for searching, conclusions and decisions of the 
clinical situation. directly at the meeting of the group, these individual findings are dis-
cussed in the “small” groups. Then all the options discussed in general debate, and teacher 
formulates the most effective solution together with learners.

When students a working with teaching-cases, they not only read the information, 
but learn to analysis and formulation of their own position. While working in small groups, 
students learning to hear each others, to interact with discussion participants, clearly for-
mulate their opinions, defend their position, find bugs (their own and other participants), to 
make decisions considering possible consequences and obstacles.

so, the using of discussion method ensures an individual, practically oriented ap-
proach to every student as well as the effective activity of the whole group for the solution to 
a certain situational task.
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роЛьоВа Гра ЯК моГУТнІй фаКТор ПСиХоЛоГІчноЇ адаПТаЦІЇ 
СТУденТа У ноВомУ моВномУ ПроСТорІ

анотація
У статті з’ясовано, що саме рольова гра додає навчальному спілкуванню 

комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови, під-
вищує рівень сприймання. Саме вона є могутнім фактором психологічної адаптації 
студента в новому мовному просторі. визначено функції рольової гри у навчально-
му процесі.

Ключові слова: рольова гра, форми навчання, мовний простір.

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується виве-
денням освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу. закріплення конституці-
єю України статусу української мови як державної зумовлює зростання її значення у 
всіх сферах українського суспільства: вона є мовою державних органів влади, мовою 
радіо і телебачення, преси, художньої літератури, мовою науки і освіти, засобом спіл-
кування людей у виробничій і культурній сферах. Усі ці функції актуальні не тільки 
для носіїв мови, а й для іноземців, які тут здобувають освіту.

метою цієї статті є простежити функціональне навантаження рольової гри 
при вивченні української мови як іноземної.

методика викладання української мови як іноземної порівняно молода на-
ука. нині перед викладачем української мови у внз постає проблема пошуку шляхів 
підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення мови, закріплення їхньої 
позитивної мотивації до навчання, тому що саме пізнавальна активність є одним з 
основних критеріїв якості підготовки фахівців, а її ефективне формування можливе 
тільки за умов оптимальної організації процесу навчання [1].

таким чином, активізація пізнавальної активності є однією з актуальних 
проблем науки і практики, хоча її не можна назвати новою [2]. на всіх етапах розви-
тку педагогічної думки до неї зверталося багато вчених як-от: в. корженко, д. мазу-
рик, м. опанасюк, л. Паламар, л. Севіверстова, т. рибалко та ін.

Саме поняття «активізації пізнавальної діяльності студентів» з одного боку, 
означає якісний рівень їх діяльності, якому притаманна певна система ознак; з ін-
шого – цілеспрямоване керування процесом пізнання студентів шляхом створення 
оптимальних психолого-педагогічних умов, підпорядковане меті професійної підго-
товки, яке направлене на формування внутрішніх мотивів та цілей здобуття знань.

до речі, управління пізнавальною діяльністю студентів на основі урахуван-
ня їх індивідуальних особливостей є одним з найефективніших, але організаційно 
складних засобів. тому не варто забувати, що іноземні студенти – це люди різних на-
ціональностей, виховані в різному соціальному середовищі, люди з різними політич-
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ними поглядами, естетичними смаками, звичками, нормами поведінки, інтересами, а 
також з різним ставленням до колективу, до себе, до праці тощо.

для досягнення високих результатів необхідно врахувати: різноманітність 
методів, прийомів та засобів навчання; створення емоційного фону та доброзичли-
вої атмосфери, врахування індивідуальних особливостей студентів при організації 
навчального процесу; комплексне використання технічних засобів навчання тощо. 
зокрема, для стимуляції пізнавальної діяльності іноземців, які вивчають українську 
мову, потрібно не просто використовувати різноманітність методів, прийомів та за-
собів навчання, а одночасно поєднувати традиційні (пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідниць-
кий методи) та інноваційні навчальні технології (а саме: інтерактивні методи ви-
кладання, метод проектів, рольові ігри, використання технічних засобів навчання 
(комп’ютерних та мультимедійних, мережі internet) тощо).

отже, щоб зробити традиційні заняття цікавими, підвищити ефективність 
навчального процесу і рівень знань слухачів, потрібно використовувати на заняттях 
інноваційні методи. на занятті спираємося на традиційну структуру – сприймання 
нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення, – але використовуємо незви-
чайні форми.

так, наприклад, можуть прийти на допомогу інтерактивні методи викла-
дання іноземних мов: «незакінчені речення», «мозковий штурм», «вилучи зайве», 
«роз’єднай слова», «дешифрувальник», «алітерація імені» (особливо ефективно ви-
користовувати цей метод при організації знайомства групи або при вивченні теми 
«зовнішність і характер людини»), «заверши фразу», «Продовжуй розмову», «Склади 
кросворд», «асоціативні речення», «алфавіт», «зміна співбесідника» та ін.

У процесі використання інноваційних технологій, як правило, застосовують 
рольові ігри. При вивченні української мови як іноземної це не є винятком. Ігри роз-
вивають пізнавальний інтерес, активізують розумову діяльність. Під час гри студенти 
краще засвоюють матеріал, вчаться застосовувати набуті знання у нових ситуаціях. 
Саме в грі в спрощеному вигляді відтворюється, моделюється дійсність, відбувається 
імітація реальних дій, яка сприяє значущості навчального матеріалу для студента. 
ось декілька прикладів ситуативно-рольових ігор, які варто використовувати у на-
вчанні: «розмова у кафе», «У таксі», «ми заблукали», «вибачте, як пройти до…», «У 
банку», «на пошті», «купуємо подарунки», «біля театральної каси», «визначні місця», 
«Ходімо на виставу» та інші.

рольова гра є простим і природним способом пізнання людиною навколиш-
нього середовища, найдоступнішим шляхом для оволодіння

знаннями, уміннями, навичками. необхідність раціональної побудови, орга-
нізації і застосування рольових ігор у процесі навчання потребує

ретельного і детального вивчення.
Слід зазначити, що рольова гра придатна для кожного виду роботи з мовою: 

у ході рольової гри використовуються різноманітні граматичні структури, інтонаційні 
моделі, лексичний матеріал.

мають місце такі правила проведення рольових ігор:
1) студент повинен уміти поставити себе в ситуацію, яка може виникнути в 

реальному житті;
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2) студент має адаптуватися до своєї ролі в запропонованій ситуації, при 
цьому в одному випадку він може грати самого себе, в іншому  – взяти на себе 
уявну роль;

3) учасникам рольових ігор необхідно поводити себе так, якби це все відбу-
валося в реальному житті, їх поведінка повинна відповідати їх ролі.

на особливу увагу у процесі навчання заслуговують ситуативні вправи. Сис-
тема ситуативних вправ є найефективнішою, тому що вони мають значні переваги 
над традиційними вправами. в основі інтерактивних технологій лежить саме діало-
гове навчання, рольові ігри.

наприклад, складіть діалог за описаною ситуацією, використовуючи активну 
лексику.

1. Уявіть собі, що ваш друг захворів, ви повинні йому допомогти. Спочатку 
потрібно зателефонувати і викликати лікаря. активна лексика: доброго ранку, захво-
ріти, виклик, турбувати, чекати, допомагати, приймати, одужуйте.

Саме в процесі діалогічного мовлення студенти вчаться вирішувати складні 
проблеми на основі аналізу ситуацій, а також розвивається креативне мислення.

Подаємо й приклади інших можливих ситуативних завдань, зокрема:
2. виконайте в особах телефонну розмову. Поясніть відмінності між двома 

варіантами телефонної розмови:
двох студентів, які пропустили заняття з гістологіі.
викладача і студента, який пропустив заняття з гістології.
3. Скласти діалог на тему «розмова лікаря з пацієнтом», використовуючи 

слова та вирази: головний біль, проблема, призначення, звертатися, зробити аналізи, 
лікування, режим.

4. Продовжіть речення за таким початком.
я приїхав навчатися в Україну тому, що....
Щоб стати хорошим лікарем,...
я мріє про...
Ставлю перед собою завдання...
Хочу прожити так, щоб...
5. Самостійний аналіз результатів.
1). Проаналізуйте, що саме ви отримали в грі, яка моделювала певну ситуа-

цію з життя? 
2). яким чином ви прийшли до цього результату?
3). Чи задоволенні ви собою і вибором професії?
4). Щоб зробили ви по-іншому, якби ми грали ще раз?
отже, потрібно пам’ятати, що перед викладачем української мови внз 

постає завдання створити такі умови вивчення української мови, щоб сту-
денти могли активно послуговуватись нею в усіх сферах громадського життя, 
оскільки іноземні студенти використовують мову і як інструмент набуття про-
фесійних знань, і як засіб повсякденного спілкування. Поєднання на занятті 
традиційних та інноваційних методологічних підходів нададуть можливість 
викладачам мови покращити результативність навчального процесу і рівень 
знань студентів, значно підвищити ефективність організації їх навчально-
пізнавальної діяльності.
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на данном этапе широко исследуются технологии обучения иностранных 
студентов русскому языку и речевой деятельности. Ускорение этого процесса обу-
словлено скоростью изменений в образовательной деятельности в мировом про-
странстве. доступность и открытость обучения в Украине привлекает граждан раз-
ных стран. Система образования должна удовлетворять потребности современного 
общества, и особенно тех, кто хочет в короткое время овладеть русским языком.

обучение устной речи является одной из самых актуальных и сложных про-
блем в методике преподавания русского языка. овладение устными видами языко-
вой деятельности обеспечивает успешный процесс коммуникации.

Процесс обучения иностранцев языку имеет отличительные особенности. 
Практика показывает, что для обеспечения нужного уровня преподавания в совре-
менных условиях преподавателю недостаточно совершенного владения языком. для 
определения содержания обучения используется лингвистика. Психология помогает 
определить влияние памяти и мышления на запоминание, при каких условиях ак-
тивнее происходят познавательные процессы, как формируются навыки и умения 
при устной речи. используя знания лингвистики и психологии ученые ищут и обо-
сновывают новые технологии обучения русского языка как иностранного. Широко 
исследуются когнитивные, креативные, организационные и коммуникативные об-
разовательные технологии. изучение русского языка как иностранного происходит 
преимущественно на интегрированных занятиях, которые планируются в зависимо-
сти от уровня программы, цели занятия, профессиональной подготовки студентов 
[2]. технологии обучения тесно связаны с научными подходами к принципам, мето-
дам, средствам и методическим приёмам обучения, а также с тем, какой должна быть 
организация обучения для получения наилучшего результата в конкретных услови-
ях. данные составляющие технологии обучения активно исследуются [1,3, 4, 5].

одной из основных форм речевой деятельности является устная речь на на-
чальном этапе обучения русскому языку. Предметом устной речи выступает мысль 
как отображение связей и отношений реального мира в сознании человека, то есть 
в речевую деятельность входит выражение мыслей. владеть иностранным языком 
значит владеть другими способами и средствами выражения мыслей [1, 4]. Устную 
речь как вид языковой деятельности можно развивать у иностранных студентов с по-
мощью общения с другим человеком, желательно носителем языка. как правило, эту 
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роль исполняет преподаватель, который определяет тему и учитывает лексический 
запас студента, или другой студент, который имеет такой же запас лексики.

Целесообразно рассмотреть устную речь с точки зрения её структуры. 
Структура устной речи как вид языковой деятельности состоит из мотивационно-
побудительной, аналитико-синтетической и исполнительной частей. С мотивационно-
побудительной точки зрения устная речь происходит тогда, когда возникает проблема 
что-то сказать. С самого начала обучения русскому языку необходимо формировать 
в иностранного студента потребность выражать мысли. мотивом может служить 
побуждение к какому-либо речевому действию: ответить на вопрос, выразить своё 
мнение, прокомментировать что-либо; а также неречевому действию  – исполнить 
просьбу что-то сделать, например, дать книгу, открыть дверь и т.д. Целью в каждом 
случае является ожидаемый результат.

в мотивационно-побудительной части создаётся замысел высказывания: для 
чего, с какой целью и что сказать. в аналитико-синтетической части устной речи про-
исходит анализ – как выразить мысль, как сказать – происходит реализация замысла 
высказывания в процессе формирования мысли с помощью языковых средств. во 
время разговора на русском языке иностранный студент подбирает в памяти слова 
(происходит анализ) и включает их в языковую целостность (происходит синтез) для 
осуществления замысла или коммуникативного намерения.

для сохранения и накопления слов в памяти специалисты рекомендуют 
окружать их ассоциативными связями [3]. они делятся на парадигматические и син-
тагматические. Парадигматическая связь предусматривает ассоциации в результате 
сопоставления слов с разными признаками. например:

• по противоположности значения (антонимические отношения): хоро-
ший – плохой, холодный – горячий, новый – старый, много – мало, свет-
ло – темно, тихо – громко, мужчина – женщина, день – ночь, работать – 
отдыхать, спрашивать – отвечать и т.д.

• по близости значения (синонимические отношения): большой  – гигант-
ский – огромный, быстрый – скорый – поспешный, пользоваться – употре-
блять, имя – название – наименование и т.д.

• по грамматическим категориям рода: дом  – шкаф  – телефон  – мужской 
род; лампа – улица – страна – женский род; письмо – упражнение – обще-
житие – средний род и т.д.

• по грамматическим категориям одушевлённых и неодушевлённых 
существительных: друг  – подруга  – врач  – секретарь  – одушевлённые 
существительные; город – музей – поликлиника – занятие – неодушевлённые 
существительные и т.д.

• по грамматическим категориям числа: студент – студенты, человек – люди, 
преподаватель – преподаватели, дерево – деревья, календарь – календари и т.д.

• по морфологическому принципу название – существительное, характерис-
тика названия (предмета) – прилагательное, действие – глагол, характерис-
тика действия – наречие: «студент» – существительное, «иностранный» 
студент – «иностранный» – прилагательное – характеристика студента; 
иностранный студент «читает» – «читает» – действие; «хорошо» чита-
ет – «хорошо» – наречие – характеристика действия.
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важную роль на начальном этапе обучения речевой деятельности играют 
синтагматические связи, то есть соединение слов с другими словами. здесь можно 
использовать знания, которые были отработаны по морфологическому принципу, 
например прилагательное соединяется с существительным, притяжательное место-
имение соединяется с существительным, указательное местоимение соединяется с 
существительным: дорогой телефон – твой телефон – этот телефон – этот твой 
дорогой телефон; большая комната – моя комната – эта комната – эта большая 
моя комната; студенческое общежитие – наше студенческое общежитие – это наше 
студенческое общежитие. наречие соединяется с глаголом: говорить хорошо, пони-
мать плохо, ехать быстро. Учитывая то, что прилагательное изменяется по числам, а 
наречие – нет, необходимо сопоставлять его в примерах: хороший студент, хорошая 
книга, хорошее поведение / работать, говорить хорошо.

Смысловое задание влияет на выбор слов. Структурное оформление выска-
зывания определяется коммуникативным заданием и речевой ситуацией. в процессе 
отбора средств общения могут извлекаться из памяти уже готовые речевые едини-
цы русского языка: «Доброе утро», «Здравствуйте», «Как ваши дела?», «Повтори-
те, пожалуйста», «Дайте, пожалуйста», «Спасибо», «Всего доброго», «До свидания» и 
т.п. важное место занимает комбинирование фраз. например, студент знает фразу: 
«Меня зовут Ахмед». Чтобы выучить притяжательные местоимения, необходимо за-
менить первое слово фразы и логически соединить имя объекта, о котором идёт речь. 
здесь происходит процесс логического мышления. таким образом соотносится связь 
механической памяти с визуальной, устная речь происходит озознанно, что ускоряет 
обучение.

При разговоре на русском языке иностранный студент использует граммати-
ческое трансформирование. если студент понял, что название предмета обозначает 
существительное в именительном падеже, а назвать предмет в роли прямого объек-
та  – это поставить существительное в винительный падеж, то во время высказы-
вания предварительно происходит анализ: 1) определяется роль существительного 
(подлежащее или прямой объект), 2) если существительное в роли прямого объекта, 
то определяется его род, 3) в женском роде меняется окончание. таким образом стро-
ится фраза: «Дайте, пожалуйста, ручку (книгу)…» и т.д. к готовой форме «Дайте, 
пожалуйста» добавляется существительное в винительном падеже.

Со временем трансформирование усложняется и осуществляется в несколь-
ких направлениях: морфологическом, лексическом, синтаксическом. например, фра-
за «Я приехал из Индии», которая автоматически запомнилась студентов в первые 
дни обучения, со временем должна стать основой для трансформирования. Студент 
меняет подлежащее, затем происходит грамматическая трансформация сказуемого 
(в зависимости от рода и числа подлежащего). Предлог «из» должен указывать на 
родительный падеж следующего существительного. После этого студент использует 
правило «окончания существительных в родительном падеже» и выбирает правиль-
ный вариант окончания.

на начальном этапе обучения устной речи студентам трудно понять, почему 
меняются окончания слов. таким образом, сразу же необходимо вводить синтакси-
ческие формулы. например, существительное в именительном падеже – подлежащее: 
«Это стол». Существительное в винительном падеже – прямой объект в предложе-
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нии: «Я вижу птицу». в предложении «Это стол» существительное «стол»  – под-
лежащее, значит оно в именительном падеже. Существительное в предложном па-
деже – объект места: «Птица на дереве». во время изучения падежей одновременно 
необходимо подавать предлоги к существительным.

как правило, мыслеобразование базируется на вербальных средствах. ино-
странный студент автоматически использует уже известную ему синтаксическую 
конструкцию с родного языка. Это и является преградой в обучении русскому языку. 
С целью уменьшения такого влияния необходимо больше времени отводить на усво-
ение падежных парадигм в речи и синтаксической роли в предложении существи-
тельных, словосочетаний «прилагательное + существительное», «притяжательное 
местоимение + существительное», «указательное местоимение + существительное.

заключительной частью структуры устной речи является голосовое оформ-
ление высказывания. обучение устной речи тесно связано с другими видами речевой 
деятельности: чтением, аудированием, письмом. так как обучение русскому языку 
происходит на речевых образцах либо структурах, то на них и происходит формиро-
вание навыков произношения.

мыслеобразование и речевая деятельность – сплошной процесс порождения 
мысли и речи – составляют материальную базу общения. Это обуславливает проблему 
более глубоких исследований мыслеобразования и поиска эффективных технологий 
обучения. на начальном этапе закладываются основы владения всеми видами речевой 
деятельности, что формирует многоцельный характер обучения. данные условия обу-
чения иногда могут замедлять или ограничивать использование средств активизации 
речевой деятельности и мыслеобразования, поэтому следует чётко соблюдать методи-
ку обучения русскому языку и искать эффективные технологии обучения.
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реформи, що відбуваються в системі вищої освіти, пов’язані з необхідністю 
оптимізації підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів з високим рівнем есте-
тичної культури. Це завдання має реалізовуватися шляхом спрямування вузівсько-
го педагогічного процесу на збагачення внутрішнього світу майбутнього вчителя, 
педагогічного забезпечення умов для повноцінного естетичного самовираження і 
самореалізації, професійно-естетичного самовиховання педагога, зокрема вчителя 
музичного мистецтва.

