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Teaching and learning something new 
and necessary is such a process which de-
mands a person to work continuously and 
progressively in a planned way. Approach-
es towards each stage of receiving educa-
tion are remarkably different because both 
learners and methods change; however, the 
goal in the process stays the same. Taking 
this cause into account, we have aimed to 
do our research on implementing YouTube 
social networking service (SNS) into tach-
ing the English language to students of 
higher education, such as universities. 
Also, there have been a number of re-
searches on applying YouTube SNS into 
teaching foreign languages up to now; 
however, we are outlining this work based 
on our observations on teaching the Eng-
lish language at higher education institu-
tions of Uzbekistan which makes our re-
search significant and effective for special-
ists of teaching the English language.

In the following, all the beneficial 
functions of the SNS will be presented ac-
cording to our research observations step 
by step:

Special channels for language learn-
ers – on the platform of YouTube SNS par-
ticular channels can be created for learners 
according to their levels. Because of this, we 
have planned to create special channels for 
first-year students of our university where 
video materials will be taken and uploaded 
based on the study program of higher edu-
cation, and the students (participants of our 
research) subscribe those channels in order 
to be informed of new video lessons and 
materials online.

Live video lessons  – as our aim is to 
consolidate the continuous education at 
higher education, we pay most of our atten-
tion to make this objective happen with the 
help of modern innovative means, and be-
ing able to have live video lessons on You-
Tube assists us to make our research results 
successful. While streaming video lessons 
online, we can create a convenient atmos-
phere of teaching and learning foreign lan-
guages distantly or during lessons at higher 
education which is one of the most crucial 
elements of our study. In addition to that, 
we should mention that this process goes 

UTILIZING EFFECTIVE FUNCTIONS OF YOUTUBE SOCIAL 
NETWORKING SERVICE IN TEACHING THE ENGLISH 
LANGUAGE AT HIGHER EDUCATION

Azizov S. U.
A first-year master student Uzbekistan State World Languages University

Annotation. In this article, we are outlining the basic and effective functions of You-
Tube SNS in teaching the English language at higher education in order to meet the re-
quirements of modern education based on our scientific observations and research results.

Key words: YouTube, innovative education, the English language, video material, 
innovative method, higher education, online lesson, digital means of teaching.
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interactively between us as teachers and 
students simultaneously, in other words, we 
stream our video lessons distantly, and stu-
dents can send their questions directly help-
ing themselves while trying to understand 
new rules in the target language on their 
own. Moreover, live streamed and other re-
corded video lessons can be uploaded to the 
channels, and they can be used by students 
whenever they want for their preparation 
after university lessons.

Additional tasks and benefits for 
learners – on the platform of YouTube SNS, 
a teacher uploads video lessons for students 
to use, and also, tasks for each video lesson 
can be attached separately which is one of 
the most significant features of our research. 
We can explain this factor in the following 
way that providing learners with both video 
lessons and exact tasks or additional useful 
sites which consolidates the process of 
teaching and learning foreign languages re-
markably. While implementing this func-
tion, we have aimed to attach not only tasks, 
but also presentations which are about top-
ics in the target language for students to use. 
What is more, we can highlight our meth-
ods of teaching the English language by 
fostering students’ learning styles at the 
same time in the following:

Auditory learners  – video lessons are 
much better for them so as to develop their 
listening and speaking skills because they 
depend on listening and speaking as a main 
way of learning [1]. Adhering to this factor, 
we have paid most of our attention to our 
video materials for speaking and listening 
skills. Besides that, we have also used first 
language while explain rules of the target 
language and made our learners repeat 

those rules in the target language during 
lessons.

Visual learners – as most of our video 
lessons are based on self-video explanations, 
our students easily and successfully utilized 
the functions of YouTube SNS in practice. 
Besides that, the graphic elements of our 
study materials are specially made to in-
crease the quality of lessons of English at 
higher education developing learners’ high-
er order and critical thinking simultane-
ously [2].

Kinaesthetic learners  – this style is 
based on physical activities, and we have 
decided to make the learning environment 
convenient for them as well. In other words, 
we have aimed to ask students to prepare 
their home tasks in video forms. Then, their 
videos are received online discussing their 
merits and demerits on the platform of the 
SNS. Doing so can arouse students’ interest 
and activeness making the process comfort-
able for themselves.

Taking the above-mentioned factors 
into account, we must search for ways of 
making lessons of the target language in-
triguing for students at higher education to 
create a real innovative learning atmosphere 
in practice based on theoretical basis. As a 
result of this, innovations in teaching for-
eign languages lead us to development.

References:
1. Kostelnik, M.J., Soderman, A.K., Whiren, 

AP. (2004). Developmentally Appropriate 
Curriculum: Best Practices in Early Child-
hood Education (3rd ed.). Columbus: 
Pearson, Merrill Prentice Hall.