рівень естетичної культури майбутнього педагога-музиканта багато в чому 
визначається культурою творчої співпраці викладача і студента, якістю їх педагогіч-
ного спілкування. Сутністю такої співтворчості виступає оволодіння естетичними 
нормами і орієнтаціями, формування естетичного ставлення, озброєння знаннями 
і уміннями, необхідними для естетичного самовиховання. При цьому безперервний 
естетичний вплив викладача на студента є необхідною умовою успішного рішення 
завдань естетичного виховання.

разом з цим, як показало дослідження, багато викладачів стикаються з дея-
кими труднощами в організації процесу формування естетичної культури майбутніх 
учителів музичного мистецтва, зокрема в плануванні і корекції естетико-виховної ді-
яльності, здійсненні педагогічного керівництва естетичним самовихованням студентів, 
налагодженні естетичних взаємовідносин в студентському колективі тощо.

У цьому зв’язку нами була організована внутрівузівська теоретично-методична 
підготовка викладачів до формування естетичної культури майбутніх учителів му-
зичного мистецтва. в процесі експерименту ми спиралися на сучасні педагогічні до-
слідження в.володько, в.загвязинського, в.кан-каліка, н.кузьміної, а.кучерявого, 
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н.нікандрова, в.Сластьоніна, т.Сущенко, а.Щербакова, в яких розкривається харак-
тер педагогічної діяльності, відокремлені важливі функції професійної діяльності ви-
кладача, приділяється особлива увага розвитку його творчого потенціалу.

в нашому дослідженні внутрівузівська підготовка викладачів передбачала 
індивідуальні і колективні форми роботи.

враховуючи різний рівень готовності до естетико-виховної діяльності, в роботі з 
викладачами ми здійснювали індивідуально-диференційований підхід, який передбачав 
визначення і використання раціональних, найбільш ефективних форм і методів роботи 
з кожним з них. такими індивідуальними формами роботи в нашому дослідженні стали 
професійні співбесіди, педагогічні консультації. ми виходили з того, що їх ефективність 
залежить від підготовчої роботи, яка забезпечує сприятливі умови для діалогу. тому нами 
була розроблена і апробована методика їх підготовки і проведення.

метою професійної співбесіди стало надання теоретично-методичної допомоги 
викладачам в організації процесу естетичного виховання студентів. Плідність такої допо-
моги залежить від знання індивідуальних особливостей і здібностей педагога. тому про-
фесійній співбесіді передувала серйозна підготовка, спрямована на вивчення і аналіз: інди-
відуального стилю роботи викладача, його спрямованості на розвиток естетичної культури 
студентів; рівня теоретичної підготовки; рівня знань викладачем особливостей сучасного 
соціуму і естетичної спрямованості студентів; розвитку критичного і креативного мислен-
ня педагога; труднощів, з якими стикається викладач в процесі організації естетичного ви-
ховання студентів; індивідуальних особливостей викладача (його характеру, темпераменту, 
інтересів, прагнень, потреб тощо); рівня його професійної і естетичної культури.

в ході співбесіди з’ясовувалося наступне:
• чи комфортно почувається викладач на своїх заняттях?
• як почуваються на його заняттях студенти?
• чи досягнуте загальне поліпшення системи естетичної взаємодії, взаємо-

відносин між студентами і викладачем?
• чи беруть участь його студенти в художньо-творчій діяльності? Чи відбу-

вається спільна творча діяльність викладача і студентів?
• чи обговорюють студенти з викладачем проблеми естетичного самороз-

витку, самовиховання, самовираження? Чи надає викладач студентам зна-
ння в цій галузі?

• чи усвідомлює викладач важливість цих проблем?
• яку роль у вирішенні завдань естетичного розвитку і саморозвитку сту-

дентів педагог відводить собі?
• які прийоми і методи роботи колег йому імпонують?
• якої допомоги він потребує?
• які форми і методи естетичного виховання він використовує у своїй роботі?
як показало дослідження, створення сприятливої психологічної атмосфери 

для діалогу, а також спілкування, яке відбувалося в формі дружньої бесіди, дозволя-
ли викладачу адекватно проаналізувати і оцінити свою естетико-виховну діяльність, 
визначитися з проблемами, труднощами, з якими він стикається в процесі роботи, 
прийняти поради і рекомендації щодо їх подолання і вирішення.

Педагогічна консультація розглядалася нами як важлива форма роботи, 
спрямована на надання конкретної методичної допомоги у вдосконаленні профе-
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сійної компетентності педагога, підвищення його теоретичного і методичного рів-
ня. Підготовка до консультації передбачала цілеспрямоване вивчення педагогічної 
діяльності викладача з метою визначення: якості теоретичних знань і практичних 
умінь естетичного виховання; конкретних досягнень і недоліків в естетико-виховній 
діяльності; рівня творчих здібностей; характеру взаємовідносин з колегами по ро-
боті, зі студентами; прийомів і методів роботи, що використовуються в педагогічній 
діяльності; рівня загальнокультурних знань.

для досягнення цієї мети використовувалися різні діагностичні методики: спо-
стереження, особисті розмови з викладачем, бесіди з його колегами і студентами, вивчен-
ня індивідуального плану викладача, відвідування його занять, позааудиторних заходів. 
в залежності від характеру виявлених недоліків в естетико-виховній діяльності в ході 
педагогічної консультації пропонувалася конкретна теоретично-методична допомога по 
їх усуненню. зокрема, темами педагогічних консультацій стали: «діалог як ефективна 
форма естетичного розвитку студентів», «засоби стимулювання саморозвитку естетич-
ної культури студентів», «діагностика естетичної культури студентів», «організація пси-
хологічного і духовно-естетичного клімату в студентському колективі».

в процесі внутрівузівської підготовки викладачів серед колективних форм 
роботи найбільш продуктивним виявився теоретичний семінар, програма якого 
вирішувала завдання: 1) забезпечення тісного зв’язку естетичної і інтелектуальної 
спрямованості навчання на факультетах музично-педагогічного спрямування; 2) 
розробки і апробації шляхів формування естетичної культури студентів-музиканті; 
3) підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності викладачів.

в ході теоретичного семінару викладачі знайомилися з соціально-
педагогічними концепціями формування естетичної культури особистості, розгля-
дали вихідні принципи і положення сучасної практики естетичного виховання, отри-
мували інформацію про зміст і структуру естетико-виховної діяльності викладача 
вузу, її функції і специфічні особливості.

з метою вдосконалення практичних естетико-виховних умінь та нави-
чок викладачів лекційні і практичні заняття семінару проходили з використанням 
інтерактивних форм і методів роботи, серед яких метод діалогової взаємодії (бесі-
ди, дискусії), рольові і ділові ігри, творчі завдання, аналіз педагогічних ситуацій, 
художньо-педагогічне моделювання.

аналіз експериментального дослідження підтвердив очікувані результати 
зростання педагогічної компетентності педагогів. викладачі придбали досвід про-
гнозування, планування і формування естетичної культури майбутніх учителів му-
зичного мистецтва, організації естетичного самовиховання студентів, використання 
сучасних технологій, інтерактивних форм і методів естетико-виховної роботи.
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в настоящее время необходимость изучения иностранного языка становится 
более значимой в связи с изменениями, происходящими в социально-экономических 
и культурных сферах жизни россии. в связи с этим все более актуальным становится 
необходимость поиска эффективных способов изучения иностранного языка.

известно, что одним из эффективных способов изучения языка является по-
гружение в языковую среду. Практический опыт показывает, что человек, оказавшийся 
в ситуациях, где коммуникация осуществляется на иностранном языке, постепенно на-
чинает воспринимать незнакомую речь. к сожалению, не каждый имеет возможность 
отправиться в великобританию или америку для изучения языка через погружение в 
иноязычную среду. но при наличии желания изучить язык, подобную среду можно со-
здать самостоятельно искусственным образом, не выезжая за пределы своей страны.

для организации эффективного процесса обучения, прежде чем приступить 
к занятиям, необходимо определить свой исходный уровень владения языком. в этом 
поможет приведенная ниже таблица, в которой отражены основные характеристики 
каждого уровня. Следует объективно оценить собственные возможности.

владение языком предполагает наличие навыков, умений и знаний в таких 
видах речевой деятельности как чтение, письмо, аудирование и говорение. рекомен-
дуется начинать изучение языка с формирования навыков чтения, так как, по мнению 
большинства педагогов, именно это умение является наиболее простым видом речевой 
деятельности, на котором базируются более сложные, такие как говорение и письмо.

методика, предложенная английским методистом майклом Уэстом в начале 
XX в., считается эффективной для развития навыка чтения [1]. в ее основе лежит 
обучение «чтению про себя», когда читающий понимает общий смысл текста, опу-
ская второстепенную информацию. При использовании данной методики следует 
избегать способов обучения, принятых в школе: чтение вслух и детальное чтение, 
когда внимание уделяется каждому слову, что затрудняет развитие быстрого чтения. 
Следует использовать интересные тексты, соответствующие уровню знаний. важным 
аспектом подобной работы с текстом оказываются предтекстовые вопросы, ответы 
на которые можно найти в процессе чтения. Сочетание задания и увлекательного 
сюжета способствует развитию скорости чтения и быстроты понимания.



29

Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju.  

альтернативная методика развития навыка чтения, которую можно при-
менять для обучаемых с различным уровнем владения языком, предложена ильёй 
Франком. ее суть заключается в сочетании адаптированных и неадаптированных от-
рывков иноязычного текста. адаптированные отрывки сопровождаются дословным 
переводом, так называемыми «подсказками». начинающим следует сначала прочи-
тать текст, обращаясь к переводу. если в дальнейшем содержание предложения ста-
новится понятным, то необязательно искать перевод конкретного слова в тексте с 
«подсказками». в итоге осуществляется переход к тексту, полностью представленном 
на изучаемом языке.

Письмо тесно связано с чтением, так как в их основе лежит одна и та же гра-
фическая система. в процессе письма происходит передача мысли с использованием 
графических символов. развитие такого вида речевой деятельности позволяет повы-
сить уровень грамотности и расширить вокабуляр.

освоение письменной речи – достаточно сложный процесс, поэтому ее раз-
витием оптимально заниматься на ранних этапах обучения; занятия должны прово-
диться последовательно и систематично.

Существует несколько несложных методик, позволяющих усовершенство-
вать этот навык. например, попробовать использовать 10-минутное письмо, в про-
цессе которого кратко излагаются собственные мысли. кроме того, можно записы-

Международная 
шкала уровней

Характеристика знаний*

Beginner,  
Elementary

Предполагается способность понимать и говорить, пользуясь несложными 
фразами, состоящими из простых слов. Как правило, словарный запас 
отражает повседневные, бытовые темы. Для чтения и перевода доступны 
нетрудные тексты

Pre-Intermediate
Предполагается знание более сложных грамматических конструкций, уме-
ние грамотно построить высказывание, способность понимать устную речь, 
не вдаваясь в детали, и поддерживать разговор в непринужденном темпе

Intermediate

Предполагается уверенное владение языком: способность выражать 
собственное мнение, возможность обосновать свою точку зрения; умение 
читать адаптированную литературу и понимать на слух довольно быструю 
речь

Upper-Intermediate

Предполагается возможность использования разговорного языка в 
разнообразных ситуациях (бытовых и профессиональных); умение 
высказываться по широкому кругу вопросов; чтение произведения в ориги-
нале; навык передачи содержания сложных текстов

Advanced

Предполагается беглый подбор слов, при выражении собственных мыслей 
без подготовки и использование идиом в подходящих языковых ситуациях; 
понимание развернутых сложных текстов и умение высказывать главную 
идею текста

Proficiency
Предполагается навык свободного понимания любой устной или письмен-
ной речи, способность агрегировать информацию, полученную из разных 
источников; беглое, четкое, аргументированное изложение своих 

*- каждый новый уровень предполагает полное владение навыками предыдущего уровня
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вать на изучаемом языке списки необходимых продуктов или составлять расписание 
на день. Эта простая методика позволяет пополнять лексический запас.

навык письма можно также совершенствовать и при работе с текстом. После 
прочтения интересного отрывка обучающийся выписывает предложения, отражаю-
щие главную идею, далее необходимо сократить текст, опуская слова, которые служат 
дополнением основной идеи. итоговый текст необходимо записать.

однако практика показывает, что письмо как самостоятельный вид речевой 
деятельности изучается мало. При изучении языка основное внимание уделяется 
устной речи.

наиболее сложными для освоения являются навыки говорения и аудирова-
ния. Улучшить способность восприятия речи на слух поможет аудирование, которое 
позволяет тренировать способность восприятия различных интонаций, оттенков го-
лоса и других составляющих разговорной речи.

для развития навыков аудирования можно использовать инновационную 
методику николая ягодкина[2], специфической особенностью которой является на-
правленность на максимальное семантическое восприятие речи. Согласно методике 
обучающийся просматривает понравившиеся сериалы без субтитров на иностран-
ном языке. выбор сериалов обусловлен появляющейся у студента возможностью при-
выкнуть к интонации и особенности произношения каждого из героев, кроме того, 
декорации помогут понять в какой речевой ситуация оказались действующие лица. 
на начальном этапе обучения рекомендуется перед просмотром прослушать речь 
героев, не вникая в суть произносимого. такая необходимость вызвана практикой, 
показывающей, что человек, впервые услышавший иностранную речь не способен 
даже определить паузы между словами. После такой подготовки, которая в среднем 
занимает 30-40 часов, слушающему начинают быть понятными отдельные слова. Сле-
дующий уровень – понимание конкретных слов, взятых из фразы. в некоторых слу-
чаях обучаемому может быть известна большая часть слов, но смысл сказанного все 
равно остается непонятным. для устранения подобных трудностей, автор методики 
рекомендует последовательно совершить ряд действий по обработке предлагаемых 
к фильму субтитров: отбирается текст субтитров, в нем выделяются только те сло-
ва, которые не знакомы (при этом отсутствует необходимость понимания полного 
содержания текста), далее выделенные слова заучиваются наизусть, и только после 
этого происходит просмотр фильма. если возникают трудности в понимании, не-
обходимо остановить просмотр, включить субтитры и перевести конкретную фразу. 
Подобные сложности с переводом происходят при использовании фразовых глаго-
лов, устойчивых выражений, шуток или из-за невнимания. но при использовании 
такой методики не только развивается навык семантического понимания, но и уве-
личивается словарный запас.

достаточное знание основ грамматики и хороший запас слов способствуют 
формированию такого навыка, как говорение, часто используемого в повседневной 
жизни. большинство современных методик придерживаются коммуникативной 
направленности обучения, при которой внимание уделяется устному выражению 
мыслей. говорение представлено диалогической и монологической речью. обе фор-
мы важны, но большее внимание уделяется именно диалогу, поскольку он наиболее 
характерен для коммуникативной функции языка, т.к. говорящему необходимо не 
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только грамотно задавать или отвечать на вопросы, но и аргументированно выска-
зывать свое мнение и корректно выражать собственные эмоции.

По мнению лингвистов, существует несколько методик, которые направлены 
на усовершенствование говорения. одной из них может быть дискуссия, в процес-
се которой участники должны высказывать мнения, делиться идеями относительно 
какого-либо события или постараться найти решение определенной проблемы. По-
добные задания направлены на особую аудиторию, куда входят те, кто заинтересован 
в изучении языка. такая тренировка формирует способности к быстрому принятию 
решений, позволяет научиться высказываться и задавать вопросы. Эффективными 
являются упражнения, направленные на создание повседневной или нестандартной 
ситуации, в которой каждому назначается определенная роль и возможность выска-
заться. рекомендуется начитать общение с такими «единомышленниками», и только 
потом общаться непосредственно с носителями языка. не исключено, что на первых 
этапах говорения могут появляться ошибки, но их может исправлять компетентный 
собеседник. необходимый уровень знаний позволяет использовать альтернативный 
метод такой, как «живое» общение с носителем языка через социальные сети. если 
подобной деятельности уделяется примерно час в день, то можно усовершенствовать 
произношение и разговорную речь.

Представленные методики не являются исключительными, они могут варьи-
роваться в зависимости от индивидуального предпочтения и, конечно же, уровня, с 
которого начитается изучение. Собственное желание к познанию языка и самокон-
троль являются определяющими факторами успеха. такое обучения позволяют соз-
давать уникальную языковую среду, которая способствует самостоятельному изуче-
нию языка.

Список используемой литературы:
1. метод чтения майкла Уэста – режим доступа- http://filolingvia.com/publ/45-1-0-91
2. образовательный портал николая ягодкина  – режим доступа  – https://www.

youtube.com/watch?v=Pse93ghuW-y
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роЛь информаЦионно-КомПьЮТерныХ ТеХноЛоГий 
В начаЛьной ШКоЛе

на сегодняшний в россии идет становление новой системы образования, 
ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное про-
странство. данный процесс сопровождается существенными изменениями в педагоги-
ческой теории и практике всего учебно-воспитательного процесса. информационно-
компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью всего педагогического 
процесса, значительно повышающей его качество и эффективность. 

младший школьник, впервые переступив порог школы, попадает в мир знаний, 
где ему предстоит открывать много неизвестного, интересного, искать оригинальные, 
и довольно часто нестандартные решения в различных видах деятельности.

как показывает отечественная практика, без новых информационных тех-
нологий уже невозможно представить себе современную школу, современный урок. 
конечно, что в ближайшее время роль персональных компьютеров будет возрастать, 
и в соответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной грамотности 
обучающихся начального звена. 

Практически на любом школьном предмете можно применить 
компьютерные технологии, что позволит сделать урок современным, развивающим 
и познавательным. 

в начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств на-
глядности. где найти нужные материалы? на помощь пришёл компьютер. Примене-
ние икт на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует 
познавательную деятельность обучающихся, развивает нестандартное мышление.

наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс творче-
ства на уроке являются: 

–игровая деятельность; 
–создание положительных эмоциональных ситуаций; 
–работа в парах, в группах; 
–проблемное обучение.
введение раннего изучения информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательный процесс обусловлено требованиями нового федерального го-
сударственного образовательного стандарта.

для многих преподавателей очевидно, что мультимедийный компьютер  – 
надежный помощник и эффективное учебное средство в преподавании различных 
предметов.
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Человек, умело, эффективно владеющий информационными технологиями, 
имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к организа-
ции своей деятельности.

использование компьютера в учебном процессе (внедрение новых 
информационных технологий) – дает возможность улучшить весь учебный процесс, 
оптимизировать его, повысить интерес школьников к изучению предмета, реализовать 
идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объём самостоятель-
ной работы и пройти больше учебного материала за минимально короткие сроки.

использование икт позволяет развивать у обучающихся навыки исследова-
тельской деятельности, и применять их на практике, творческие способности; сфор-
мировать у школьников умение работать с информацией, развить коммуникативные 
способности; активно вовлекать учащихся в учебный процесс.

использование икт обеспечивает наглядность, привлекает большое коли-
чество дидактического материала, повышает объём выполняемой работы на уроке в 
1,5 – 2 раза, обеспечивает высокую степень дифференциации обучения. 

икт в традиционной классно-урочной системе проявляется в проведении 
урока с мультимедиа выступлением (сопровождение рассказа учителя; демонстра-
ции при объяснении нового материала; заранее подготовленное выступление — до-
клад ученика по определенной теме), при этом используется компьютер на рабочем 
месте учителя, подключенный к проектору.

использование информационных технологий может преобразовать препода-
вание традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, оптими-
зировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв 
на неизменно более высокий уровень интерес детей к учебе. будущее детей форми-
руется в школе. Сегодняшние ученики должны быть готовыми успешно интегриро-
ваться в общество. решать эту задачу помогает массовое внедрение информационных 
компьютерных технологий в педагогический процесс. таким образом, применение 
икт в образовательном процессе, позволяет решать одну из важных задач обуче-
ния – повышение уровня и эффективности знаний обучающихся.

Список литературы:
1. информатизация общего среднего образования: научно-методическое пособие 

/ д. Ш. матроса. — м.: Педагогическое общество россии, 2004.
2. «новые информационные технологии для образования». институт ЮнеСко по 

информационным технологиям в образовании. москва. 2000 г. – 174 С.
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основним шляхом задоволення таких особистих потреб кожної людини 
є мова. мовленнєву комунікацію можна визначити як єдність інформативного 
та комунікативного компонентів, що виникає у процесі встановлення та підтри-
мання цілеспрямованого, прямого або опосередкованого контакту між людьми 
за допомогою мови, та є мотивованим процесом взаємодії між учасниками кому-
нікації, спрямованим на реалізацію певної мети за умови наявності зворотнього 
зв’язку. Характерною тенденцією сучасних лінгвістичних досліджень ефектив-
ності комунікативного процесу є вивчення мовленнєвого спілкування, яке базу-
ється на плануванні мовленнєвих дій та його аналізу в аспекті загальної страте-
гії (з огляду на мету) і конкретної тактики (з огляду на досягнення поставленної 
мети). Стратегічне і тактичне прогнозування вербальних висловлювань постає як 
свідоме завдання мовця. [4; 1-3].

комунікативна парадигма є обов’язковою складовою змісту вищої освіти та 
невід’ємною частиною організації ефективного процесу навчання та набуття профе-
сійних навичок, адже в сучасному діловому професійному світі комунікативні вміння 
ключових. Серед професійних якостей найвище цінують вміння слухати, говорити, 
переконувати, працювати з різноманітною інформацією, проводити перемовини, ко-
ординувати свої дії з партнерами, працювати в команді тощо. різноманітні комуніка-
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тивні стратегії, які передбачають планування мовленнєвої поведінки, загальний план 
мовленнєвих дій, спрямований на досягнення поставлених комунікативних цілей та 
реалізація цього плану, широко використовуються під час проведення занять у ви-
щих учбових закладах. кожна мовленнєва стратегія є сукупністю теоретичних хо-
дів, які заздалегідь заплановані промовцем і реалізуються у процесі комунікативного 
акту, а також спрямовані на досягнення певної комунікативної мети.

Поняття комунікативної стратегії передбачає усвідомлення ситуації в ціло-
му, визначення напряму розвитку, планування, реалізацію процесу мовленнєвої ко-
мунікації залежно від мети, особистості учасників та умов комунікації. Це система 
ментальних та мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети [1; 
1-3]. Сутність застосування комунікативної стратегії полягає в організації мовних 
дій для певного впливу на співрозмовника у процесі спілкування, щоб їх результатом 
була зміна значень його релевантних параметрів в потрібному напрямі [3; 42].

загальновизнаною є типологія комунікативних стратегій, яка базується на 
діалогічній взаємодії комунікантів за результатом комунікативної події  – гармонія 
або конфлікт. за цією типологією стратегії поділяють на кооперативні та некоопера-
тивні. як стверджує анохіна в.С., до кооперативних стратегій відносять різні типи 
інформативних та інтерпретативних діалогів (надання інформації, справжнього 
стану справ). некооперативні стратегії включають діалоги, у основі яких лежить по-
рушення правил мовленнєвого спілкування, доброзичливого ставлення та щирості 
(конфлікти, погрози, прояв агресії) [2; с.64-67]. кооперативними вважають страте-
гії: 1) ввічливості, 2) щирості та довіри, 3) близькості, 4) співпраці, 5) компромісу. 
Їх застосування сприяє ефективній організації мовленнєвої взаємодії, що особливо 
важливо при організації взаємодії між викладачем та студентами під час навчального 
процесу. для реалізації кооперативних стратегій використовують такі основні такти-
ки кооперації: 1) пропозиції, 2) згоди, 3) поступки, 4) схвалення, 5) компліменту.

комунікація у рамках педагогічного дискурсу має на меті забезпечити со-
ціалізацію нових членів суспільства, становлення особистості в процесі засвоєння 
знань, цінностей і норм суспільства. Педагогічна комунікація має на меті забезпечи-
ти соціалізацію нових членів суспільства, тобто становлення особистості в процесі 
засвоєння знань, цінностей і норм суспільства. авер’янова С.в. виділяє три основні 
види спілкування, характерних для процесу навчання: 1) інформаційне (обмін дум-
ками, ідеями, інтересами, почуттями тощо); 2) інтерактивне (взаємодія учасників 
ситуації); 3) перцептивне (сприйняття та розуміння один одного комунікантами). У 
такому процесі співробітництва викладач дотримується таких дидактичних поло-
жень: 1) процес навчання має бути двостороннім та інтерактивним, за умови спіль-
них дій викладача та студентів, а також студентів між собою; 2) заняття може бути 
ефективним лише за умови його організації як спільної, пошукової та оцінювальної 
діяльності; 3) одиницею спілкування є мовленнєва дія, заснована на конкретному 
комунікативному намірі; 4) основною одиницею комунікації є речення, а одиницею 
міжособового спілкування виступає діалогічна єдність [1; 2-5].

Стратегії педагогічного дискурсу формуються комунікативними інтенціями, 
які уточнюють його основну мету: пояснити норми і правила поведінки, які прийняті 
у світі, організувати діяльність нового члена суспільства щодо залучення його до цін-
ностей і видів поведінки, очікуваних від студента, перевірити розуміння і засвоєння 
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студентом інформації, оцінити результати тощо. з урахуванням цього виділяють такі 
основні стратегії педагогічного дискурсу: 1) пояснювальна стратегія, що передба-
чає послідовність інтенцій, зорієнтованих на інформування адресата, повідомлення 
йому знань і думок про світ (реалізується у багатьох мовленнєвих жанрах педагогіч-
ного дискурсу: від побутової розмови між батьками та дітьми про навколишній світ 
до філософської бесіди між учителем і його послідовниками за допомогою тактик 
найменування, описування, інтерпретування, надання визначень, перефразування, 
абстрагування, узагальнення, конкретизації, наведення прикладу); 2) організаційна 
стратегія полягає у спільних діях учасників спілкування (реалізується за допомогою 
тактик привертання уваги, запитання, наказу, прохання, запрошення, дозволу, за-
борони, заклику); 3) оцінна стратегія відображає суспільну значущість учителя як 
виразника норм суспільства (реалізується в його праві оцінювати події, обставини, 
людей, які згадуються та вивчаються у процесі навчання, а також досягнення учня з 
використанням тактик похвали, компліменту, схвалення, несхвалення, порівняння, 
протиставлення, докору, осуду, дискредитації, пом’якшення категоричності оцінки); 
4) стратегія сприяння полягає у підтримці та виправленні учня і тісно пов’язана з 
оцінною стратегією, але спрямована на створення оптимальних умов для формуван-
ня особистості людини і виражається у вигляді позитивного ставлення до адресата 
(реалізується за допомогою тактик акцентування на позитивній інформації, виправ-
дання, втішання, підбадьорення, заохочення, конструктивна критика); 5) стратегія 
контролю в основі має складну інтенцію, спрямовану на здобуття об’єктивної інфор-
мації про засвоєння знань, сформованість умінь і навичок, усвідомлення і сприйнят-
тя системи цінностей (для реалізації використовують тактики прямого запитання, 
каузацїї виконання мовленнєвої та немовленнєвої дії, верифікації, провокування, 
сумніву, уточнення). такі стратегії і тактики педагогічного дискурсу відображають 
комунікативну поведінку основного його учасника — вчителя, якому належить іні-
ціативна роль у комунікації. вони спрямовані на оптимізацію навчального процесу 
через спілкування і розраховані на активну співпрацю з адресатом [4; 260-275].

можливість ефективного спілкування у процесі навчання є запорукою фор-
мування свідомості та самосвідомості особистості, а також стимулює розвиток осо-
бистості в цілому. отже, основна комунікативна стратегія, яка використовується для 
реалізації стилів та пріоритетів педагогічного спілкування, є комунікативна стратегія 
співпраці або кооперації, тому що емоційна сфера пізнавальної діяльності як співро-
бітництва має гарантувати баланс між особистістю комуніканта та середовищем, а та-
кож задовольнити власні потреби комуніканта, а, отже, має забезпечити ефективний 
процес навчання. отже, основу навчання мають складати навички спілкування, вмін-
ня обрати мовленнєві засоби та синтаксичні структури, вміння самостійно прийма-
ти рішення з вибору комунікативних засобів та розкриття змісту спілкування. отже, 
студенти мають знати не тільки мовленнєвий матеріал, але й володіти ним як засобом 
спілкування та активно застосовувати та комбінувати мовленнєві компоненти у речен-
ня та будувати повідомлення як логічно зв’язану комбінацію речень[1; 83-85].

Характерними рисами тактик, що є частиною стратегії кооперації, є 
пом’якшення оцінок, акцент на добрі наміри комунікантів, співпереживання, а також 
інші методи висловлення позитивного ставлення промовця до адресатів. комунікан-
ти займають позицію терпимості щодо організації співпраці та підтримки коопера-
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тивних засад спілкування. Поведінка комунікантів за умови імплементації стратегії 
кооперації передбачає дотримання загального принципу комунікації: 1) бути зрозу-
мілим, відвертим, ефективним і точним, 2) не робити ніяких незрозумілих, нещи-
рих, безглуздих чи надлишкових мовленнєвих актів. тому у педагогічному дискурсі 
за умови імплементації стратегії кооперації для: 1) інформування комунікантів (по-
яснювальна стратегія) мають бути використані тактики найменування, описування, 
інтерпретування, надання визначень, перефразування, абстрагування, узагальнення, 
конкретизації, наведення прикладу; 2) забезпечення спільних дій усіх комунікантів 
(організаційна стратегія) реалізовується за допомогою тактик привертання уваги, 
запитання, прохання, запрошення, дозволу, заклику, а не тактик наказу або заборо-
ни; 3) оцінки події, ситуацій і людей і, що є дуже важливим, аналізу та оцінювання 
досягнень учня (оцінна стратегія) типовими кооперативними тактиками є похвала, 
комплімент, схвалення, порівняння та пом’якшення категоричності оцінки на від-
міну від тактик несхвалення, докору, осуду і дискредитації, що будуть сприяти ство-
ренню конфліктних ситуацій; 4) підтримки та виправленні учня з метою створення 
оптимальних умов для формування особистості людини (стратегія сприяння) висо-
коефективними є тактики акцентування на позитивній інформації, втішання, підба-
дьорення, заохочення та конструктивної критики; 5) отримання об’єктивної інфор-
мації про засвоєння знань, сформованість умінь, навичок і певної системи цінностей 
(стратегія контролю) можна використовувати тактики прямого запитання, каузацїї 
виконання мовленнєвої та немовленнєвої дії, верифікації, уточнення, а не тактик 
провокування або сумніву, що можуть спричинити конфлікт.

так як можливість ефективного спілкування, заснованого на співрозумінні, 
у навчальному процесі є одною з найважливіших умов формування свідомості та са-
мосвідомості студентів, а прагнення до спілкування є одним з найголовніших мо-
тивів спільної практичної діяльності, саме така спільна діяльність викладача та сту-
дентів є основою стратегії кооперації у навчальному процесі. Учасники спілкування 
досягають своєї мети при застосуванні різноманітних комунікативних форм, таких 
як говоріння, письмо, аудіювання, різноманітні вправи, спрямовані на формування 
як лінгвістичної, так і комунікативної компетенцій [1; 80-82].

для реалізації пояснювальної стратегії на заняттях з англійської мови можна 
використовувати такі висловлювання як «let’s start our class…», «today, we are going 
to...», «First.... and then / next …», «From the beginning of the page...»(тактики наймену-
вання, конкретизації), «look at the list of non-progressive verbs. These verbs cannot be 
used when you want to describe a process at a certain moment…», «do you understand?» 
(тактики інтерпретації, перефразування, пояснення) тощо. організаційна стратегія на 
заняттях знаходить відображення у використанні таких висловів як «you are welcome 
to pick two cards…», «it’s time to go. it’s break-time…»(тактики заклику, запрошення), 
«can you join the other group?», «can / could you give out these papers, please?» (такти-
ка прохання), «interview someone else, please.», «stand up and find another partner…», 
«Who would like to say something?», «do you agree...?», (тактики запрошення, заклику), 
«Please, pay attention, everybody!», «so now, listen to...», «i have a question for you…» 
(тактика привертання уваги).

застосування стратегії оцінювання має надзвичайно важливу роль у процесі 
навчання, адже дає можливість не тільки спонукати до подальшої активної участі у 
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заняттях, зацікавити учнів та позитивно мотивувати їх, але й забезпечити зворот-
ній зв’язок з аудиторією. Серед найефективніших тактик кооперації можна назва-
ти тактики похвали та компліменту, що передбачають використання таких фраз як 
«good!», «excellent!», «Well done!», «brilliant!». важливо використовувати фрази «i’m 
really impressed. i knew you could do it!», «you speak very fluently» для того, щоб зроби-
ти комплімент та «That’ much better! you’re really improving!», «your marks are getting 
better all the time.» для порівняння, «i’m afraid that’s not quite right», «you can’t say that, 
i’m afraid…», «good try, but not quite right», «i was a bit disappointed with your efforts…» 
для пом’якшення категоричності коментарів.

Стратегія сприяння включає тактики втішання та підбадьорювання, які 
передбачають використання фраз «don’t worry, it’ll improve», «don’t worry, i’m sure 
you’ll do better next time.»; для конструктивної критики діяльності використовують 
фрази «you still have some trouble with pronuncation», «you need more practice with 
these words», «you’ll have to spend some time practising this». для реалізації стратегії 
контролю на заняттях необхідно використовувати такі фрази «What’s the english 
word for …?», «What does … mean?», «can you write it on the blackboard, please?» для 
прямого запиту, «tell me the difference between a and b, please», «are you ready?», 
«any questions so far?», «Who knows the answer?», «Have you done your homework?» 
для верифікації або уточнення.

використовуючи вищезгадані кооперативні стратегії і тактики у рамках 
педагогічного дискурсу, учасники спілкування у рамках занять з іноземних мов до-
сягають своєї мети, застосовуючи різноманітні комунікативні форми, такі як гово-
ріння, аудіювання, читання, письмове спілкування, виконання різноманітних вправ, 
орієнтованих на формування лінгвістичної та комунікативної компетенцій. Процес 
співробітництва при цьому включає комплекс засобів, спрямованих на досягнення 
спільної мети зусиллями усіх учасників комунікації.

отже, вдало обрані комунікативні стратегії та тактики забезпечують до-
сягнення комунікативної мети найбільш оптимальним шляхом. загальний характер 
комунікації та її результат залежать також від комунікативної налаштованості ко-
мунікантів. взаємодія комунікативних партнерів у цьому разі характеризується під-
твердженням взаємних рольових очікувань, швидким формуванням у них спільної 
картини ситуації та емпатією один до одного. кооперативними вважають стратегії 
ввічливості, щирості та довіри, близькості, співпраці, компромісу та інші, що спри-
яють ефективній організації мовленнєвої взаємодії. для реалізації кооперативних 
стратегій використовують тактики кооперації: пропозиції, згоди, поступки, схвален-
ня, компліменту тощо.
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Сьогодні під впливом суспільних перетворень відбуваються серйозні 
трансформації змісту вищої освіти – переорієнтація навчання на рішення конкретних 
професійних завдань, які виконуватиме студент після закінчення внз. зміщується 
акцент у результаті навчання від парадигми «знаю, що» на парадигму «знаю, як». 
критерій “знання  – під майбутню діяльність” поступово стає визначальним при 
розробці стратегії навчального процесу[3].

в цьому контексті на перший план виходять дисципліни, які за своєю 
сутністю мають практично-прикладний характер. до них належить дисципліна 
“Інформаційно-аналітична діяльність”, яка покликана сформувати у студентів нави-
чки створення інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських 
рішень у будь-якій галузі. Ця дисципліна є однією з базових у підготовці фахівців 
різних напрямів та спеціальностей.

як свідчить багатий педагогічний досвід, найоптимальнішим засобом мак-
симального зближення традиційного навчального процесу з реальною практикою 
професійної діяльності є застосування методу кейсів (casе-study) або методу аналізу 
ситуацій, який добре себе зарекомендував у вищій школі, у навчальних структурах 
підвищення кваліфікації, у бізнес-тренінгах, лідерських програмах[2] тощо. ме-
тод детально описаний в науковій педагогічній літературі та багатьох методичних 
розробках[1,2,3,4,5]. як відомо, основне завдання класичного кейсу полягає в тому, 
щоб детально та всебічно віддзеркалити реальну життєву ситуацію підчас ауди-
торного колективного обговорення та запропонувати студентам самостійно та без 
будь-яких обмежень знайти рішення проблеми, здебільшого неоднозначне. оскільки 
реальність професійної сфери демонструє якраз безліч складних та неоднозначних 
ситуацій, цінність такого підходу є безперечною. будучи інтерактивним методом на-
вчання, метод case-study забезпечує комплексне опанування теоретичних положень та 
практичних навичок їх застосування: він реально формує необхідні професійні ком-
петенції майбутніх випускників, спричиняє їхню позитивную фахову мотивацію[3].
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Метою докладу є узагальнення практичного досвіду застосування модифі-
каційного варіанту case-study в контексті реалізації компетентнісного підходу при 
навчанні студентів інформаційно-аналітичній роботі в рамках бізнес-аналітики.