2. “Graphic Organizers: A Review of Scien-
tifically Based Research, The Institute for 
the Advancement of Research in Educa-
tion at AEL”. 
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Постановка проблеми. У XXI ст. 
суспільство зіткнулось з ростом обміну 
знаннями, потребою в реалізації мож-
ливостей інформаційних і комунікацій-
них технологій для отримання освіти. 
На основі дистанційних освітніх техно-
логій стало можливим здійснювати по-
шук необхідної навчальної інформації з 
мережі Інтернет, незалежно від місця 
розташування.. Cуспільство зацікавле-
не в наданні вибору навчальної діяль-
ності для того, хто навчається на основі 
міждисциплінарного підходу. Виникає 
потреба в новій галузі педагогічної на-
уки  – інформатизації освіти, в рамках 
якої затребуване теоретичне і методич-
не обґрунтування, розробка моделей, 
форм, принципів, методів і засобів на-
вчання на основі застосування освітніх 
ресурсів нового покоління.

Мобільне навчання як новий на-
прямок, частина відкритої дистанцій-

ної освіти, яке використовує в якості 
засобів навчання мобільні бездротові 
пристрої, темпи поширення яких ін-
тенсивно зростають. [1, с. 63].

Провідна ідея дослідження виходить 
з парадигми мобільного навчання, згід-
но з яким під впливом інформаційно-
телекомунікаційних технологій освіта 
стає більш мобільною та доступною. 
Використання прог рамно-методичних 
засобів інформаційної взаємодії дозво-
ляє здійснювати самостійну діяльність зі 
збору, обробки та аналізу інформації 
про досліджувані об’єкти, явища, моделі 
і процеси; виникає потреба в навчанні, 
контролі й оцінці досягнутих результа-
тів.Незважаючи на існуючі теоретичні 
та практичні передумови становлення 
системи мобільного навчання у відкри-
тому дистанційному навчанні, багато 
проблем у вітчизняній теорії залиша-
ються недостатньо розробленими.

УДК 001(063):378,4 Укр)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
У ВІДКРИТОМУ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ.

Вем’ян В. Г.
асистент кафедри іноземних мов  
Української інженерно-педагогічної академії Україна, Харків

Стаття розкриває теоретико-методологічні передумови становлення сис-
теми мобільного навчання у відкритому дистанційному навчанні та застосу-
вання мобільного навчання в системі освіти. З’ясовано, що вкладається в понят-
тя мобільне навчання, розробки моделей, форм, принципів, методів і засобів на-
вчання на основі застосування освітніх ресурсів нового покоління.

Ключові слова: мобільне навчання, мобільні пристрої, самостійна діяль-
ність, технологія процесу, педагогічні функції.
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Необхідно розробити сучасне ро-
зуміння сутнісних, структурно-функ-
ціональних характеристик мобільно-
го навчання на основі міждисциплі-
нарного підходу; визначити поняття 
«мобільний підручник»; виявити про-
відні тенденції, закономірності, прин-
ципи і методи мобільного навчання, 
розробити педагогічні основи систе-
ми мобільного навчання у відкритому 
дистанційному навчанні, а також об-
ґрунтувати організаційно-педагогічне 
забезпечення реалізації ефективного 
мобільного навчання. У сучасних 
умовах потрібно розглянути форми 
взаємодії викладача та студента в мо-
більному освітньому середовищі, ме-
тодологічні основи мобільного на-
вчання, науково-практичну розробку 
принципів, методів і засобів мобіль-
ного навчання з урахуванням модуль-
ного та підсумкового контролю. Про-
цес мобільного навчання необхідно 
моделювати, як діяльность педагога 
та навчальну діяльность студентів в 
процесі навчання.

У зв’язку з цим виникає проблема, 
сформульована наступним чином: які 
теоретичні і методологічні основи ста-
новлення системи мобільного навчан-
ня у відкритому дистанційному на-
вчанні, які відповідають сучасним по-
требам суспільства, і застосуванням 
нових інформаційно-телекомунікацій-
них технологій.

Метою дослідження є теоретико-
методологічне та технологічне обґрун-
тування процесу мобільного навчання 
у відкритому дистанційному навчанні 
як цілісної системи.

Виклад основного матеріалу. Роз-
глядаючі праці вітчизняних і зарубіж-
них вчених в області мобільного на-
вчання сучасної освіти в умовах інфор-
матизації, В. В. Жуков виділяє головний 
принцип мобільного навчання: навчан-
ня в будь-якому зручному місці, в будь-
який зручний час; А. А. Федосєєв, А. В. 
Тимофєєв відзначають, що можливос-
тей мобільних пристроїв досить для 
повноцінної роботи в різних професій-
них областях; С. В. Кувшинов розглядає 
мобільне навчання як нову реальність в 
освіті. Але процесс становлення систе-
ми мобільного навчання у відкритому 
дистанційному навчанні в українській 
вищій освіта повністю не вивчен.

На першому етапі здійснювалось 
вивчення параметри дослідження, 
його об’єкт і предмет, методологія і 
понятійний апарат. На другому етапі 
було проведене теоретичне осмислен-
ня проблеми, побудовані гіпотези, 
проектування освітнього навчально-
го процесу в контексті інформатиза-
ції, розробка цифрових освітніх ре-
сурсів у вигляді комп’ютеризованих 
підручників, комп’ютерних інформа-
ційно-навчальних посібників, осво-
єння мережевих технологій, визна-
чення організаційних шляхів, методів 
і засобів реалізації мобільного на-
вчання. На третьому етапі більш при-
ділялась увага розробкам комплексу 
моделей, які характеризують мобіль-
не навчання, здійснювався еволюцій-
ний перехід від комп’ютерних підруч-
ників через мережеві технології до 
мобільного навчання, здійснювалась 
розробка мережевих навчальних сис-



10 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

тем для дистанційного навчання, реа-
лізовувалась технологія мережевого 
навчання, систематизувалась методо-
логія мобільного навчання.