Фахівцями неодноразово зазначалося, що в умовах ускладнення сучасного 
інформаційного середовища будь-яка сфера суспільного життя потребує якісного 
інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень. ділова 
сфера, яка відчуває гостру нестачу кваліфікованих інформаційних аналітиків, очікує 
від системи вищої освіти фахівців, інтегруючих в собі затребувані сучасним бізнесом 
професійні компетенції різних типів[2]. ключовим моментом в набутті професійних 
компетенцій в бізнес-аналітиці є виконання студентами серйозного аналітичного 
дослідження окремих напрямків ринку, результатом якого є написання об’ємного 
аналітичного документу у вигляді звіту, довідки тощо.

в межах case-study інформаційно-аналітичне дослідження, яке має провести 
студент, є максимально наближеним до реальних практичних ситуацій в бізнес-
сфері: студент виступає в ролі виконавця-аналітика, викладач– в ролі ймовірного 
замовника – оПр (особи, що приймає рішення). Підготовлений аналітичний звіт для 
оПр, що завершує проведення прикладного дослідження, є унікальним документом, 
цінність якого визначається можливістю прийняти на його основі виважене 
управлінське рішення. 

Підготовка студентом інформаційно-аналітичного забезпечення для оПр 
проходить наступні етапи:

Етап 1. Вибір студентом індивідуального напряму дослідження за бажанням
Етап 2. Первинна консультація з викладачем
Етап 3. Проведення самостійного дослідження за визначеним алгоритмом в 

декілька стадій з обов’язковими проміжними консультаціями між ними
Етап 4. Захист результатів дослідження з представленням кінцевого аналі-

тичного документу у вигляді комп’ютерної презентації з наступним колективним 
обговоренням.

на 1 етапі напрям дослідження студенти обирають згідно зі своїми схиль-
ностями, уподобаннями та наявністю власного досвіду, наприклад, якщо студент 
захоплюється фітнесом, то він може обрати дослідження стану розвитку фітнес-
індустрії в своєму місті, якщо має досвід роботи у автосервісі, то йому доцільно за-
пропонувати саме цей напрям тощо.

На 2 етапі відбувається імітація постановки конкретного завдання перед ана-
літиком: розробити супроводження майбутнього управлінського рішення, наприклад, 
доцільність відкриття нового центру, започаткування нового напряму діяльності або 
її переорієнтація, організація масштабного заходу тощо. Спільно з оПр (викладачем) 
студент формулює мету та завдання, визначає необхідну інформаційну базу, методику, 
обговорює обмеження дослідження, вимоги до кінцевого аналітичного документу.

3 етап представляє собою моделювання змісту реальної професійної діяль-
ності практикуючого аналітика, яка здійснюється за рекомендованим алгоритмом:

• збір інформації у відкритих джерелах “білими” та ”сірими” методами від-
повідно до поставленої мети;

• оцінка добутих документів та фактів та їхня верифікація;
• створення робочих баз даних;
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• формалізація та візуалізація даних у виглядів таблиць, схем, графіків, діаграм;
• групування та тлумачення зібраних документів та фактів, їх системний аналіз;
• формулювання висновків у вигляді ситуативного нового знання;
• написання аналітичного документу з висновками та рекомендаціями для 

оПр.
На 4 етапі студент має представити групі готовий аналітичний звіт для оПр 

засобами microsoft Power Point. Цей етап по суті є в повній мірі реалізацією кейс-
методу, оскільки він передбачає обговорення та оцінку студентською групою якості 
виконання поставленого оПр завдання. в ході обговорення група має дати відповіді 
на основні запитання:

”наскільки підготовлений аналітичний документ дає змогу оПр прийняти 
рішення?” та “які варіанти рішення будуть у оПр?” Після цього студенти мають дати 
характеристику змістовій та формальній сторонам документу та оцінити в цілому 
рівень проведення дослідження.

модифікація кейс-методу на відміну від його класичного варіанту виявля-
ється у наступних моментах:

1. кейсовий пакет видається студенту для самостійного опрацювання на по-
чатку семестру

2. кейсовий пакет є індивідуальним, а не груповим
3. колективному аудиторному обговоренню проблеми підлягає лише кінце-

вий результат – аналітичний документ для оПр. Цей документ повинен містити нове 
ситуативне вивідне знання, що всебічно відображає якість проведеного аналітичного 
дослідження та професійний рівень аналітика.

Переваги впровадження модифікаційного методу кейсів у навчанні майбут-
ніх інформаційних аналітиків:

• максимальне наближення до реалій розробки аналітичного забезпечення 
прийняття управлінських рішень у бізнес-сфері;

• індивідуальний та особистісто-орієнтований характер постановки завдання;
• мотивація студентів до проведення цілком самостійного дослідження;
• апріорі виключення бездумного плагіату та компіляції;
• опанування методики візуалізації результатів дослідження;
• набуття досвіду оперування великою кількістю інформаційних джерел та 

їх аналізу;
• формування навички системного бачення проблеми та вміння створювати 

нове ситуативне знання;
• необмежені можливості використання місцевого матеріалу як джерела 

різноманітних бізнес-кейсів.
Проблеми впровадження:
основна проблема полягає в тому, що, незважаючи на максимально можливе 

наближення навчальної ситуації до реальної професійної діяльності, вона все ж таки 
залишається в певній мірі умовною та штучною. Інші проблеми випливають з цієї 
основної та можуть бути зведені до наступного:

• обмеженість доступу студентів при зборі інформації до усіх необхідних 
джерел;

• значна трудомісткість дослідження;
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• необхідність неабияких часових витрат на його проведення;
• наявність в аудиторії значної кількості студентського «баласту», який за-

важає зацікавленим та небайдужим студентам відчути цінність та корис-
ність колективного обговорення проблеми.

Слід зазначити, що попри усі вищеназвані проблеми, студенти високо оціню-
ють значимість подібної роботи як такої, що є для них цікавою та дійсно дає реальні 
корисні практичні знання та навички. наведемо типові висловлювання студентів із 
запропонованої їм анкети:

«Це була єдина за весь період навчання дійсно цікава та корисна робота»,
«бажано, щоб таких робіт було більше», «вперше я відчув, що таке аналітич-

на робота», «я зрозумів, що набуті навички мені обов’язково знадобляться у майбут-
ньому» тощо. відтак можна стверджувати, що, набуваючи перший власний досвід 
практичної аналітики, студенти усвідомлюють її необмежені перспективи застосу-
вання в усіх сферах сучасного життя.

таким чином, досвід впровадження модифікаційного варіанту ситуаційної 
методики до навчання майбутніх інформаційних аналітиків дає підстави стверджу-
вати, що вона дозволяє сформувати у студентів ті необхідні для подальшої практич-
ної діяльності професійні компетенції, які здатні забезпечити їм успішну професійну 
актуалізацію та конкурентоспроможність на ринку праці.
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особенностью обучения иностранных студентов филологического профи-
ля является то, что на уроках по разговорной практике обязательно присутствуют 
элементы «языка специальности». то есть перед преподавателем практического рус-
ского языка стоит задача не только закрепления системных знаний о языке и речевых 
умений, но и систематизации собственно лингвистических (о структуре языка), шире 
– филологических знаний.

Поэтому, для нас одним из актуальных является вопрос о том, как в рам-
ках одного урока сочетать коммуникативный подход к обучению с систематизацией 
учебного материала, то есть, с одной стороны, использовать разнообразные языковые 
средства для адекватного выражения коммуникативного смысла высказывания, а с 
другой стороны, подавать языковой материал в виде системных правил, разбив его 
на группы в соответствии с изучаемыми правилами.

мы считаем, что одним из возможных путей решения этой задачи являет-
ся синтетический подход к построению урока по разговорной практике, который 
предполагает не только «отбор текстов и языкового материала, их анализ, деление 
на речевые образцы, структуры или другие единицы, которые градуируются по 
трудности, а затем вводятся и тренируются» [3], но и проблемную форму обучения, 
информационную основу, коммуникативную направленность и расширение лингво-
страноведческой компетенции.

на наш взгляд, методически оптимальной является такая последовательность 
формирования структуры урока по речевой практике на продвинутом этапе: 1) опред-
еление темы, подтем и дискуссионных, проблемных тем урока; 2) выявление типичных 
коммуникативных задач в говорении; 3) отбор типичных ситуаций устного общения; 
4) определение сфер общения; 5) выявление типичных социально-коммуникативных 
ролей; 6) отбор языкового (лексико-грамматического материала); 7) определение тема-
тического ядра устного общения; 8) составление каталога речевых действий (по интен-
циям); 9) формирование аутентичной аудио- и текстотеки; 10) разработка типологии 
учебных заданий для формирования навыков и умений говорения и аудирования.
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Приступая к разработке урока, прежде всего необходимо сформулировать 
соответствующую тему урока. При формулировании темы урока, в целях повышения 
мотивации у студентов, мы должны соблюдать принцип проблемности. то есть тема 
урока должна формулироваться как вопрос, не имеющий однозначного решения, или 
допускающий альтернативные решения. Этот методический прием дает возможность 
рассмотреть проблему с разных сторон, обсудить несколько точек зрения, что разви-
вает у студентов умение оценить чужую точку зрения, отстоять собственное мнение, 
побуждает студентов к участию в полемическом типе общения. Проблемная форма 
обучения приводит к сознательному и свободному владению изучаемым языком [4].

Структура урока предполагает определенные блоков, которые распределя-
ются в зависимости от стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии.

1. Предтекстовый блок. данный блок начинается с активизации имеющегося 
словарного запаса по теме. Сюда же входит презентация и усвоение новых лексичес-
ких единиц, работа со словообразовательными аффиксами и моделями, сочетаемос-
тью и управлением новых единиц. в качестве примера можно предложить следующие 
задания: определите жанр произведений художественной литературы; Соедините 
слова и их значения; Прочитайте слова-синонимы, определите, чем они отличаются. 
Цели данного блока соответствуют целям стадии вызова: это пробуждение интере-
са, активизация обучаемого для того, чтобы он сознательно и критически подходил 
к пониманию новой информации. Полученные ранее знания выводятся на уровень 
осознания, становясь основой для усвоения нового материала [3].

2. блок работы с текстом. данный блок включает чтение текста, его анализ и 
ответы на вопросы по содержанию, либо чтение двух и более текстов на одну и ту же 
тему, ответы на вопросы и сравнение точек зрения, представленных в текстах. данный 
блок соответствует стадии осмысления, на которой обучаемый вступает в контакт с 
новой информацией. например, такие задания: определите основную идею теста и 
ключевые слова, определите, с помощью чего связаны абзацы в тексте; Составьте текст 
из абзацев, приведенных ниже; в интервью даны только ответы, добавьте вопросы.

3. блок послетекстовых заданий содержит упражнения на выявление, усвое-
ние и активизацию черт языковой системности (синонимов, антонимов, паронимов, 
наблюдение и активизацию фразеологических единиц (устойчивых сочетаний, по-
словиц, поговорок, крылатых фраз) и языковых метафор, представленных в тексте 
или связанных с обсуждаемой проблемой. например, такие задания: Подберите 
синонимичные конструкции к данным словосочетаниям; Скажите, чем отличаются 
глаголы «дочитать, дочитаться, зачитать, зачитаться, начитаться, перечитать, недо-
читать»; как вы понимаете выражение «встать на путь истинный».

4. блок заданий, направленных на формирование социокультурной 
(информационной) компетенции, предполагает чтение текстов, выражающих 
противоположные точки зрения на обсуждаемую проблему с последующим об-
суждением всех высказанных мнений и методов решения поставленной проблемы. 
Целью данного блока является формирование у студентов собственного мнения и 
отработка навыков его выражения в монологической форме. например: ответьте на 
вопросы. аргументируйте свою точку зрения: какие доводы приводят молодые люди 
по поводу того, нужна ли им художественная литература. вы согласны с ними? а вам 
нужна художественная литература?
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5. заключительный блок состоит из условно-речевых и речевых заданий 
(коммуникативные ситуации и ролевые игры) с целью усвоения социальных ролей, 
речевых тактик и интенций, связанных с обсуждаемой темой. задания сформулированы 
в виде коммуникативных ситуаций и ролевых игр. Цель таких заданий – активизи-
ровать усвоенные языковые единицы, используя правила речевого этикета, имитируя 
различные социальные и поведенческие роли. например: ролевая игра: представьте 
себе, что ваш младший брат отказывается читать книги. вместо этого он сидит в ин-
тернете, играет в компьютерные игры. Убедите его в том, что книги читать необходимо. 
коммуникативная ситуация: представьте себе, что ваш друг отказывается читать ху-
дожественную литературу в полном варианте. вместо этого он скачивает в интернете 
краткое содержание произведения и читает его. Убедите его в том, что нужно читать 
художественное произведение в полном, не сокращенном варианте.

Последние три блока соответствуют стадии рефлексии, когда учащиеся за-
крепляют новые знания. именно эта стадия позволяет усвоить новую информацию 
надолго. важно, что на этой стадии учащиеся выражают новые идей и информацию 
собственными словами, что обеспечивает долгосрочность результатов обучения. в 
конце урока учащиеся должны определиться со своим мнением и предложить реше-
ние обсуждаемой проблемы. в качестве домашнего задания может быть предложено 
эссе на данную тему, которое должно включать постановку проблемы, оценку ее ак-
туальности, методы ее решения, существующие в современном обществе, собствен-
ную точку зрения на данную проблему и собственный метод ее решения. Письменная 
форма домашнего задания позволяет учащимся, во-первых, еще раз обдумать полу-
ченную информацию, во-вторых, избежать ошибок, характерных для устной речи и 
обусловленных ее особенностями, преподаватель же имеет возможность проконтр-
олировать степень усвоенности изученного материала.

мы пришли к выводу, что синтетический подход к построению урока по разго-
ворной практике у иностранцев-филологов на продвинутом этапе обучения позволя-
ет предложить достаточно унифицированную структуру урока, состоящую из набора 
определенных блоков, и решить не только практические задачи, направленные на рас-
ширение коммуникативной и социокультурной компетенции учащихся, но и задачи, 
связанные с обучением будущих преподавателей русского языка как иностранного.
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особая роль грамматики в курсе изучения любого иностранного языка, 
в том числе и русского как иностранного, состоит в том, что грамматика является 
именно той необходимой базой, без которой невозможно полноценное использо-
вание иностранного языка, употребление его как средства общения, при рефлексии 
(когда возникает вопрос: «как правильно сказать?»). При обучении иностранному 
языку перед педагогом стоит сверхзадача – ввести систему форм и правил употре-
бления изучаемого языка на уровень автоматического употребления, т.е. в область 
бессознательного.

грамматика, как известно, представляет собой формальную систему, состо-
ящую из морфологии, синтаксиса и словообразования, подсистем грамматического 
строя языка. однако знание грамматики, т.е. знание правил и форм изучаемого языка 
недостаточно для осуществления коммуникации.

не владея фонетикой и лексикой, человек не может реализовать в речи свои зна-
ния грамматики. не владея видами речевой деятельности (чтением и письмом, аудирова-
нием и говорением), он также не сможет пользоваться языком как средством общения.

в методике рки изучение грамматики вводится через ситуативно-
тематическую организацию учебного процесса, то есть через практику в речи. Перед 
учащимся на уроке ставится задача выразить определенную мысль или идею, а грам-
матика становится лишь инструментом ее осуществления. особая роль грамматики 
состоит в том, что грамматика является именно той необходимой базой, без которой 
невозможно полноценное использование иностранного языка, употребление его как 
средства общения. например, чтобы отказать в просьбе с объяснением причины, 
учащийся должен усвоить конструкцию «у меня нет + р.п.» например: – дай мне, по-
жалуйста, ручку. – У меня нет лишней ручки.

в основе этого подхода лежит представление о языке как о триединой сущнос-
ти: язык – речь – коммуникация. язык в этом понимании – это система звуков, слов, 
конструкций. речь  – это реализация фонетической, лексической и грамматической 
систем, имеющих свои правила использования. коммуникация предполагает исполь-
зование языковой системы и речевых моделей в реальном общении, когда, помимо 
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языковых факторов, должны учитываться и факторы внелингвистические. в методике 
рки на этой основе сформировалось представление о трёх видах языковой компетен-
ции, которые должны быть сформированы у учащихся: 1. языковая (лингвистическая) 
компетенция – это знание морфологии, синтаксиса, словообразования. 2. речевая ком-
петенция – это навыки и умения правильно строить речь по грамматическим моделям. 
3. коммуникативная компетенция – это умение общаться в разнообразных ситуациях.

Положение о языковой компетенции учащихся ясно показывает, какую роль 
в процессе обучения иностранному языку играет грамматика: она является базой, 
основой всего процесса обучения. но главная цель обучения – свободное общение 
на языке. Поэтому при работе над грамматикой следует развивать все виды речевой 
деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо.

Процесс освоения иностранного языка учащимися делится на четыре 
уровня владения языком: начальный, средний или базовый, продвинутый и 
профессиональный. они отличаются друг от друга уровнем сформированности 
основных компетенций. главная задача любого этапа обучения – развитие навыков 
и умений на строго ограниченном языковом (грамматическом) материале. Поэтому 
существенную роль в методике рки играет понятие грамматического минимума. Это 
означает, что, изучая лексическую тему (школа, моя семья, профессия и т д.), необхо-
димо отобрать минимальное количество грамматических явлений, на базе которых 
учащийся сможет общаться. если же в урок вводится избыточное количество грам-
матики, то учащийся попросту запутывается в грамматических сложностях и утра-
чивает мотивацию к обучению.

Практика преподавания рки определила круг грамматических явлений, 
которые необходимо дать учащемуся при изучении грамматических основ русского 
языка, параллельно обучая русскому произношению и интонации. обязательными 
для усвоения всех учащихся являются следующие грамматические темы: категория 
рода, одушевленности / неодушевленности, числа; предложно-падежная система; со-
гласование существительного с прилагательным; парадигматика русского глагола; 
виды глагола; глаголы движения; грамматическая основа предложения; порядок слов 
в русском предложении.

При введении и объяснении грамматического материала в методике рки 
обычно используются следующие средства: наглядность, рисунки, схемы, таблицы, 
языковые игры, а также речевые образцы.
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introduction
information and communication technologies offer a possibility to apply new 

learning and teaching approaches. The development of these technologies increased the 
popularity of distance education and created new terminologies like online learning, e-
learning or blended learning. in 2003the american society for training and development 
announced blended learning as one of the ten top trends in the knowledge delivery industry 
[6]. blended learning as an alternative against traditional face-to-face learning is gradually 
replacing it in most of the educational institutions.

blended learning becomes more and more popular in english language teaching. 
it seems to be the best solution to increase student motivation which will necessarily have a 
positive impact on students achievements in english language studying.

motivation
to be successful at language learning students need to be motivated and therefore 

motivation is considered to be the most important factor affecting students’ success. as el-
lis [2] claims motivation is a key factor when learning a language. jeremy Harmer defines 
motivation as “an internal drive that encourages somebody to pursue a course of action” 
[5]. according to Wang “the motivated learners are usually more active in learning, while 
unmotivated learners are more likely to cause classroom disturbances” [8 ].

so, when the teachers complain about the low level of their learners in leaning eng-
lish language skills, this may be due to such internal factors as the motivation level [4].