Процес мобільного навчання у від-
критому дистанційному навчанні про-
водився за допомогою мобільних при-
строїв у будь-який час і в будь-якому 
місці. Мобільне навчання це електро-
нне навчання за допомогою мобільних 
пристроїв, з використанням спеціаль-
ного програмного забезпечення на пе-
дагогічній основі модульного підхода, 
запропонован комплекс умов, які спря-
мовані на становлення процесу мобіль-
ного навчання у відкритому дистанцій-
ному навчанні; також виявлені науко-
во-методологічні та технологічні осно-
ви процесу мобільного навчання як 
нового наукового напрямку в області 
відкритого дистанційної освіти:

а) способом засвоєння   нарощува-
них знань, яке включає найбільш зна-
чущі педагогічні завдання, а також 
сформовані навички і вміння на основі 
отриманих знань; в подальшому від-
бувається спіралевидні процеси наро-
щування знань за допомогою сприй-
няття інформації;

б) характером взаємодії суб›єктів 
навчання з використанням інформа-
ційних мереж для передачі необхідної 
навчальної інформації та забезпечен-
ням взаємодії викладача та студентів в 
процесі навчання; [2, с.21].

в) здійсненням мережевої техноло-
гії на основі спеціальних програмних 
продуктів з використанням самостій-
ного, інтерактивного режиму роботи з 
електронним навчальним матеріалом і 

діалоговою інформаційною взаємоді-
єю; здійсненням саморегуляції через 
самостійне придбання знань;

г) розроблені технології процесу мо-
більного навчання (уявлення і вивчення 
навчального матеріалу; мобільного спіл-
кування; мобільного контролю знань; 
формування навичок і умінь; підтримки 
мобільного навчання), що відрізняються 
від раніше відомих використанням інтер-
активних електронних схемокурсов (у ви-
гляді узагальнених і систематизованих на-
вчальних матеріалів в графічній і тексту-
альній формах ), вебінарів, відеоконфе-
ренцій, мережевого спілкування і 
тестування, мобільних ігор, практикумів і 
тренінгів, інформаційно-довідкового об-
слуговування, яке реалізуються на мобіль-
них пристроях з можливістю бездротово-
го доступу, незалежно від часу і місця;

Для організаційно-педагогічного 
забезпечення реалізації процесу мо-
більного навчання, що відрізняється 
бездротовим доступом до мережевих 
ресурсів і технологій. Коли студенти 
отримують необхідні фундаментальні 
знання; вони мають доступ до додат-
кових джерел інформації, здійснюють 
спостереження, виконують самостійні 
дослідно-експериментальні роботи, 
мають можливість рефлексії власних 
пізнавальних зусиль, досягнутих успі-
хів, коригування своєї навчальної ді-
яльності, використовуючи мобільні 
пристрої для отримання необхідного 
соціального досвіду. [3, с.47].

Теоретична значимість результатів 
визначається внеском в розвиток основ 
теорії, методології та технології відкри-
того дистанційної освіти як цілісної 
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системи і полягає в тому, що: науково 
обґрунтована парадигма мобільного 
навчання; виявлені закономірності (за-
гальні, міждисциплінарні, власне педа-
гогічні), тенденції та умови реалізації 
мобільного навчання в вузі, виявлено 
етапи становлення процесу мобільного 
навчання у відкритому дистанційному 
навчанні як системи використання 
комп’ютерних мереж; реалізації без-
дротового доступу до цифрових освіт-
ніх ресурсів; переходу до навчання та 
розвитку телекомунікаційних техноло-
гій); виявлено соціально-педагогічні 
пріоритети мобільного навчання у від-
критому дистанційному навчанні (на-
дання соціально-педагогічних послуг 
через мережеві спільноти; реалізація 
гнучкості при застосуванні мобільних 
пристроїв, яка дозволяє розширити 
можливості їх використання і функціо-
нування системи відкритої дистанцій-
ної освіти з можливістю доступу до на-
вчальних матеріалів за допомогою мо-
більних пристроїв; реалізація освітньо-
го процесу без відриву від виробництва 
для курсів підвищення кваліфікації та 
перепідготовки фахівців; реалізація но-
вих форм освітнього процесу); виявле-
ні зміни в методах навчання під впли-
вом інформаційно-комунікаційних 
технологій мобільного типу (словесні, 
наочні і практичні методи в умовах мо-
більного навчання збагачують вико-
ристання специфічних сервісів навчан-
ня: електронної пошти, форуму, чату, 
веб-сайтів; розвиваються методи на 
основі гіпертексту, гіпермедіа, аудіо- і 
відеофрагментів, інструментаріїв вір-
туального практикуму і віддаленої ла-

бораторії, комп’ютерних тренажерів, 
інтерактивних тестів); запропоновано 
метод наращиваемого ядра, який: реа-
лізує полімодальне сприйняття інфор-
мації; здійснює оцінку первісної компе-
тентності, будує індивідуальну траєкто-
рію навчання; організовує процес на-
вчання за планом з оцінкою досягнутого 
результату навчання; що дозволяє 
збільшити об’єм і якість засвоєної на-
вчальної інформації; виділені мобільні 
засоби для: вивчення мобільного кон-
тенту; мобільного спілкування; мобіль-
ного контролю знань; формування про-
фесійних навичок і вмінь; підтримки 
мобільного навчання; запропонована 
типізація мобільних засобів для ви-
вчення мобільного контенту: мобільні 
підручники, системи SMS-тестування, 
мобільні словники і перекладачі, мо-
більне телебачення і мобільна екскур-
сія);

Також, обґрунтовано модель про-
цесу мобільного навчання, яка акцен-
тує педагогічні функції і нові можли-
вості інформаційно-телекомунікацій-
них технологій нового покоління зі 
стимулювання творчої активності сту-
дентів, особливості їх використання в 
спільній і індивідуальної навчальної 
роботи та інтерпретовано наукове 
міждисциплінарне знання про процес 
мобільного навчання, його модульній 
структурі, змісті, специфіці, можли-
вості та організаційно-педагогічному 
забезпеченні його становлення на 
основі міждисциплінарного підходу; 
відкриті перспективи для подальших 
досліджень в області процесу мобіль-
ного навчання. [4, с.23].
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Практичне значення одержаних ре-
зультатів дослідження визначається 
тим, що:

– з метою реалізації концепції мо-
більного навчання створений сектор по 
розробці електронних навчальних сис-
тем, який забезпечує ефективне мето-
дичний супровід розробки і впрова-
дження нових інформаційних і педаго-
гічних технологій, в тому числі на осно-
ві мобільного, бездротового доступу;

– розроблені і впроваджені інтерак-
тивні електронні схемокурси з різних 
дисциплін в якості компонента для 
процесу мобільного навчання;

– розроблені критерії ефективності, 
показники та індикатори процесу мо-
більного навчання, які успішно вико-
ристовуються в практиці, розроблен мо-
дульний зміст інтегрованого курсу, який 
дозволяє побудувати сценарій навчаль-
ного курсу, управляти послідовністю 
опрацювання тем, навчальних питань; 
та виявлено, що найбільш зручною і на-
очною формою зображення моделі 
знань є орієнтований граф, що дозволяє 
відобразити умови поетапного форму-
вання знань, умінь і навичок, які необ-
хідні для досягнення кінцевої мети на-
вчання; сформульовані умови реалізації 
навчальної діяльності студентів в про-
цесі мобільного навчання (вмотивова-
ність студентів до вивчення нових ін-
формаційних і педагогічних технологій, 
реалізація сходження від абстрактного 
до конкретного, від загального до при-
ватного; використання інформаційних 
мереж; забезпечення кожного студента 
методичними рекомендаціями по кож-
ному елементу самостійної роботи),

Функціонування процесу мобільно-
го навчання забезпечує система, яка 
включає взаємопов’язані підсистеми 
(управління навчальним процесом мо-
більного навчання; адміністративно-
управлінську; технічну; кадрову; фінан-
сову; маркетингову; правову; інформа-
ційну; безпеки; наукових досліджень) 
[3, с.48]. Зміст мобільного навчання у 
відкритому дистанційному освіті має 
програми і курси різних рівнів (почат-
кового, середнього, вищої, післяди-
пломної, додаткової освіти, професій-
них курсів і ін.) Комплекс умов станов-
лення процесу мобільного навчання у 
відкритому дистанційному навчанні 
включає: функціонування освітнього 
спілкування; здійснення керівництвом 
освітнім процесом; наявність мульти-
медійного доступу; використання ігор, 
комп’ютерних симуляцій, сервісів Web 
2.0; підтримка, поповнення колекції 
цифрових освітніх ресурсів.

Методологія процесу мобільного на-
вчання включає структуру, логічну орга-
нізацію, принципи побудови, форми і 
способи пізнання, методи і засоби діяль-
ності. Процес мобільного навчання спря-
мований на еволюційний шлях розвитку 
освіти виділив спільні, міждисциплінарні 
та власні педагогічні закономірності. 
Сформульовані критерії ефективності, 
показники та індикатори дозволяють оці-
нити інноваційні зміни при впроваджен-
ні процесу мобільного навчання.

Модель процесу мобільного навчан-
ня включає основні педагогічні функції 
(мотивуючу, інформаційну, функцію 
управління навчальною діяльністю, яка 
формує навички) і можливості інформа-
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ційно-телекомунікаційних технологій 
щодо стимулювання творчої активності 
до вивчення матеріалу і пошуку відпові-
ді; гнучкості, адаптивності і обліку піз-
навальних можливостей студентів; тре-
нуванні; можливості приймати будь-
який спосіб відповіді. [4, с.23].