Blended learning
blended learning is a modern learning method that blends the traditional learning 

and learning via computer and internet to increase students’ achievements.
sharma and barrett substitute it with ‘technology’: “blended learning refers to a 

language course which combines a face-to-face (F2F) classroom component with an appro-
priate use of technology” [7].

blended learning in higher education has been defined as: “a combination of tech-
nology and classroom instruction in a flexible approach to learning that recognizes the ben-
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efits of delivering some training and assessment online but also uses other modes to make up a 
complete training programme which can improve learning outcomes and/or save costs” [1].

So, there are many reasons why an instructor might choose to introduce Blended 
Learning in a course. we decided to use it in teaching general English writing in order to 
make english writing easier for our students.

implementing blended learning in eFl class
as the results of the EFL students achievement tests showed the traditional face-to-

face methods were not often successful to provide the students with the necessary motiva-
tional processes that enabled them to improve their English language skills. For these rea-
sons the decision was made to investigate alternative approaches to instructional delivery 
that would promote more active student involvement in the learning process and more ef-
fective learning of the course material. we decided to try out a blended learning approach.

the experiment was conveyed at Gori State teaching university on the interme-
diate level (three year) students in spring 2015year. our study aimed at investigating the 
effectiveness of the blended learning program on improving students’ English Language 
motivation.

two groups participated in our study: the experimental group who were taught us-
ing blended learning and control group who were taught using face-to-face learning. there 
were 12students in each one. a pre-test was used to check the similarity of achievement 
between the two groups.

before the experiment the participants were given the 20-item questionnaire which 
was based on a 5point likert scale format which was adapted from the original 7-point lik-
ert scale of gardner’s attitude / motivation test battery (ami) [3]. it ranged from ‘strongly 
agree’ to ‘strongly disagree’.

The experiment started in spring 2015and lasted for fifteen weeks. during the ex-
periment the same teaching material was used with both experimental and control groups. 
in the control group students were taught in a traditional way while the experimental group 
were taught with blended learning method. students answered the same motivation ques-
tionnaire questions in the middle and after the experiment. according to their answers we 
measured their motivation level.

The results of the experiment are shown on the following graph:
results
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as it is seen on the graph, the level of motivation remarkably increased in the ex-
perimental group. as for control group there is a little growth of motivation level, but it is 
much less than in experimental group.

conclusion
The results of the study showed that there is significant difference between the 

learning motivation of the students using face-to-face learning compared to those using 
blended learning model. so, if it is designed correctly, blended learning instruction is an ef-
fective learning strategy that can promote student foreign language motivation.

From the results of the study we can suggest that the universities need to support 
the implementation through workshops for teachers and provide the facilities to support 
blended learning model. and the teachers, on the other hand, should choose the best ways 
for implementing blended learning in their classrooms.
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традиційна система освіти, яка ґрунтується на набутті та засвоєнні знань, 
наразі не може ефективно рефлексувати на виклики суспільного запиту сьогодення. 
Чимраз частіше виникає потреба протиставити навчання «дією», щоб нові знання 
здобувалися особистістю із практичної діяльності та власного досвіду, особистого 
пошуку цього знання. [1]. Через це потребують модернізації як традиційні форми і 
методи роботи зі студентами, так і необхідно запровадження нових, які будуть адек-
ватними сучасним тенденціям розвитку освіти.

Суттєве місце дотепер посідають у навчальному процесі лекції. без них не 
можливе навчання на біологічних факультетах педагогічних вищих навчальних за-
кладів. лекція (від лат. lectio – читання) є процесом передавання великого об’єму сис-
тематизованої інформації в усній формі. лекція сама по собі є дидактично найменш 
інтерактивною формою навчання, де студент частіше пасивно слухає. активним є 
сам лектор. Через пасивність студенти сприймають знання як суто теоретичні, які зо-
всім не базуються на їх власному досвіді, не спонукають до дії, до мисленнєвої актив-
ності та співпраці, а, отже, і малоефективні у формуванні педагогічної професійної 
компетентності. Психологічні та педагогічні дослідження стверджують, що після па-
сивної участі в процесі навчання отримана інформація досить швидко зникає (через 
три години лишається 70% інформації, а через 3 дні – лише 10%).

однак у багатьох випадках лекція є незамінною формою, оскільки просто 
необхідно подати певну кількість інформації, певну суму знань невідому досі студен-
там, і яка не випливає з їхнього досвіду. Інтерактив є антитезою пасивності. отже, 
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досвідчений викладач завжди може підвищити відсоток запам’ятовування, викорис-
товуючи певні психолого-педагогічні прийоми: включити визначені інтерактивні 
елементи, починаючи зі встановлення зорового контакту викладача зі студентами 
через жарт, дотичну до теми історію чи переривання лекції короткими питаннями, 
дискусією тощо. тобто, необхідно використати всі можливості, щоб лекція якнай-
більше спонукала до активності, вимагала уваги, де залучений буде не лише слух, але 
і очі студентів. Є старе китайське прислів’я: «Чую і забуваю, бачу і пам’ятаю, роблю і 
розумію» [2], яке в даному випадку можна мати як керівництво до дії.

крім того, при плануванні лекцій та формуванні матеріалу необхідно 
пам’ятати, що:

• прослуховування лекції забезпечує запам’ятовування лише 10% інформа-
ції і у результаті слухачі здатні визначити, перерахувати, описати, зробити 
примітивне пояснення;

• лекція з використанням наочності (зображення, перегляд відео, спостере-
ження за демонстрацією, спостереження за конкретною дією) забезпечує 
засвоєння 40% інформації. Це дає змогу тим, хто навчається, демонструва-
ти, застосовувати, виконувати певні дії;

• 50% засвоєної інформації забезпечується залученням учасників навчаль-
ного процесу до різних видів активної діяльності. з цього переконливо 
видно важливе значення активного та інтерактивного навчання у системі 
фахової підготовки вчителя біології.

результатами досліджень було доведено, що завдяки інтерактивному навчан-
ню різко зростає відсоток засвоєння матеріалу, оскільки відбувається вплив не лише 
на свідомість суб’єкта навчання, але і на його почуття [3].

більшість педагогів вважають за доцільне застосовувати такі види лекцій: 
лекція-бесіда, проблемна лекція, лекція-дискусія, лекція-аналіз, лекція із спеціально 
включеними помилками.

Лекція-бесіда (або як її ще називають – «діалог з аудиторією») є найбільш по-
ширеною і простою формою активного залучення студентів до навчального процесу 
за допомогою постановки запитань, що носять не контролюючий, а інформаційний 
характер. ефективним у таких лекціях є використання методу «логічний ланцюжок», 
коли студенти у ході діалогу виявляють своє розуміння певних понять, розширюють 
його у процесі отримання нової наукової інформації на лекції, встановлюють логічні 
взаємозв’язки між новими і усталеними поняттями та рефлексують свій рівень за-
своєння нового матеріалу. вважаємо, що такі лекції слід практикувати викладачам з 
кожної біологічної, методичної та психолого-педагогічної дисципліни, для активіза-
ції розумової діяльності студентів.

актуальним є використання проблемних лекцій, особливості яких ґрунтуються 
на обов’язковому високому рівні підготовленості студентів з попередніх тем. використо-
вуються проблемні запитання, проблемні демонстрації, евристична бесіда, мисленнєвий, 
проблемний експеримент. такі лекції часто наближаються до дослідницької діяльності, 
що є дуже продуктивним для майбутніх вчителів біологічних спеціальностей.

Лекція-дискусія передбачає активний обмін думками в інтервалах між ло-
гічними розділами лекції [4]. оскільки лекції-дискусії, дебати є вищим рівнем про-
блемних лекцій, то вони, зазвичай, доповнюються системою проблемних семінарів, 
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ділових ігор, самостійної роботи, що також є методичними засобами інтерактивних 
технологій навчання та мають займати чільне місце в лекційній системі на біологіч-
ному факультеті педагогічних внз.

Лекція-аналіз конкретної пропонованої ситуації передбачає використання 
дискусійної діалогічної взаємодії, але предметом обговорення є не окреме питання, 
а певні ситуації. Створення проблемної ситуації на основі фактів із реального жит-
тя  – особливість навчання, за допомогою аналізу конкретних ситуацій. даний тип 
занять передбачає активну участь як викладача, так і студентів, але вимагає постійної 
діалогічної взаємодію між ними. такі лекції доцільно використовувати у психолого-
педагогічному циклі підготовки студентів-біологів у педагогічному університеті [5].

Лекція із заздалегідь запланованими помилками передбачає закладення у її 
зміст певної кількості помилок змістового, методичного чи поведінкового характеру. 
завдання студентів полягає у тому, щоб під час лекції виявити ці помилки, заноту-
вати їх і оголосити упродовж заняття або при його завершенні. [6]. такі лекції но-
сять емоційний характер, сприяють створенню атмосфери довіри та співробітництва 
викладача і студентів, значно підвищують інтерес останніх до дисципліни, яка ви-
вчається. такий прийом також варто використовувати на лекціях з біологічних дис-
циплін. даний тип заняття вимагає постійної аналітичної участі у ньому студентів і 
сприяє більш глибокому і логічному засвоєнню навчального матеріалу.

доцільно звернути увагу на досвід проведення лекцій в університетах СШа. 
наприклад, у каліфорнійському університеті практикується, що студент, який ви-
являє хист до науково-педагогічної діяльності може підготувати і прочитати лекцію. 
Студент презентує підготовлену лекцію а викладач доповнює викладене, коментує 
хід занять і робить висновки. для студентів біологічних факультетів педагогічних 
внз даний метод дозволив би розвивати комунікативні здібності, впевненість у собі, 
вміння пояснити матеріал перед аудиторією. тим більше лекції завжди проходять з 
використанням технічних засобів: частіше слайди ms PowerPoint, відеозаписи (таким 
чином поєднується візуальне і слухове сприйняття інформації) [7].

Слід зазначити, що у вітчизняних внз дедалі більше використовуються 
комп’ютерні технології. наголосимо, що вкрай необхідним є супровід лекційних за-
нять використанням відео, зокрема в біології, адже існує безліч явищ та фізіологіч-
них процесів живої матерії, які не можливо спостерігати у живій природі, або склад-
но зрозуміти без візуального сприйняття.

отже, можемо наголосити на суттєвій актуальності трансформацій тради-
ційних форм роботи зі студентами для досягнення максимально ефективних резуль-
татів у процесі підготовки сучасного вчителя біології.
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Самостійна робота студентів набуває все більшого значення, і питома вага 
її в навчальному процесі помітно зростає. тому потрібно не тільки психологічно го-
тувати студентів до набуття знань, а й формувати у них потребу у знаннях, уміннях, 
розвивати здатність до самостійної пізнавальної діяльності, прищеплювати навички 
культури розумової праці. враховуючи, що мікробіологія як наука розвивається над-
звичайно швидко, готовність майбутніх фахівців до самостійного пошуку, обробки і 
застосування інформації є запорукою успішного вирішення професійних завдань.

Самостійна робота – це не тільки виконання домашнього завдання; це само-
стійна робота в аудиторії під керівництвом викладача та організація самостійної на-
вчальної діяльності студента поза аудиторією.

для успішного опанування мікробіології розроблено навчально-методичне 
забезпечення самостійної роботи студентів.

ефективність самостійної роботи студентів можна підвищити, виконавши 
декілька умов:

завдання для самостійної роботи потрібно чітко сформулювати. конкрет-
ність завдань і запитань, усвідомлення студентами мети роботи підвищують їх за-
цікавленість, розвивають самостійність і пізнавальну активність.

завдання для самостійної діяльності повинні бути доступні і посильні для 
студентів. для того, щоб завдання були посильними, і, разом з тим, мали певні труд-
нощі, викладач повинен формулювати проблемні завдання, створювати проблемні 
ситуації.

завдання для самостійної роботи студентів треба диференціювати, врахо-
вуючи як рівень підготовки студентів, так і їх психологічні особливості. з наших 
спостережень приблизно 25-30% студентів психологічно готові до виконання само-
стійної роботи, виявляючи при цьому інтерес і креативність. Приблизно половина 
студентів сумлінні в навчанні, але ставлення їх до самостійної роботи пасивне. вони 
або не впевнені у своїх знаннях, або не мають навичок до активного розумового по-
шуку. 15-20% студентів не мають бажання працювати самостійно.
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необхідно індивідуалізувати завдання, враховуючи вікові особливості сту-
дентів, дотримуючись дидактичних вимог.

Студентам першого курсу в процесі вивчення мікробіології можна ставити 
такі завдання: виділити основні поняття в тексті або в розповіді викладача; усно чи 
письмово розкривати мікробіологічні поняття; описувати ілюстрації і схеми; скла-
дати прості таблиці (на порівняння і зіставлення, узагальнюючі); вести мікробіоло-
гічний словник, робити висновки. При подальшому вивченні мікробіології зростає 
рівень їх знань і пізнавальні можливості. У зв’язку з цим і види самостійної роботи 
поступово ускладнюються.

Студентам другого курсу можна запропонувати складніші самостійні за-
вдання: встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; систематизувати навчальний 
матеріал; складати і аналізувати схеми лабораторної діагностики дослідження збуд-
ників інфекційних захворювань; порівнювати і зіставляти результати дослідження; 
давати оцінку результатам дослідження; зробити висновки і обґрунтувати їх.

до самостійної роботи на практичному занятті студента необхідно підготу-
вати. Перед виконанням студентами самостійного завдання викладач проводить ін-
структаж, який включає мету, зміст, терміни виконання, критерії оцінки завдання, а 
також можливі типові помилки. важливо, щоб викладач продемонстрував необхідні 
практичні дії (виготовлення мазків, забарвлення препаратів, мікроскопія з імерсією, 
посів досліджуваного матеріалу та ін.)

важливим моментом є контроль викладачем дотримання студентами правил 
техніки безпеки і правил роботи з живими культурами мікроорганізмів.

Висновки. тільки при виконанні цих умов ефективна самостійна робота 
студентів на заняттях з мікробіології проектується в усвідомлене засвоєння, яке про-
буджує творчу активність і перетворюється в особисту творчу працю.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. теория, практика и методы обучения.

ol’viya Vysotska
teacher of foreign 

languages department for humanities, l’viv 
ivan Franko national university

What ShoulD We focuS on to imProVe our engliSh QuicKly?

Key words: confidence, educational process, modern methods, learning foreign 
languages, communicate.

a 7-day (free of charge) computer course of deep english was sent to us by the co-
founders aaron campbell and dan douglass. in this 7-day course, they are going to teach us 
lots of different ways to improve our english listening and speaking fluency.

now before they do that, dan douglass (one of the co-founders) wants to ask us a 
question. The question is: “What do we think we need to focus on to improve our english 
quickly? We know that all languages have a shape. and that shape, we can call grammar. 
and all languages have meaning. We have probably studied lots of vocabulary. That is the 
meaning of the language, the words. now, which should we focus on? should we focus on 
that grammar or should we focus on that vocabulary to improve our english?

Well, actually that is kind of a trick question. The answer is neither. and to explain 
why that is, the co-founder douglass wants us to watch the video below which is a magic 
card trick. They are going to explain to us later what magic has to do with what we need to 
focus on to improve our english. There is going to be a lot of fast english in this magic card 
trick video. if we do not understand everything, we are not to worry about it. The main point 
is the magic trick.

We should watch the magic trick and then when we are finished, we are to watch 
Video 3 where aaron campbell is going to explain to us what that has to do with where our 
focus should be. We are to watch Video 2 and its magic trick to understand one of the Big-
gest mistakes of english learners. The co-founders say:

don’t worry about understanding the english in the video above. just watch the 
card trick.
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day-1-3 Video 3 – effective english learning – Seeing the Big Picture
aaron campbell, the second co-founder of deep english is speaking. let us talk a 

little about what the card trick video has to do with english language learning. We see that 
video is not really about the card trick. it is about the fact that because we are looking at 
the card trick, we miss so many details. The clothes of the people changed. The table colour 
changed. even the background colour changed. but how did we miss that? The co-founder 
missed it the first time he saw it. The reason we miss it is because our attention is limited. 
We can only focus on one thing at a time. and when we do that, we miss all the things that 
are happening around it.

now, what does this have to do with english language learning? Well, in many 
ways, english language learning is a lot like the video. There are many things happening, 
many things going on. and when we focus on the cards themselves, we miss the bigger 
picture. and what is that bigger picture? Well, the bigger picture is fluent, confident, english 
communication. you see, what many of us do is we focus all of our attention on grammar 
rules and learning vocabulary and translating from our native language into english and 
back again. and when we do that we miss our chance to really develop our listening and our 
speaking and our communication skills.

now the co-founder campbell asks not to get him wrong. grammar and vocabu-
lary are very useful. We probably spent lots of time learning grammar rules and studying 
vocabulary, and that is great. That is one of the reasons we can understand most of this video 
now. but there is a limit to that. at some point, we need to turn our attention away from the 
grammar and vocabulary study, and look at the bigger picture of english fluency. We have 
built a nice base. now, we got to do something different, and that is to start using english. 
We got to use what we have learnt in order to become more fluent, and to become a better 
speaker and a better listener because that is what fluency is. Fluency is that ability to com-
municate and understand natural english as it is spoken, and to speak smoothly and to listen 
and understand easily. That is where we need to be.

now, what is the best way to do that? How do we do that? How do we increase the 
amount of time that we spend using english? How do we increase the amount of contact hours 
that we have with english in meaningful ways? many of us probably live in a place where we 
do not have much opportunity to speak with native speakers or with english speakers, and we 
probably do not have much confidence, if that is the case. so how do we do this?

The co-founder aaron campbell does not want to overload us with too much in-
formation but he wants to give us some questions to consider. First, how have we studied 
english in the past? and how have those study habits prevented us or stopped us from 
seeing the bigger picture? How can we turn our attention from our focus on grammar and 
vocabulary and translation toward more speaking and more listening in meaningful ways? 
The co-founder asks us to consider those questions.

now, in day 2 of their free deep english course, they are going to give us a free 
audio lesson that we can download, and using their method that they teach us, we can put 
that to use to start answering some of these questions. They are also going to give us more 
information on how we can increase and improve our english speaking and listening, and 
ultimately improve our communication ability and our confidence.

Finally, the co-founders ask us to make sure that we add them to our email contact 
list in gmail or yahoo or whatever. Their email address is info@deepenglish.com. That is 
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important. if we have not done it, we are to do it because that will make sure that we get their 
email into our inbox so that we can continue with the lessons they are going to send us.