Висновок. Технологічні основи про-
цесу мобільного навчання дозволяють 
реалізувати уявлення і вивчення на-
вчального матеріалу; мобільне спілку-
вання; мобільний контроль знань; фор-
мування навичок і умінь; підтримку 
мобільного навчання. Організаційно-
педагогічне забезпечення реалізації 
процесу мобільного навчання включає 
формування у викладачів мотивацій-
ної, операціонально і рефлексивної го-
товності до реалізації цілей мобільного 
навчаня у відкритому дистанційному 
навчанні; спрямованість методичного 
забезпечення мобільного навчання на 
забезпечення відповідності змісту і ре-
зультатів мобільного навчання вимогам 
державних освітніх стандартів; адап-
тивність системи методичного забезпе-
чення мобільного навчання; цикліч-
ність процесу методичного забезпечен-
ня мобільного навчання; готовність 
викладачів до мобільного навчання; 
матеріально-технічне забезпечення 
освітнього процесу мобільного навчан-
ня наукової, навчальної та методичної 
літературою, програмним забезпечен-
ням навчального призначення; здій-
снення педагогічного моніторингу ста-
ну і результатів освітнього процесу мо-
більного навчання; комплексна інфор-
матизація системи забезпечення 
мобільного навчання.

Навчальна діяльность студентів в 
процесі мобільного навчання розкрила 
вмотивованість студентів до застосу-
вання нових інформаційних та педаго-
гічних технологій та за допомогою ви-
користання інформаційних мереж за-
безпечила кожного студента методич-
ними рекомендаціями по кожному 
елементу самостійної роботи. В умовах 
мобільного навчання організацію на-
вчальної діяльності визначають не ча-
сом, не місцем і не кількістью учасни-
ків, а визначальним фактором стає ха-
рактер індивідуального навчального 
завдання
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Інформатизація системи освіти, що 
орієнтована на європейський освітній 
простір, передбачає підготовку висо-
кокваліфікованих фахівців для усіх га-
лузей суспільства. Тому зростає роль 
освіти, яка є основою економічного, 
соціального та духовного розвитку, 
формування у сучасного фахівця ін-
формаційної культури, котра є складо-
вою загальної культури.

Окрім вільного володіння та осмис-
лення інформації фахівець повинен 
формувати інформаційну культуру, 
оскільки культура впливає на соціум 
саме через поширення інформації. По-
яснюючи значущість інформації для су-
часної культури і підкреслюючи її від-
мінність від культури попередніх епох, 
Д. Іванов зауважує: «Тиражування (не 
плутати зі створенням) інтелектуаль-
ного продукту, передача відомостей 
про нього – ось що докорінно відрізняє 
сучасне суспільство як інформаційне. І 
за словом «інформація» приховується 
саме комунікація, а не знання. Величез-
на технічна, економічна, політична, 

культурна роль інформації пояснюєть-
ся саме тим, що вона не змістовна («зна-
ння») і не наочна («продукт») [1, с. 360]. 
Культура й інформація є двома феноме-
нами, в яких існує багато спільних рис. 
Це  – культура взаємодії людини з ін-
формацією на рівні суспільства й осо-
бистості. Як зазначають сучасні дослід-
ники в даній сфері, до загальних рис 
такої взаємодії слід віднести універ-
сальність і глобальність, які виража-
ються у наявності і в інформації, і в 
культури зв’язків з різними формами 
людської діяльності [2]. Існування куль-
тури й інформації взаємозумовлюють 
один одного: інформаційні процеси ре-
алізуються через культурні і навпаки. 
Культура може ефективно впливати на 
індивіда і соціум тільки через механізм 
збору й розповсюдження інформації 
про наявне середовище, в яких вона 
функціонує, та про саму культуру. Ін-
формація і культура співіснують в семі-
отичних знакових системах. Артефакти 
є основним продуктом культури, вони 
одночасно представляють інформацій-

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
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ЛЮДСТВА

Жаровська О.П.
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ну значущість. Також культура й інфор-
мація утворюють органічну єдність у 
процесі освіти. Таким чином, ці фено-
мени є єдиними багатоманітними ціли-
ми [3]. У межах інформаційного підхо-
ду більшість визначень мають на увазі 
сукупність знань, вмінь і навиків по-
шуку, відбору, аналізу інформації, тоб-
то усього того, що включається в інфор-
маційну діяльність. Частина авторів 
взагалі звужує інформаційну культуру 
до меж комп’ютерної грамотності. Сьо-
годні є всі підстави говорити про фор-
мування нової інформаційної культу-
ри, яка може стати елементом загальної 
культури людства. Нею стануть знання 
про інформаційне середовище, закони 
його функціонування, вміння орієнту-
ватись в інформаційних потоках. Ще на 
початку 90-х років XX ст. науковці ви-
словлювались про інформаційну куль-
туру здебільшого як про показник не 
загальної, а професійної культури (ін-
формаційна культура педагога, юриста, 
державного службовця тощо) [4].

В даний час створюється база щодо 
формування суперечності між катего-
рією індивідів, інформаційна культура 
яких формується під впливом інфор-
маційних технологій та відображає 
нові зв’язки й стосунки інформаційно-
го суспільства, і категорією індивідів, 
інформаційна культура яких визнача-
ється традиційними підходами [5].