While using this 7-day course, besides our main cambridge course at the dpt. for 
humanities at l’viv national ivan Franko university, we try to keep to the most interesting 
points of this theory such as:

• learn to speak automatically Without Thinking
• train ourselves to understand Fast english
• speak Quickly, naturally and smoothly
• communicate with confidence
• stop studying and start using english.
• learn by doing
• use your imagination
• Variety and repetition are key to success
• use it or lose it
• improve your english Pronunciation

references
1. deepenglish.com/courses/method/day-one/
2. deepenglish.com/courses/method/day-two/
3. deepenglish.com/courses/method/day-three/
4. deepenglish.com/courses/method/day-four/
5. deepenglish.com/courses/method/day-five/
6. deepenglish.com/courses/method/day-six/
7. deepenglish.com/courses/method/day-seven/
8. deepenglish.com/courses/method/review/
9. info@deepenglish.com
10. http:deepenglish.com/2011/10/shadowing/
11. http:deepenglish.com/courses/true-stories/
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ВиКориСТаннЯ СТаЛоЇ рІдберГа дЛЯ обчиСЛеннЯ  
оСноВниХ фІЗичниХ ВеЛичин, Що ХараКТериЗУЮТь 

СПеКТраЛьнІ СерІЇ ВиПромІнЮВаннЯ аТомарноГо ВоднЮ

В статті розглянуті питання встановлення взаємозв’язку між значеннями 
сталої Рідберґа в різних одиницях вимірювання, порівняння їх емпіричних значень із 
даними, отриманими за теорією Бора та методична розробка розрахункових завдань 
для закріплення поняття сталої Рідберґа при вивченні теорії атома водню.

Ключові слова: стала рідберґа, спектральні серії випромінювання.
Keywords: rydberg constant, spectral series of radiation.

експериментально встановлено, що зв’язок між довжиною хвилі λ у спектрі 
випромінювання (поглинання) водню та головними квантовими числами ni і nk за да-
ється узагальненою формулою бальмера:
 
 , (формула 1)

де ni і nk – натуральні числа; – стала рідберґа для довжини хвилі [3].
  (формула 2)

так як,  то формулу (1) можна записати у вигляді:
 . (формула 3)

Rv також називають сталою рідберґа для частоти випромінювання [3].
  (формула 4)

враховуючи що , (ф. 3) можна записати у вигляді:

 . (формула 5)

Rω називають сталою рідберґа для циклічної частоти випромінювання.
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  (формула 6)
отже, як бачимо, значення сталої рідберґа для частоти Rv (ф. 4), та циклічної 

частоти випромінювання Rω (ф. 6) є похідними від емпіричного значення сталої рід-
берґа для довжини хвилі (ф. 2).

бальмер та рідберґ емпірично встановили формулу для енергетичних станів 
водню, яку можна привести до сучасного вигляду [1]:
 . (формула 7)

кожна спектральна лінія дає різницю двох рівнів енергії:

 . (формула 8)

в дослідженнях атомної фізики та оптики застосовується позасистемна оди-
ниця енергії рідберґ (ry) [2]. 1 р. дорівнює енергії іонізації атома водню:
 . (формула 9)

Із (ф. 1), (ф. 3), (ф. 5) та (ф. 9) формулу (ф. 8) можна записати у вигляді:

 , (формула 10)

 де  – енергетична стала рідберґа. (формула 11)
згідно з теорією бора енергія електрона у воднеподібному атомі:

 . (формула 12)

де n = 1,2,3,... – номер борівської орбіти.
Із другого постулата бора (правила частот):

  ( формула 13)
Із (ф. 12) і (ф. 13) маємо:

 . ( формула 14)

Позначимо через енергетичну сталу рідберґа.

  ( формула 15)
При цьому (ф. 14) набуває вигляду (ф. 10). а енергетична стала рідберґа (ф. 

15) дорівнює її емпіричному значенню (ф. 11).
Із (ф. 12) і (ф. 13) можна, також, отримати:

 . ( формула 16)

введемо позначення: Rν – стала рідберґа для частоти випромінювання.

  (формула 17)
При цьому (ф. 16) набуває вигляду (ф. 3). а стала рідберґа для частоти ви-

промінювання (ф. 17) дорівнює її емпіричному значенню (ф. 4).
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так як,  то (ф. 16) можна записати у вигляді:

 . ( формула 18)

якщо позначити Rλ через сталу рідберґа для довжини хвилі,

 , (формула 19)

то (ф. 18) набуває вигляду (ф. 1). а стала рідберґа для довжини хвилі (ф. 19) 
дорівнює її емпіричному значенню (ф. 2).

враховуючи що,  (ф. 18) можна записати у вигляді:

 . ( формула 20)

Позначимо через Rω сталу рідберґа для циклічної частоти випромінювання.

  (формула 21)
тоді (ф. 20) набуває вигляду (ф. 5). а стала рідберґа для циклічної частоти 

випромінювання (ф. 21) дорівнює її емпіричному значенню (ф. 6).
таким чином доведено еквівалентність значень сталих рідберґа для атома 

водню отриманих емпірично і теоретично (із теорії бора).
для закріплення поняття сталої рідберґа ми рекомендуємо розглянути на 

практичних заняттях наступні розрахункові завдання.
завдання. згідно з другим постулатом бора, при переході електрона з nk-ої 

електронної орбіти на ni-ту (де  і  – натуральні числа) висвітлюється (nk> ni), або 
поглинається (nk< ni) фотон:

• з енергією  ;

• з довжиною хвилі ;

• з частотою  ;

• з циклічною частотою  .

визначити значення сталих рідберга RE, Rλ, Rν , Rω .
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СиСТемний ПІдХІд ЯК УмоВа реаЛІЗаЦІЇ оСВІТньоГо 
менеджменТУ В ВиЩомУ ПедаГоГІчномУ ЗаКЛадІ

Проблема удосконалення менеджменту в освітніх закладах різних рівнів в 
останні роки набула загальновизнано актуальності. разом з тим, однією з педагогіч-
них умов оволодіння майбутніми викладачами менеджерськими якостями під час 
навчання у вітчизняному вищому педагогічному закладі магістра є якомога глибше 
усвідомлення ними самої системи педагогічної освіти, як системи формування різ-
них індивідуальних і професійних цінностей. засади функціонування системи вітчиз-
няного освітянського менеджменту, як умови цілісності сучасного педагогічного процесу 
і джерела формування управлінських компетенцій і культури керівників освітніх закла-
дів є предметом досліджень о. барліт, І.аносова, В.крижко М.Елькіна, о. мармази, 
м. окси, В. Грановського, Е. короткова, В.крижко та ін. розуміння зв’язків внутріш-
ніх чинників функціонування системи педагогічної освіти та її соціального змісту 
в управлінських контекстах сьогодні усвідомлюється фахівцями як необхідний чин-
ник ефективного використання набутих знань та вмінь у науковій організації праці в 
освітянській галузі[5].оскільки система освітнього менеджменту являє собою сукуп-
ність елементів, що взаємодіють між собою і укладають цілісне утворення, що має 
нові властивості, відсутні в окремих складових її елементів, її доцільно розглянути з 
застосуванням системного методу. оскільки системний метод передбачає упорядку-
вання множини елементів, взаємозалежних між собою й утворюючих деяку цілісну 
єдність, порядок, обумовлений планомірним, узгодженим розташуванням і визначе-
ними зв’язками, певною послідовністю дій або усталеністю поряду, то застосування 
цього методу полягає насамперед в розгляді самої системи освітнього менеджменту 
як цілісного, складно організованого й саморегульованого механізму, що знаходить-
ся в безупинній взаємодії з навколишнім середовищем, специфіка якого виявляється 
в реагуванні на суспільні вимоги до якості освіти та прийнятті адекватних рішень[4]. 
розглянуті вище чинники функціонування педагогічної системи дозволяють, таким 
чином, розповсюдити на освітній менеджмент найбільш загальні вимоги щодо ураху-
вання властивостей системи[2], до структурних елементів яких відносяться особис-
тість майбутнього педагога і педагогічний колектив, а саме: 1)цілісність – властивість 
цілого (усієї системи) принципово не може бути зведеною до суми властивостей його 
елементів (тобто, система має власні властивості, яких немає в жодного з її окремих 
елементів, а самі властивості елементів системи залежать від їх місця і функцій у 
системі. 2)структурність  – функціонування системи обумовлене не стільки влас-
тивостями її елементів, скільки властивостями її структури, характером їх зв’язків і 
взаємодії. 3)взаємообумовленість системи і середовища – система виокремлюється із 
середовища, формується і виявляє свої властивості у взаємодії зі своїм середовищем. 
4)автономність – система розвивається згідно не лише загальним, але і властивим 
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лише їй законам; ця унікальність властива як самим системам, так і їх онтогенезу, 
тобто характеру їх індивідуального розвитку. 5)адаптивність  – система упродовж 
свого розвитку пристосовується до мінливого зовнішнього середовища. 6)ієрархіч-
ність – елементи системи у своїй взаємодії утворюють певну ієрархію зв’язків, ха-
рактер і особливості яких чинять значний вплив на поведінку самих елементів. 7)уні-
кальність – неповторність і специфічність певних властивостей системи, її якостей 
чи елементів, які виявляються у всіх великих соціальних утвореннях.

У якості соціального регулятора освіти, як соціальної системи дослідники 
розглядають відповідні соціальним системам види менеджменту, а саме: 1)соціально-
політичний (адміністративний менеджмент); 2) соціально-економічний (менеджмент 
у виробничій сфері); 3) соціально-культурний (менеджмент невиробничої сфери). У 
даному випадку системний метод дозволяє охарактеризувати поєднання соціальної, 
змістовно-процесуальної та комунікативних компонент функціонування сучасної 
вищої педагогічної школи, як комплексну систему, яку укладають її окремі підсисте-
ми. до таких підсистем відносяться: 1) індивіди; 2) формальна структура; 3) нефор-
мальна структура; 4) неформальна організація; 5) статуси і ролі; 6) фізичне оточення. 
У вказаних контекстах слід зазначити наявність у певних системах загальних постій-
них елементів, притаманних будь-якій суспільній структурі взагалі: організаційних, 
універсальних і властивих лише її соціальному організму[3,14-15]. Складність струк-
тури і багатовекторність функціонування системи освітнього менеджменту, таким 
чином висуває на передній план необхідність вивчення взаємодії підсистем освітньо-
го менеджменту, де основними методологічними поняттями виступають а) зв’язки в 
системі; б) сполучні процеси в системі. до основних сполучних процесів в системах 
відносять процеси: а)процеси комунікації, б) процеси знаходження рівноваги, в) про-
цеси ухвали рішень. комунікаційний чинник обумовлює процес спонукання різних 
частин систем до дії і вза’ємодії, виконуючи, разом з тим, функції засобу контролю та 
координації цих вза’ємодій, обумовлюючи комунікативну конфігурацію організації. 
рівновага виступає в якості сполучного процесу, механізму стабілізації організацій-
ного цілого та його адаптації до мінливих зовнішніх умов. забезпечення рівноваги 
системи є критерієм рівня гармонізації потреб та установок з вимогами організації. 
Ухвалення рішень є засобом регулювання і стратегічного керівництва[7]. визначаль-
ним інтегруючим чинником функціонування новітнього закладу освіти визнається 
мета, обумовлена внутрішніми потребами росту і розвитку[4]. відтак у нас є всі під-
стави розглядати процес розробки і прийняття управлінських рішень системний 
соціальний акт що завершує процедуру аналізу й оцінки для подальшого втілення 
в практичній діяльності суб’єктів та об’єктів управління[6,21]. таким чином, аналіз 
теоретичних джерел засвідчує доцільність застосування системного методу в дослі-
дженні освітнього і педагогічного менеджменту, оскільки орієнтує на розкриття ці-
лісності об’єкту та механізмів, що забезпечують його функціонування, на виявлення 
всього різноманіття типів зв’язків складного об’єкту для його наступного теоретич-
ного моделювання. Саме тому велике практичне значення має врахування розгля-
нутих вище чинників системного підходу, що дозволяють узгоджувати управління 
процесом педагогічної освіти з різними структурними рівнями, векторами й дина-
мікою соціальних взаємозв’язків сучасних педагогічних практик у на етапах роз-
робки та прийняття управлінських рішень.
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Стаття присвячена вивченню різних аспектів проблеми розвитку і функ-
ціонування дистанційної освіти у вищій школі в Україні, а саме теоретичному об-
ґрунтуванню ефективності використання засобів дистанційного навчання для під-
готовки майбутніх вчителів.

Ключові слова: інформаційні ресурси, дистанційна освіта, вища школа, на-
вчальний процес, веб-ресурси, безперервна освіта.

The article is devoted to the investigation of different aspects of the problem of 
development and functioning of distance education in the higher school of Ukraine, namely 
to the theoretical substation of the efficiency of using the means of distance education for 
preparation of future teachers.

Keywords: information resources, distance education, higher education, educa-
tional process, web resources, continuing education.

Постановка проблеми.
Система дистанційного навчання забезпечує набуття необхідних навичок та 

нових знань за допомогою персонального комп’ютера та виходу в мережу Інтернет. 
значно перевагою є те, що місце розташування комп’ютера не впливає на результат, 
тому процес навчання можна здійснювати вдома або в будь-якому іншому зручному 



68

Zbiór artykułów naukowych.

місці, що забезпечує підключення персонального комп’ютера до мережі Інтернет, в 
будь-який зручний для здобувача освіти час.

зазначимо, що головним видом навчальної діяльності здобувача освіти у 
системі дистанційної освіти навчального закладу є самостійна робота, з викорис-
танням персонального комп’ютера, матеріалів дистанційних курсів, що розміщені на 
відповідному електронному ресурсі. Під час навчального процесу студент має змогу 
постійно спілкуватися з викладачем та отримувати в дистанційному режимі аналіз 
виконаних ним завдань та наданих відповідей, що стануть основою для підсумкової 
атестації. [3]

дистанційна освіта демонструє свої позитивні якості завдяки своїй набагато 
вищій інформативності, доступності та економічній ефективності. вона також більш 
ефективно використовує час навчання та енергію, що потрібна для засвоєння знань, 
є значно мобільнішою та, в деякій мірі, комфортнішою за інші форми навчання. Саме 
ці причини зумовлюють поширення дистанційної форми навчання в усьому світі, а 
групове навчання в аудиторіях та читальних залах поступово втрачає свої позиції.

метою статті є теоретичне обґрунтування ефективності використання засо-
бів дистанційного навчання для підготовки майбутніх вчителів.

отже, звернення до проблеми розвитку дистанційного навчання у вищій 
школі в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій в Україні є надзвичай-
но актуальним і в теоретичному і в прикладних аспектах.

аналіз основних досліджень і публікацій.
змістом дистанційного навчання є певна діяльність, що забезпечує 

розв’язання завдань, які були поставлені перед навчальним процесом. найбільш 
ефективною практично є інформація щодо діяльнісного підходу, яку було розгляну-
то у працях г.о. атанова, л.С. виготського, д.б. ельконіна. Цей підхід можна вважати 
основним щодо організації процесу дистанційного навчання, проте це не виключає 
використання інших моделей навчання. Питанням організації навчальної діяльності 
під час здійснення дистанційного навчання значну увагу приділяли вітчизняні та за-
рубіжні вчені: в. биков, в. кухаренко, н. морзе, Є. Полат, П. Стефаненко, Ю.в. триус, 
а. Хуторський та ін. [4]

Виклад основного матеріалу дослідження.
обсяг навчально-методичного забезпечення дисципліни дозволяє досягти 

необхідної якості освітнього процесу, ефективно організувати самостійну та індиві-
дуальну роботу студентів. для організації самостійної роботи доцільно використову-
вати засоби дистанційного навчання.

дистанційні курси розробляються у відповідності до навчально-методичного 
забезпечення дисципліни. дистанційний курс дисципліни визначається наявністю 
основних структурних елементів навчально-методичного та дидактичного забезпе-
чення, а саме загальної інформації та змістових модулів (тем).

на наш погляд загальна інформація може містити в собі такі елементи, як 
робоча навчальна програма дисципліни, методичні рекомендації до курсу, критерії 
оцінювання результатів навчання, питання до підсумкового контролю, список реко-
мендованої літератури, глосарій, консультації.

змістовий модуль (тема) наповнюється теоретичним навчальним матеріа-
лом, а саме опорним планом-конспектом лекцій, завданнями до практичних (лабора-
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торних, семінарських) занять та методичними вказівками до їх виконання, індивіду-
альними завданнями, тестами для самоконтролю. [5]

робоча навчальна програма дисципліни є основним методичним докумен-
том, що визначає зміст і процес навчання з конкретної навчальної дисципліни. Її 
складають на основі відповідної навчальної програми та робочого навчального пла-
ну спеціальності певної форми навчання. вона містить виклад конкретного змісту 
дисципліни з розподілом на окремі навчальні заняття, визначає організаційні форми, 
розподіл навчальних годин за видами занять, форми і засоби поточного та підсумко-
вого контролю, посилання на інформаційно-методичне забезпечення.

методичні рекомендації містять в собі короткі загальні та навчально-
методичні матеріали за темами із зазначення додаткової літератури, використання 
якої дозволяє більш глибоко вивчити окремі питання курсу та вимоги до виконання 
практичної частини.

оцінювання знань здобувачів з навчальної дисципліни розробляються з 
урахування положень робочої навчальної програми. критерії оцінювання результа-
тів навчання повинні містити розподіл балів під час поточного контролю та підсум-
кового контролю відповідно. Поточний контроль результатів навчання з навчальної 
дисципліни проводиться під час лекційних, практичних занять та за результатами 
виконання завдань самостійної роботи. Підсумковий контроль результатів навчання 
з навчальної дисципліни проводиться у формі заліку або екзамену.

одним з елементів поточного контролю оцінювання знань та вмінь здобувачів 
може бути тестування, що в дистанційному курсі представлений як модуль «тест».

також загальна інформація навчально-методичного та дидактичного забез-
печення дисципліни повинна містити питання до підсумкового контролю та список 
рекомендованої літератури. в дистанційному забезпеченні курсу ці елементи можуть 
бути представлені окремими документами (файлами), які здобувач за необхідністю 
може собі роздрукувати або отримати в електронному вигляді.

такий елемент дистанційного курсу як «глосарій», дозволяє створювати та 
підтримувати словник позначень (понять), збирати та систематизувати інформацію.

консультації проводяться зі здобувачами дистанційно у синхронному або 
асинхронному режимі відповідно графіка навчального процесу, навчального плану. 
для цього зручно використовувати елемент дистанційного курсу «Чат», що дозволяє 
учасникам мати режим онлайн обговорення в текстовому режимі.

Чат може бути одноразовою діяльністю, або повторюватися в той же час ко-
жен день, або кожний тиждень. Сесії чатів зберігаються і можуть бути доступними 
усім для перегляду, або обмежені для користувачів з можливістю переглядати записи 
у системному журналі.

основними видами навчальних занять є: лекція, семінар, практичні заняття, 
лабораторні заняття, консультації та інші. на наш погляд, до структурних елементів 
змістових модулів (тем) дистанційного курсу треба включати опорний план-конспект 
лекцій, завданнями до практичних (лабораторних, семінарських) занять та методич-
ні вказівки до їх виконання, індивідуальні завдання, тести для самоконтролю. [7]

опорний план-конспект кожної лекції до навчальної дисципліни пови-
нен містити в собі тему лекції, мету вивчення, обладнання, її план. обов’язковим 
елементом повинні бути список літератури та ключові поняття даної теми. План-
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конспект повинен містити основний зміст кожного з питань, а також питання для 
самостійної роботи.

навчально-методичними матеріалами для лекції можуть бути підручники 
або навчальні посібники, розроблені викладачем конспекти лекцій, питання, тести і 
завдання для самоконтролю здобувачів, а також глосарій.

для покращення та вмотивованості слухачів при роботі з теоретичним 
матеріалом доречно використовувати посилання на сторонні ресурси. викладач 
може вибрати посилання з відомих репозиторіїв (сховищ), таких як Флікр (Flickr), 
Ютьюб (youtube) або вікімедіа (в залежності від того, які репозиторії дозволені 
для сайту). Є декілька варіантів відображення інформації (для url), такі як вбудо-
вані (у рамці на сторінці) або відкриті в новому вікні, та додаткові параметри для 
її передачі. модуль діяльності «зовнішній засіб» дозволяє студентам взаємодіяти з 
навчальними ресурсами та діяльністю на інших веб-сайтах. наприклад, зовнішній 
засіб може забезпечити доступ до нового типу діяльності або навчальних матеріа-
лів від видавця. [2]

Інструктивно-методичні матеріали до практичних (лабораторних) занять до 
навчальної дисципліни повинні містити тему заняття, мету вивчення, обсяг навчаль-
ного часу, обладнання, план та список літератури. окремим пунктом треба виділити 
основні завдання для засвоєння навчального матеріалу та поточного контролю, а та-
кож питання та завдання для самоконтролю та самостійної роботи.

модуль дистанційного курсу «Урок» дозволяє викладачеві доставку контен-
ту та/або практичну діяльність у цікаві та гнучкі способи.

викладач може використовувати заняття для створення набору однорівне-
вих веб-сторінок або для навчальної діяльності, у якій пропонуються різні шляхи 
процесу вивчення матеріалу або варіанти завдань для учня.

У будь-якому випадку, викладачі можуть вибрати для збільшення взаємодії 
та забезпечення розуміння в тому числі різні питання, такі як множинний вибір, на 
відповідність і коротка відповідь. [6]

а окремий модуль дистанційного курсу «завдання» дозволяє викладачу 
створювати інтерактивні завдання, збирати роботи студентів і забезпечувати оціню-
вання та зворотний зв’язок.

Студенти можуть надсилати будь-який цифровий контент (файли), напри-
клад, документи текстового процесора, електронні таблиці, зображення, аудіо або 
відеокліпи. в якості альтернативи чи доповнення завдання може вимагати від сту-
дентів введення тексту безпосередньо у вбудованому текстовому редакторі. завдання 
може також використовуватися, щоб нагадати учням завдання «реального світу», які 
вони повинні завершити в автономному режимі (офлайн), наприклад, твори мисте-
цтва, і, отже, не потребують ніякого цифрового контента.

При розгляді завдань викладачі можуть залишати коментарі для зворотного 
зв’язку та завантажувати файли, такі як відповіді студентів, документи з коментаря-
ми чи розмовні аудіо файли. завдання можуть бути оцінені з використанням число-
вої або користувальницької шкали чи удосконаленим методом оцінювання, таким як 
рубрики. Підсумкові оцінки заносяться в журнал оцінок.

окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі. 
якщо навчальним планом передбачено виконання лабораторних робіт, то такі занят-
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тя проводиться очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях, або дистан-
ційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій.

одним з елементів наповнення змістового модулю (теми) є дидактичне за-
безпечення самостійної роботи, яке може бути представлене у вигляді індивідуаль-
них завдань. викладач розробляє методичні рекомендації до цих завдань із урахуван-
ням специфіки та цілей навчальної дисципліни.

контрольні заходи з навчальної дисципліни під час підготовки фахівців за 
дистанційною формою навчання у внз, включають проміжний (тематичний, мо-
дульний), підсумковий та інші визначені внз, контролі знань, умінь та навичок, на-
бутих здобувачем, учнем (вихованцем), слухачем у процесі навчання.

дидактичним забезпеченням контролю знань може бути тестування для 
перевірки знань та вмінь слухачів. тестування при навчанні дисципліни є одним із 
методів діагностичного контролю сформованості знань, навичок і умінь здобувачів. 
головна мета тестування – створення єдиної технології, процедур і інструментарію 
для об’єктивної і достовірної оцінки навчальних досягнень учнів. Інструментом тес-
тування є тест.

модуль «тести» надає викладачу можливість розробляти тести, які можуть 
містити питання різних типів, у тому числі множинний вибір, на відповідність, ко-
ротка відповідь та числовий.

тести можуть бути використані під час іспитів, як міні-тести в окремих за-
вданнях або наприкінці теми, у іспитах, які можуть використовувати питання мину-
лих іспитів, для отримання зворотного зв’язку з метою оцінки ефективності навчан-
ня, для самоконтролю.

тестування є на сьогоднішній день найбільш об’єктивним методом оцінки 
знань студентів.

Процес навчання, що забезпечується інтерактивним віддаленим діалогом 
суб’єкта навчання з відповідною централізованою установою, згідно з персональ-
ним графіком і є по суті дистанційною освітою. крім того, цей процес забезпечує 
контроль результатів діяльності суб’єкта навчання та можливість внесення певних 
корективів до самого процесу, через наявність будь-яких індивідуальних особливос-
тей індивідуума. відрізняє його те, що побудований він з урахуванням використання 
комп’ютерних технологій і засобів телекомунікації. [1]

основними принципами дистанційного навчання є: регулярна інтерактив-
на взаємодія викладача, тьютора і слухача у процесі; надання студентам можливості 
самостійної роботи з освоєння навчального матеріалу; а також консультаційний су-
провід у процесі навчальної (дослідницької) діяльності.

окремі елементи курсу можуть бути не включеними до навчально-
методичних матеріалів дистанційного курсу, якщо вони не передбачені навчальним 
планом (наприклад, курсові роботи та методичні рекомендації щодо їх написання 
та захисту).

Висновки.
аналіз зазначеної проблеми дозволив зробити нам певні висновки. Створен-

ня дистанційного навчання у вищий школі не перешкоджає самостійності вищих на-
вчальних закладів. воно сприяє розвитку різноманітних форм освіти, що забезпечує 
дотримання державних стандартів освіти. дистанційне навчання не передбачає руй-
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нування сучасної системи освіти. навпаки, наявність системи дистанційної освіти в 
межах країни могла б дозволити та забезпечити наявність високоякісного широко-
доступного навчального ресурсу для всіх, хто отримує освіту. особливо, якщо під 
час створення такої системи враховувати принцип ступеневості освіти. крім того, 
дистанційна освіта здатна впливати на емоційний розвиток та процес виховання.
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ВиКориСТаннЯ рІЗниХ ВидІВ наочноСТІ  
У ПроЦеСІ формУВаннЯ ІнШомоВноЇ ГрамаТичноЇ  

КомПеТенЦІЇ УчнІВ

Формування іншомовної граматичної компетенції є на сьогодні досить ак-
туальною проблемою, яка розглядається багатьма ученими. Іншомовна граматична 
компетенція визначається як здатність людини до коректного граматичного оформ-
лення своїх усних і писемних висловлювань та розуміння граматичного оформлення 
мовлення інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних нави-
чок і знань та граматичної усвідомленості.  

основними компонентами формування іншомовної граматичної компетен-
ції в учнів загальноосвітніх навчальних закладів виступають граматичні навички, 
граматичні знання і граматична усвідомленість. говорячи про знання як компонент 
граматичної компетенції, слід, перш за все, вирішити питання, яку граматику ми ма-
ємо на увазі. Існує так звана лінгвістична (або аналітична, формальна) граматика, 
тобто науковий лінгвістичний опис системи правил певної мови, і педагогічна (або 
навчальна) граматика, яка являє собою перероблені правила лінгвістичної грамати-
ки, пристосовані для навчання мови. Педагогічна граматика завжди контрастивна, 
бо враховує вплив рідної мови. навчальний матеріал до неї відбирається за суто 
методичними критеріями: нормативності, вживаності, відповідності потребам спіл-
кування. він організується циклічно й концентрично (а не системно - лінійно, як у 
лінгвістичній граматиці), передбачаються фази систематизації і повторення. Уточ-
нюючи поняття «педагогічна граматика», дослідники (Черноватий л.м., Хельбіг г., 
r. dirven) визначають її як будь-який, орієнтований на вчителя і учня, опис або спо-
сіб пред’явлення правил іноземної мови з метою забезпечення процесу його засвоєн-
ня, а також управління цим процесом [1].

ефективним шляхом для формування іншомовної граматичної компетенції 
є принцип наочності.

наочність як принцип навчання був вперше сформульований я.а. комен-
ським, а в подальшому розвинений І.т. Песталоцці, к.д. Ушинським та іншими пе-
дагогами. Учитель може використовувати різні засоби наочності: реальні об’єкти, їх 
зображення, моделі досліджуваних об’єктів і явищ.

наочність у навчанні відноситься до різних видів сприйняття (зорового, слу-
хового, дотикального та ін.) Жоден з видів наочних посібників не володіє абсолют-
ною перевагою над іншими. наприклад, при вивченні теми „Природа” („Пори року”, 
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„Погода” тощо) найбільше значення мають натуральні об’єкти та зображення, близь-
кі до натури. на уроках граматики зручніше застосовувати умовні зображення, які 
виражають відносини між словами, частинами речення за допомогою стрілок, дуг, 
за допомогою виділення частин слова різними кольорами тощо.  У таких випадках 
зіставне навчання мовам отримує ще одну перевагу, так як він є видовищним, демон-
струє додаткові точки дотику або відмінності досліджуваних об’єктів. застосування 
цього способу здійснити і легко, і складно водночас. необхідно не загромаджувати 
запропонований матеріал зайвими порівняннями, що розсіює увагу. наприклад, при 
вивченні часів у граматиці англійської мови досить згадати існування трьох часів в 
українській та більшу наявність їх в англійській мовах.

нерідко виникає необхідність використовувати різні види наочних засобів при 
ознайомленні з одними і тими ж питаннями. дуже важливо використовувати наочні 
засоби цілеспрямовано, не загромаджуючи уроки великою кількістю наочних посібни-
ків, бо це заважає учням зосередитися, і обдумати більш суттєві питання [2, с. 44].

вивчення англійської мови за допомогою комп’ютерних програм викликає 
величезний інтерес в учнів школи. Учнів приваблює цей вид роботи. на уроці діти 
активні. кожен учень, навіть слабкий, проявляє свої вміння та здібності.

мультимедійний курс англійської мови – це відеоролики, цікаві, захоплюючі 
завдання, спрямовані на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, зокрема, грама-
тичних та лексичних навичок. особливу увагу можна приділити дітям, які відстають 
у навчанні. робота на комп’ютері викликає у цих учнів непідробний інтерес, що за-
безпечує формування позитивної мотивації до навчання іноземної мови та вдоскона-
лення граматичних навичок дитини [3, с. 24-26].

отже,  для формування іншомовної граматичної компетенції важливі такі 
компоненти як: етапи формування граматичної структури та сформованість репро-
дуктивних і рецептивних навичок. для якісного формування даних навичок одним 
з найефективніших принципів є принцип наочності. Саме він надає учням можли-
вість з зацікавленістю вивчати певний матеріал та ґрунтовно засвоювати граматичні 
правила іноземної мови, розкриваючи свій потенціал і демонструючи свої уміння та 
здібності.
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дослідники з різних наукових позицій підходять до питання визначення 
структури та змісту компетентностей майбутніх фахівців. У більшості досліджень 
компетентність визначається та аналізується як: багатоелементне явище: «структура 
компетентності фахівця передбачає досвід (знання, навички, вміння), спрямованість 
(потреби, цінності, мотиви, потяги, ідеали тощо), якості (здатність до синергетичних 
проявів, адаптації, масштабування та інтерпретації, саморозвитку, інтеграції, 
перенесення знань із однієї галузі в іншу тощо)» [4,15].

Ю. татур у загальній структурі компетентностей виокремлює п’ять складників: 
мотиваційний, когнітивний, поведінковий, ціннісно-смисловий, емоційно-вольовий 
[5]. І. зимня до складу компетентності включає такі складники:

• готовність до прояву компетентності;
• володіння знаннями щодо змісту певної компетентності;
• досвід прояву певної компетентності у різноманітних навчальних та поза 

навчальних ситуаціях;
• ставлення до змісту компетентності та об’єкту її застосування;
• емоційно-вольова регуляція процесу і результатів прояву компетентнос-

тей [2, 40].
деякі дослідники вважають, що основною ознакою компетентностей будь-якого 

рівня є цілісність та неподільність властивостей. ми поділяємо точку зору тих науков-
ців, які наголошують на тому, що багатоелементність досліджуваного явища не є пере-
шкодою для цілісності сприйняття та представлення за умови ретельного вивчення до-
мінувальних зв’язків, взаємопереходів та взаємозалежностей. При моделюванні змісту та 
структури художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей 
ми виходимо з того, що зміст художньо-графічних компетентностей повинен:

• відбивати цілі та завдання професійної підготовки студентів мистецьких 
спеціальностей;

• розроблятися з урахуванням провідних форм навчальної діяльності сту-
дентів мистецьких спеціальностей;

• враховувати вимогу відповідності властивостей, що формуються, чинним 
професійним стандартам;
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• відбивати особливості взаємозв’язку та взаємозалежностей цього та ін-
ших різновидів компетентностей.

Слід також зазначити, що процес навчання студентів мистецьких спеціаль-
ностей – складне явище, фундаментом для якого є: соціально-економічні процеси, що 
відбуваються в суспільстві; ступінь розвитку науково-технічного прогресу; естетико-
емоційні установки особистості; способи сприйняття і переробки інформації; харак-
тер протікання розумової і практичної діяльності, творчості і т.д. [1].

ми вважаємо, що зміст художньо-графічних компетентностей, може бути 
представлений у вигляді таких компонентів: когнітивний, мотиваційно-цільовий, 
художньо-рецептивний, праксеологічний, рефлексивний. враховуючи специфіку на-
вчальної діяльності та професійної підготовки студентів мистецьких спеціальностей, 
у кожному компоненті виокремлюємо відтворювальні, пізнавально-творчі та твор-
чі елементи, що дозволяє у подальшому здійснити трирівневу градацію і відстежити 
особливості формування показників кожного із п’яти критеріїв художньо-графічних 
компетентностей.

зауважимо, що художньо-графічна компетентність не є і не може бути 
чітко фіксованою структурою. більшою мірою це  – процесуальна характеристи-
ка, що відбиває інваріантні (поступові та скачко подібні, еволюційні чи регресив-
ні) переходи, залежить від багатьох суб’єктивних і об’єктивних факторів. кожен 
компонент художньо-графічних компетентностей співвідноситься із вимогами 
освітньо-кваліфікаційних характеристик, водночас, потрактування змісту компо-
нентів художньо-графічних компетентностей є суб’єктивно забарвленим, таким, що 
уможливлює прояв особистісних акцентуацій. в. ликова зауважує, що притаманна 
багатьом роботам «компетентнісна недостатність – занадто обмежений вибір компе-
тентностей при прописуванні стандартів, програм навчання – ускладнює реалізацію 

Рис. 1. Загальна структура художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких 
спеціальностей.
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індивідуальних освітніх траєкторій, оскільки не враховуються такі синергетчні фак-
тори, як спонтанність, самоорганізація, флуктуація, ентропія» [ 3, 31].

на рис. 1. подається загальна структура художньо-графічних компетентнос-
тей студентів мистецьких спеціальностей.

отже, висвітлення основних підходів до розробки структури художньо-
графічних компетентностей створюють достатні підстави для конструювання змісту 
кожного компонента художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких 
спеціальностей.
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Педагогічна освіта переживає новий етап свого розвитку, зумовлений зрос-
таючими вимогами до загальної культури і професійно значущих якостей педагога. 
Прогресивне реформування сучасної освіти в Україні визначає основні орієнтири 
формування і розвитку особистості. Професіоналізм у галузі мистецтва, у тому чис-
лі і музики, не залишається осторонь від першочергових проблем, які вимагають до 
себе посиленої уваги. мистецтво, культура – це духовна основа суспільства, і лише за 
умови збереження і розвитку культурних цінностей суспільство може активно роз-
виватися в усіх напрямках.

критичний аналіз змін у суспільстві спонукає вчителя до рефлексії власного 
професійного і соціального життя, вимагає від нього як індивіда максимум зусиль, 
розвитку всіх своїх здібностей, зорієнтованості на цілі суспільства та загальнолюд-
ські цінності.

дослідження вчених показують, що важливим компонентом особистісної і 
професійної зрілості людини є самоактуалізація. Самоактуалізація пов’язана з про-
цесом творчого самовираження, який ініціюється відповідним мотивом. завдяки 
даному феномену особистість набуває стану незалежності, самодостатності. Само-
актуалізація має на увазі повний і безперервний самовияв, саморозвиток і самореа-
лізацію особистістю свого потенціалу.

актуальність дослідження самоактуалізації особистості пояснюється сучас-
ним запитом соціуму до самоекспресії, до розкриття власних здібностей і талантів із 
прагненням до ствердження своєї унікальності та досягнення успіху у житті. Понят-
тя «самоактуалізація» займає один з центральних фокусів уваги напрямку гуманіс-
тичної психології. Єдиноприйнятого розуміння досліджуваного поняття у сучасній 
психологічній науковій літературі не існує. Серед дослідників цього питання можна 
виокремити к. гольдштейна, а. маслоу, к. роджерса, в. Франкла, а. адлера, е. Шо-
строма, д. а. леонтьєва, Є. Є. вахромова, м. І. козлова та інших.

Поняття самоактуалізації введене в психологію а.маслоу, який під даним про-
цесом розумів реалізацію особистістю своїх найкращих здібностей і можливостей, що 
є вродженою потребою і метою життя: «говорячи про самоактуалізацію, я маю на увазі 
прагнення людини до самоздійснення, до втілення у дійсність потенційно властивих їй 
можливостей. Це прагнення можна назвати прагненням до самототожності, самобут-
ності» [1, 352]. за маслоу, самореалізація є найвищою потребою людини.
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значний внесок у дослідження проблеми самоактуалізації особистості зро-
били к. роджерс, е. Фромм, г. оппорт, в. Франкл, д.о. леонтьєв, л.о. коростильова, 
Є.Є. вахромов, д.г. рощин та ін. згідно теорії г.оппорта, людині, що актуалізується, 
властиве прагнення до досконалості – робити найкращим те, на що вона здатна. на 
сьогодні поняття самоактуалізації в науковій літературі визначається досить широ-
ко: як процес утілення потенційних можливостей індивіда в конкретних результатах 
його предметної діяльності; як найвищий рівень виявлення духовного і творчого по-
тенціалу особистості, прагнення до повного виявлення і розвитку своїх особистісних 
можливостей; як самостійна діяльність, орієнтована на виявлення знань, умінь у від-
повідності з навчальними вимогами.  