Для підвищення професійної куль-
тури педагога необхідно створювати 
особливе середовище (інформаційний 
простір), де йде самостійне нарощу-
вання професійних і будь-яких інших 
знань, затребуваних сьогоднішніми 

реаліями, у зв’язку з чим інформацій-
на культура викладача повинна місти-
ти такі складові: культура пошуку но-
вої інформації (сучасний пошук при-
пускає вміння проаналізувати свої ін-
формаційні потреби, використання 
формальних і неформальних каналів 
одержання інформації, освоєння мож-
ливостей нових інформаційних техно-
логій та ін.); культура читання й 
сприйняття інформації: усвідомлення 
того факту, що будь-яке професійне 
читання є засобом одержання знань; 
уміння переробляти більші масиви ін-
формації з використанням інформа-
ційних (комп’ютерних) технологій; 
уміння вести особисті інформаційно-
пошукові системи; розуміння важли-
вості міжособистісного професійного 
спілкування для успішності будь-якої 
трудової діяльності; прагнення до під-
вищення рівня комунікаційної компе-
тентності; уміння знаходити партнерів 
по спільній діяльності з використан-
ням для цього телекомунікаційних ка-
налів зв’язку [6].

Інформаційно-освітній простір ви-
ступає конструктивною основою по-
будови такого навчально-виховного 
процесу, який задовольняв би сьогод-
нішні вимоги до освіти, реалізацію ідеї 
безперервної освіти та мотиваційно-
цільової готовності суб’єктів до неї. 
Він розглядається науковцями не як 
теоретична абстракція, а як така, що 
відповідає практичним потребам кон-
струкція, яка виступає в різних фор-
мах. Це: фізичний загальний інформа-
ційний простір, це простір спільної 
навчальної діяльності в середовищі 
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сучасних засобів нових інформацій-
них технологій в освіті, електронно-
комунікативні системи, засоби і техно-
логії освіти; віртуальний простір гі-
пертекстів, семантичних взаємо зв’яз-
ків понять і тезаурусів; ієрархічні 
системи простору в категоріях їх за-
гального (глобальні мережі), особли-
вого (регіональні мережі), одиничного 
(локальні мережі) [8, с. 207]. Інформа-
ційна культура особистості органічно 
пов’язана з особливостями інтелекту-
ального розвитку. Чим більший вну-
трішній світ людини, тим більше мож-
ливостей формування його високої 
інформаційної культури [7].

Таким чином, формування інформа-
ційної культури майбутніх фахівців 
здійснюється на основі розуміння за-
гальної культури людства. Інформація й 
культура можуть бути представлені як 
дві сфери, що взаємоперетинаються, в 
зоні яких утворюється простір, що по-
значається як інформаційна культура.
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Постановка проблеми. Спілкуван-
ня між людьми  – надзвичайно склад-
ний процес. Неефективність спілку-
вання може бути пов’язана з повною 
або частковою відсутністю того або 
іншого комунікативного вміння, із не-
достатнім рівнем самоконтролю одно-
го із суб’єктів комунікативного проце-
су (невміння подолати власну тривож-
ність, імпульсивність, агресію тощо). 
Кожний із нас навчається самоконтро-
лю впродовж усього свого життя [6].

Особливо важливим постає питан-
ня формування комунікативних нави-
чок у дітей з особливими потребами. 
Ключову роль у процесі розширення 
можливостей встановлення контакту 
в різних ситуаціях спілкування віді-
грають тренінгові технології.

Виклад основного матеріалу. Сьо-
годні наявна велика кількість модифі-
кацій конкретних форм тренінгів, від-
повідно до якої тренінг – це:

а) своєрідна форма дресури, коли за 
допомогою жорстких маніпулятивних 
прийомів формуються зміни в пове-
дінці, «стираються» шкідливі, на дум-
ку керівника тренінгу, звички;

б)  тренування, в результаті якого 
відбувається формування та відпра-
цювання вмінь і навичок ефективної 
поведінки;

в) форма інтерактивного навчання, 
метою якого є передача знань, а також 
розвиток певних умінь і навичок;

г) метод створення умов для само-
розкриття учасників і самостійного 
пошуку способів розв’язання власних 
психологічних проблем [3].

Цілями проведення тренінгів мо-
жуть бути: інформування (про певні 
явища) та набуття учасниками тре-
нінгу нових професійних навичок та 
умінь; формування навичок співпра-
ці, засад толерантності шляхом ви-
значення межі власної терпимості та 
поваги до прав і свобод інших людей; 
формування навичок логічного мис-
лення, аналізу, вибору і презентації 
інформації або проблематики; опа-
нування новими технологіями в про-
фесійній діяльності, сфері; зменшен-
ня чогось небажаного (проявів 
 моделей соціально неприйнятної по-
ведінки, стилю неефективного спіл-
кування, особливостей реагування 
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тощо); зміна стереотипів, поглядів на 
проблему, процес навчання, аби усві-
домити його переваги та зрозуміти, 
що він може надавати наснагу та за-
доволення; підвищення здатності 
учасників щодо позитивного став-
лення як до себе так і до життя; по-
шук ефективних шляхів розв’язання 
поставлених проблем завдяки 
об’єднанню в тренінговій роботі спе-
ціалістів, які мають різний фах; пред-
ставників різних відомств, які впли-
вають на розв’язання цих проблем; 
активізація громадськості щодо 
розв’я зання актуальних проблем єв-
ропейської освіти та ін.; активізація 
зусиль громадськості в напрямі кон-
структивного розв’язання проблем 
європейської інтеграції освіти; роз-
виток асертивної поведінки [7].

Тренінгу притаманні певні атрибу-
ти. До  них  належать: тренінгова гру-
па; тренінгове коло; спеціально об-
ладнане приміщення та приладдя для 
тренінгу (фліпчарт, маркери тощо); 
тренер; правила групи; атмосфера 
взаємодії та спілкування; інтерактив-
ні методи навчання; структура тре-
нінгового заняття; оцінювання ефек-
тивності тренінгу [1; 4; 6; 7].

Тренінгова група  – це спеціально 
створена група, учасники якої за спри-
яння тренера включаються в інтенсив-
не спілкування, спрямоване на досяг-
нення визначеної мети та розв’язання 
поставлених завдань. Тренінгова група 
зазвичай включає 15-20 осіб. Така кіль-
кість людей дозволяє оптимально ви-
користати час та ефективно навчати 
людей [4].

Розробляючи тренінги, соціальний 
педагог має акцентувати увагу на 
розв’язанні наступних завдань:

1. Поглиблювати уявлення, знання 
дітей про себе, про інших, про норми 
людських взаємин, формувати розу-
міння сутності успіху, адекватну само-
оцінку, відповідний можливостям рі-
вень домагань, розвивати рефлексію.

2. Збагачувати емоційну сферу ді-
тей (уміння орієнтуватися у проявах 
різних почуттів та емоцій, розвивати 
вміння помічати переживання партне-
рів, емоційно відгукуватись на їхні 
успіхи та невдачі), формувати мотива-
цію досягнення, пізнавальні інтереси.

3. Формувати організаційні, творчі, 
контрольно-оцінні вміння, наполегли-
вість, уміння долати труднощі на шля-
ху до мети, вміння суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії, які, у свою чергу, сприяють 
досягненню успіхів [2; 5; 6; 7].

Стратегія виконання цих завдань 
передбачає цілісність і системність. 
Ефективними у формуванні комуніка-
тивних навичок у дітей є участь в тре-
нінгах, бесіді, дебатах, конкурсах, фес-
тивалях, а також в іграх. Внутрішня 
готовність до спілкування може бути 
блокована відсутністю ситуації, що до-
зволяє реалізувати цю готовність.

Конструювання поля спілкування 
передбачає:

• побудову оптимального стилю 
взаємин у групі, з групою і з ліде-
ром;

• організацію, конструювання си-
туації життєдіяльності групи;

• створення в групі атмосфери 
співробітництва, співтворчості;
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• використання варіантів і елемен-
тів методик колективних творчих 
справ і ділових ігор.

У роботі з групою соціальний педа-
гог повинен:

• виявляти та визнавати відміннос-
ті в завданнях для дітей;

• моделювати конструктивні фор-
ми вирішення конфліктів;

• відкрито окреслювати потреби, 
вести відкриту дискусію щодо 
особливостей виконання завдань;

• полегшувати членам групи можли-
вість розмовляти, зокрема на тему 
справ дотичних до конфлікту;

• заохочувати до обговорення різ-
них ситуацій;

• концентруватися на процесі та 
динаміці співпраці;

• моделювати прояви почуттів 
тощо.

Висновки. Тренінгові технології 
допоможуть дітям краще зрозуміти 
себе і задуматися над тими якостями 
особистості, які можуть позитивно по-
значитися на їхнє становище в класі, в 
суспільстві.
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Постановка проблеми. В нашій дер-
жаві, що сповідує європейські ціннос-
ті, патріотичне виховання має бути 
спрямоване на формування у підрос-
таючого покоління національної свідо-
мості, любові до України, турботи про 
благо свого народу, вміння цивілізова-
ним шляхом відстоювати права й сво-
боди, сприяти громадянському миру 
та злагоді в суспільстві [2, с. 233-242].

Головною метою патріотичного ви-
ховання на сучасному етапі є збере-
ження багатств духовної культури на-
роду, його соціальної ментальності, 
своєрідності світогляду. На цій основі 
формуються особистісні риси грома-
дянина – патріота України, які включа-
ють у себе національну самосвідомість, 
розвинену духовність, моральну, ху-
дожньо-естетичну, правову, трудову, 
фізичну, екологічну культуру, розви-
ток індивідуальних здібностей і талан-
ту починаючи з дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Для 
розкриття особливостей патріотично-
го виховання дітей дошкільного віку 
необхідним є з’ясування сутності клю-
чових понять: «виховання», «патріо-
тизм», «патріотичне виховання».

Виховання  – планомірний і ціле-
спрямований вплив на свідомість та 
поведінку дитини з метою формуван-

ня в неї моральних понять і установок, 
принципів, ціннісних орієнтацій та на-
вичок практичної поведінки, які ство-
рюють умови для її розвитку і готують 
до майбутньої громадської та трудової 
діяльності. У процесі виховання роз-
виваються вольові якості і риси харак-
теру особистості, формуються її фізич-
ні, розумові, світоглядні, моральні, ес-
тетичні та інші особливості.

Патріотизм  – це одна з базових 
складових національної самосвідомос-
ті народу, що виражається в почуттях 
любові, гордості і відданості своїй 
батьківщині, його історії, культури, 
традицій та побуту, в почутті мораль-
ного обов’язку його захисту, а також у 
визнанні самобутності і самоцінності 
інших спільнот, в усвідомленні їх пра-
ва на самобутність і існування без 
конфронтації один з одним [3]. 