особливої уваги заслуговує розгляд проблеми самоактуалізації у професій-
ному контексті, адже самоактуалізація в обраній професії стає провідним її спосо-
бом. в умовах модернізації освіти вчитель виступає як суб’єкт навчальної діяльності, 
здатний до саморозвитку, самоактуалізації.

для повноцінної реалізації педагогом професійної діяльності музикант-
педагог повинен володіти не тільки музичними здібностями, знаннями та вміннями, 
але і специфічними якостями, які прийнято відносити до самоактуалізованої особис-
тості. Саме вони забезпечують процес творчої діяльності.

н.а.  рибакова виділяє комплекс якостей самоактуалізованої особистості, 
який поділяється на інтераперсональні (спрямовані на себе) і на інтерперсональні 
(спрямовані на інших).

до основних інтераперсональних якостей музиканта-педагога відносяться 
самоцінність, суб’єктність, рівновеличність, прагнення до незалежності і свободи, 
довіра до себе, самоповага, діалогічність, прагнення до творчості. розглянемо деталь-
ніше кожну з наведених якостей самоактуалізованої особистості.

Самоцінність. Сучасні визначення самоцінності базуються на мірі позитив-
ної самооцінки, яка поєднує в собі як когнітивну (оцінка самого себе), так і емоційну 
(почуття по відношенню до самого себе) складові. Ця якість дає можливість розгля-
дати себе як людину – внутрішній світ, духовні запити, почуття, стосунки, художньо-
творча своєрідність якої вимагає уваги, турботи, розвитку.

Суб’єктивність виступає як усвідомлене вчителем поняття про те, що тільки 
він є джерелом і організатором своєї професійної діяльності, від якої, в першу чергу, 
залежать її результати і особистісний розвиток.

Рівновеличність характеризує відношення вчителя до себе як до людини, по-
тенційно рівної іншим суб’єктам професійної взаємодії, яка має право на власну дум-
ку, оцінку, позицію, на право голосу.

Прагнення до незалежності і свободи дає можливість прагнення до вільно-
го, але обґрунтованого і адекватного вибору і прийняття самостійних професійно-
значущих рішень.

Самоповага педагога виявляється у відчутті власної гідності, перешкоджає 
проникненню зневаги, неповаги, висунення власного «я», а також неадекватності і 
непродуманих дій.

Діалогічність забезпечує ефективність самоактуалізації як музично-
го, так і педагогічного напрямків професійної діяльності музиканта-педагога. 
Ця якість, яка за своєю суттю є комунікативною, вимагає глибоких емоційно-
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чуттєвих контактів з образами творів мистецтва, їх авторами і виконавцями, з 
учнями в процесі співпраці.

Прагнення до творчості дає можливість музикантові-педагогу приймати 
оригінальні нестандартні рішення. Ця якість характеризується інтересом до ново-
го художньо-творчого і педагогічного досвіду, бажанням його пізнати і застосувати, 
а під час спілкування з творами мистецтва – зрозуміти твір по-новому, доповнити 
художній образ особливими рисами [2, 25-27].

отже, самоактуалізація особистості є однією з умов професійної підготовки 
майбутнього музиканта-педагога. вивчення аспектів самоактуалізації є запорукою 
успіху реалізації гуманістичного напряму в сучасній вищій школі.
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ПробЛема ВиХоВаннЯ ШКоЛЯрІВ ЗаСобами СЛоВа  
У ТВорчІй СПадЩинІ В.о.СУХомЛинСьКоГо

Стаття присвячена проблемі виховання школярів засобами слова. Показано, 
яку роль відіграє слово в духовному становленні особистості. Висвітлюються погляди 
В.Сухомлинського про слово, як одного із найефективніших засобів; про важливість сло-
ва в розумовому, моральному, патріотичному та естетичному вихованні школярів.

Ключові слова: слово, мислення, виховання, духовні цінності.
The article is devoted to the problem of upbringing of children by means of word. In 

the article is shown which role has the word in spiritual growth of individual. In the article are 
presented V.Suchomlynskyi’s views about the word, as one of most effective means, about the 
importance of the word in mental moral, patriotic and esthetical education of children.

Key words: word, thinking, education, spiritual values.
Статья посвящена проблеме воспитания школьников средствами слова. 

Показано, какую роль играет слово в духовном становлении личности. Освещаются 
взгляды В.Сухомлинского на слово, как одного из наиболее эффективных средств; о 
важности слова в умственном, нравственном, патриотическом и эстетическом вос-
питании детей.

Ключевые слова: слово, мышление, воспитание, духовные ценности.

Україна стала колискою для багатьох видатних особистостей, зокрема і 
для в.о. Сухомлинського. великий український педагог і талановитий дитячий 
письменник сьогодні відомий усьому світові. Його педагогічна спадщина – це не-
вичерпне джерело цінних педагогічних думок, ідей та рекомендацій, які будуть 
актуальні в усі часи.

нині ми відчуваємо дефіцит людяності, добра, милосердя. звернення до 
спадщини видатного педагога може вирішити багато питань і прогалин у вихованні 
підростаючого покоління, зокрема з проблеми виховання дітей засобами слова. осо-
бливо, коли це стосується виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

аналіз історико-педагогічної літератури засвідчує, що до проблеми виховання 
дітей засобами слова була привернута увага багатьох відомих педагогів. Прогресивні 
погляди в галузі навчання і виховання засобами рідного слова відображені у працях 
я.коменського, г.Сковороди, к.Ушинського, л.толстого, м.драгоманова, І.Франка, 
а.макаренка, о.Потебні, І.огієнка, г.ващенка, С.русової та інших.

на сучасному етані проблема виховання дітей засобами слова відображена у 
наукових розвідках м.антонця, а.борисовського м.вашуленка, л. мамчур, г.Сагач, 
м.Стельмаховича, о. Сухомлинської.

Про велику силу слова в духовному становленні особистості вказував і ви-
датний український педагог василь олександрович Сухомлинський. У багатьох кни-
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гах, а також у статтях вчений висловив слушні думки щодо ролі рідного слова в розу-
мовому, моральному, патріотичному та естетичному вихованні дітей.

Проблему виховання дітей засобами слова василь олександрович вважав 
однією з найскладніших. «тонкість внутрішнього людського світу, – наголошує педа-
гог,- благородство морально-емоційних відносин не утвердити без високої культури 
словесного виховання» [3,c.315]. для в.Сухомлинського саме це переконання було 
провідним у вихованні моральності, органічно поєднуючись з естетичним впливом 
на почуття дитини, з розвитком у неї допитливості і радості пізнання.

Педагог- гуманіст розглядав проблему виховання дитини засобами слова 
крізь призму педагогічного, психологічного, соціального та філософського аспектів.

Педагогічний аспект розкриває важливість слова, мови для загальної освіти, 
виховання та розвитку дитини. василь олександрович стверджував, що добре 
володіння рідною мовою підносить людину духовно, розвиває у неї почуття прекрас-
ного, виховує естетичні смаки. кожен вихователь, наголошував в.Сухомлинський, 
покликаний майстерно володіти словом.

Психологічний аспект вказує на те, що слово виступає засобом психічного 
розвитку і виявлення внутрішнього світу особистості. оволодіння культурою мови є 
неодмінною передумовою успішного навчання і розвитку творчих здібностей учнів. 
Слово і думка нерозривно пов’язані між собою. висловлюючи власну думку, дитина 
удосконалює мислення, світогляд. У педагогічному досвіді в.Сухомлинського ці два 
процеси органічно взаємообумовлені.

Соціальний аспект полягає у тому, що мова формується у процесі життя, 
розвитку людини в суспільстві. Становлення особистості, засвоєння нею рідного 
слова залежить від мовного середовища в сім’ї, дитячому садку, суспільстві, в якому 
вона зростає. василь олександрович глибоко усвідомлював, що держава, суспільство 
повинні дбати про розвиток рідної мови як найбільшої духовної цінності народу.

Філософський аспект пов’язаний з пізнанням духовних основ суспільного 
буття, сенсу людського життя на землі, співставлення добра і зла. в.Сухомлинський 
для своїх вихованців створив «Хрестоматію з етики» – своєрідну дитячу філософію. 
засобами слова василь олександрович розкриває такі категорії етики, як добро, 
гідність, совість, честь, обов’язок.

джерела і наснагу для своєї педагогічної праці педагог черпав насамперед у 
народній мудрості, вважаючи, що повноцінне виховання школа може будувати лише 
на основі врахування тисячолітнього досвіду народної педагогіки. добре розуміючи 
природу народного виховання в.Сухомлинський переконливо доводив, що дитя-
чий садок, школа повинні виховувати в кожному поколінні любов до його духовних 
цінностей, зокрема рідної мови.

Спираючись на багатовіковий досвід народної філософської мудрості, 
в.Сухомлинський у відповідності з визначальною рисою українського народу 
ставить в основу виховання живе народне слово. тому в творах педагога так 
багато прислів’їв і приказок, загадок, притч і оповідань, легенд і переказів. зо-
крема, ними пройняті такі книги як, «Серце віддаю дітям», «народження грома-
дянина», «виховання справжньої людини». деякі назви статей та розділів мають 
назву народних висловів «людина – найвища цінність», «ми продовжуємо себе 
в дітях» та інші.
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У статті «Слово рідної мови» в.о.Сухомлинський говорить про рідну мову як 
неоціненне духовне багатство, завдяки якому народ передає з покоління в покоління 
свою мудрість і славу, культуру і традиції, історичний, культурний, естетичний і по-
бутовий досвід. рідне слово він вважав тим невичерпним джерелом, з якого дитина 
пізнає найперші уявлення про навколишній світ, про свою родину, про рідне село чи 
місто, про батьківщину [7].

василь олександрович вважав, що першочергове завдання дитячого закла-
ду, школи – закласти міцну основу для того, щоб рідна мова, художнє слово стали 
органічною потребою особистості. як теоретик і практик василь олександрович до-
бре розумів, що недооцінка ролі слова у вихованні, невміле його використання при-
зводить до емоційної товстошкірості.

роками педагог шукав відповіді на складні питання: як слово входить у 
свідомість дитини? як дитина вчиться мислити за допомогою слова? як пробудити 
в учня чутливість до слова? як взаємозв’язані між собою культура слова педагога 
й емоційна культура учня? на ці та інші питання в.Сухомлинський дає відповідь у 
своїй маловідомій статті «Слово і мислення»[6].

аналізуючи і вивчаючи мову дітей на уроках, педагог-гуманіст все більше 
переконувався, що між розумовим розвитком і розвитком мови дітей у навчанні 
відбувається дуже великий розрив: відповіді дітей сірі, безбарвні, одноманітні, – для 
пояснення вони не можуть знайти потрібне слово. тому василь олександрович вва-
жав, що не варто обмежуватись уроком у класі, а потрібно частіше вести дітей до 
природи – найважливішого джерело знань про оточуючий світ.

Педагог наголошував, що саме у природі криється «вічне джерело дитячого 
розуму». дуже важливо, щоб перші наукові істини діти засвоювали не за підручником, 
який нерідко не торкаючись чуттєвих вражень, притупляє емоції, сковує уяву і 
фантазію, а з джерел природи, що сприяє розвитку мови дитини – становленню її як 
особистості. в.Сухомлинський спирався на дослідження л.виготського, який дово-
див, що саме в цьому віці в дітей розвивається мислення і вони активно оволодівають 
словом [1,с.414].

Педагога завжди тривожила думка: чому окремі діти, ставши учнями, з 
великими труднощами вчаться писати й доходить висновку, що причиною таких 
труднощів є обмеженість і убогість думки в дошкільному віці, коли розум дитини 
особливо чутливий до навколишнього світу. Спираючись на дослідження психолога 
П.анохіна, василь олександрович також вважає, що в таких випадках потрібно ак-
тивно розвивати в дитини пам’ять і мислення.

основним психологічним засобом впливу на учнів вчений вважав красу, яка 
поєднує в собі слово і образ. він зазначає, що, коли в ранньому дитинстві вихованця 
не схвилювала краса квітучого поля, дзюрчання струмка, то така дитина залишається 
байдужою до всього, що її оточує. залишається вона байдужою і до того, про що їй 
говорить і пояснює вчитель. «отже, потрібно думати про виховання почуттів ще в 
дошкільному віці», – вважав педагог [6].

багаторічний досвід роботи у школі переконав в.Сухомлинського в тому, що 
в основу системи навчання і виховання треба покласти живе слово і творчість дити-
ни; щоб художнє слово, рідна мова стали органічною потребою особистості. «Шко-
ла є справжнім осередком культури лише тоді, – зазначає василь олександрович, – 
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коли в ній панують чотири культи: культ батьківщини, культ людини, культ книги і 
рідного слова» [5,с.201].

основним джерелом знань для першокласників василь олександрович вва-
жав навколишній світ в усій його різноманітності. Подорожі до джерел думки і сло-
ва – це одна з найголовніших і найістотніших складових частин виховної системи, 
яку запровадив в.Сухомлинський у Павлиській середній школі. У цих подорожах за 
допомогою емоційного слова вчителя діти пізнавали не тільки красу природи, а й 
багатство рідної мови, рідного слова. василь олександрович говорив, що у подоро-
жах за рідним словом не тільки збагачувалась мова дітей, розвивалось їхнє мислення. 
тут, серед природи, насамперед вивчався духовний світ кожної дитини, особливості 
сприймання і мислення, культурний рівень кожної сім’ї.

Подорожі до джерел живого слова відбувались не тільки в роки дитинства, 
підлітковому віці, але і в роки юності. так творилася скарбниця рідної мови і одночас-
но проходив активний процес розумового, морального, патріотичного та естетично-
го виховання. в.Сухомлинський зазначав, що у відчутті слова, в прагненні передати 
словом найтонші рухи людської душі – одне з важливих джерел справжньої людської 
культури [4,с.47]. Слово має стати інструментом думки, воно повинне жити у дитячій 
творчості, у стосунках між дітьми; має бути найчутливішою струною душі, щоб для 
висловлення своїх почуттів і думок учень шукав своє єдине неповторне слово.

одним з найефективніших засобів впливу на дитину, формування її 
морально-етичних переконань в.о.Сухомлинський вважав казку. Саме казка, на дум-
ку педагога, задовольняє жадобу дитячого пізнання, інтерес до навколишнього світу. 
з неї починалися перші подорожі до джерел думки і слова. Сухомлинський вважав, 
що казка – це той ключик, за допомогою якого можна відкривати ці джерела, і вони 
заб’ють життєдайними струмками: «Через казкові образи у свідомість дітей входить 
слово з його найтоншими відтінками; воно стає сферою духовного життя дитини, за-
собом висловлення думок і почуттів – живою реальністю мислення» [5,с.176].

Сила незвичайного впливу казки – в особливому світі фантазії, яка вражає 
уяву дітей, вона захоплює їх надзвичайними перетвореннями. в.о.Сухомлинський 
вбачав у залученні дітей до казки важливий етап розумового виховання. вони краще 
пізнають і розуміють ту чи іншу ідею тоді, коли вона втілюється в яскраві образи, що 
дає казка. з казки дитина дістає перші уявлення про справедливість і несправедливість. 
впливаючи на душу дитини, вона виховує здатність близько сприймати чиєсь горе, 
радіти чиїйсь перемозі, хвилюватися за іншого, як за себе, тобто виховує доброту і 
людяність. дітей захоплює в казці насамперед обов’язкова перемога добра над злом.

казка сприяє розвитку естетичних почуттів дитини, в ній втілене духовне 
багатство народу, з неї дитина черпає благородство душі, сердечну чутливість, почут-
тя власної гідності. Педагог був переконаний, що дитячі роки є найсприятливішим 
періодом для творчості. те, що створене у дитячому садку, початкових класах, учень 
ніколи не створить, ставши підлітком.

завдяки казці виховується любов до рідного слова. «на мою думку, – пише 
Сухомлинський у статті «думки над хорошою книгою», – казка – це колиска слова. 
якщо ви хочете, щоб слово рідної мови назавжди ввійшло в духовний світ дитини, 
щоб воно жило як засіб пізнання і творчості, пробудіть у дитини захоплення каз-
кою» [2,с.2]. Справжнім казкарем був і сам в.Сухомлинський. він написав близько 
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півтори тисячі казок та оповідань для дітей. Спочатку він розповідав дітям казки, які 
спеціально писав для них. Під враженням казкового слова діти також почали скла-
дати казки.

квінтесенцією виховання дітей засобами слова є книга в.Сухомлинського 
«як виховати справжню людину», побудована на національних та загальнолюдсь-
ких духовних цінностях, вона стала своєрідним етичним кодексом виховання для 
підростаючих поколінь[8].

велика увага в книзі приділяється проблемі виховання любові, поваги 
до рідних, близьких, старих немічних людей. ось деякі з повчань: будьте добрими 
дітьми своїх батьків і матерів. твоє недобре слово  – подряпина на ніжній тканині 
душі материнської. дідусеві і бабусі – почесне місце в домі. Пам’ять поколінь – це 
жива історія народу та інші.

кожне з повчань-звернень супроводжується методичними порадами вихо-
вателю, як донести їх зміст до свідомості дитини. Повчання завжди доповнювались 
оповіданнями, притчами, новелами з “Хрестоматії з етики”, які виступали як матеріал 
для роздумів. методичний збірник “як виховати справжню людину” і “Хрестоматія з 
етики” становлять собою єдине ціле.

У згаданій вже книзі «як виховати справжню людину» в.Сухомлинський чітко 
окреслив образ справжньої людини, якій притаманні загальнолюдські морально-
духовні якості, що регулюють гармонійні відносини у соціальному середовищі і охо-
плюють два аспекти – ставлення до інших людей і ставлення до самого себе[8].

значним новаторським внеском у проблему виховання школярів засобами 
слова є створені в. Сухомлинським казки, новели, оповідання, бувальщини, притчі, 
легенди, що значно збагатили сучасну дитячу літературу.

твори, які написав в.Сухомлинський для дітей, несуть у собі елементи бага-
тьох моральних людських якостей і непомітно прищеплюють читачам ті благородні 
риси, без яких неможливо уявити людину-громадянина.

аналіз практичного доробку в.Сухомлинського, досвіду вчителів, що ви-
користовують мудрі поради педагога-гуманіста щодо виховання школярів засобами 
слова, дає підстави стверджувати, що за умови їх творчого умілого використання, 
впровадження у практику, значно зростає ефективність виховного процесу в дитя-
чому садку та школі, завдяки слову діти стають більш сприйнятливими до етичних 
повчань вихователя, через слово виховується любов до книги, народу,рідної землі.
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