Патріотичне виховання – це сфера 
духовного життя, яке проникає в усе, 
що пізнає, узнає, робить,до чого праг-
не, що любить і ненавидить людина, 
яка формується. Патріотизм як діяль-
на спрямованість свідомості, волі, по-
чуттів, як єдність думки і діла 
пов’язаний з освіченістю, етичною, ес-
тетичною, емоційною культурою, сві-
тоглядною стійкістю, творчою пра-
цею» [4, с. 72].

ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Смеречак Катерина
магістр дошкільної освіти,  
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
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Реалізація патріотичного вихован-
ня здійснюється через ряд етапів. До-
слідник О.  Вишневський виділяв три 
етапи:

I етап. Формування раннього етніч-
ного самоусвідомлення, яке розпочи-
нається в родині шляхом передачі тра-
дицій та обрядів;

II етап. Національно-політичне са-
моусвідомлення, яке відбувається під 
впливом усвідомлення соціального 
життя, вивчення історії та культури. 
Молода людина починає   замислюва-
тися над долею своєї нації, у неї фор-
мується почуття поваги до рідної краї-
ни, почуття національної гідності;

III етап. Державно-політичного са-
моусвідомлення. Передумовою успіш-
ного становлення державного патріо-
тизму є почуття причетності до своєї 
нації і розбудова власної державності. 
В умовах єдиної держави формується 
політична нація як єдність всіх грома-
дян країни незалежно від їх етнічної 
приналежності. Тому патріотами ста-
ють не лише   етнічні українці, а   й 
представники інших етнічних груп, що 
проживають на теренах України і тур-
буються про її благо [1, с. 97].

Освітньо-виховне середовище за-
кладу дошкільної освіти як засіб патрі-
отичного виховання дітей – це цілісна 
інноваційна комунікативно-техноло-
гічна система, яка характеризується 
педагогічно доцільною цілеспрямова-
ністю, ціннісною орієнтованістю [3].

Основним завданням у цьому на-
прямку повинно стати формування 
нового типу громадянина, який має 
бути гармонійно розвиненою особис-
тістю, здатною самостійно та усвідом-
лено визначати власну соціальну долю.

Висновки. Нині патріотизм покли-
каний дати новий імпульс духовному 
оздоровленню народу, формуванню в 
Україні громадянського суспільства, 
яке передбачає трансформацію грома-
дянської свідомості, моральної, право-
вої культури особистості, розквіту на-
ціональної самосвідомості і ґрунтуєть-
ся на визнанні пріоритету прав людини.
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Основним чинником, що робить 
можливим налогодженнння культур-
ного діалогу є вивчення іноземних мов 
не лише майбутніми фахівцями з пере-
кладу та лінгвістики, а й усіма студента-
ми. При цьому великою проблемою 
постає те, що навіть володіючи необхід-
ними знаннями людина відчуває не-
впевненість, сумніви та сором’язливість 
перед носіями іноземної мови, спричи-
нені так званим «культирним шоком», 
що гальмує її комунікацію у полікуль-
турному середовищі. Саме тому необ-
хідно приділяти увагу теоретичному та 
практичному відпрацюванню навичків 
користування іноземною мовою відпо-
відно до умов соціокультурного серед-
овища носіїв цієї мови. Такий підхід до 
навчання поширюється і впроваджу-
ється згідно з мовною політикою Ради 
Європи, визначеною в Загальноєвро-
пейських Рекомендаціях з мовної осві-
ти, що наголошує наступне: «багатий 
спадок різних мов і культур Європи є 
цінним спільним джерелом для взаєм-
ного розвитку»[1, c. 18].

Культурологічне спрямування ви-
вчення іноземної мови визначається 
як один із найбільш актуальних і необ-
хідних в умовах сучасної тенденції до 
світової глобалізації Програмою з ан-
глійської мови для професійного спіл-
кування (АМПС), призначеної для ви-
щих навчальних закладів, де навча-
ються майбутні фахівці з різних спеці-
альностей. АМПС зорієнтована на 
«виховання інтересу до культур наших 
європейських сусідів, розвиток демо-
кратичного суспільства, формування 
відкритості, толерантності й поваги до 
«несхожості й відмінностей» [2, c. 19].

Згідно з дослідженнями Р. Танга-
личевої, немає значення, до якої куль-
турно-специфічної групи відносяться 
учасники кроскультурної комунікації, 
всі вони проходять через однакові 
етапи та досвід адаптації до іншого 
середовища. Згідно із цим, дослідни-
ця цілеспрямовано використовує тер-
мін «метод загального культурного 
асимілятора», умовами для формулю-
вання якого є:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Сонцова А. В.
студентка ІІ курсу факультету інозменої філології  
МНУ імені Сухомлинського Науковий керівник: Чернега С. М.  
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови і літератури

Ключові слова: кросс-культурна комунікація, крос-культурної підготовка, 
полікультурний простір, діалог культур, метод культурного асимілятора.

Keywords: cross-cultural communication, cross-cultural education, multicultural 
space, dialogue of cultures, method of cultural assimilator.
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– стан тривожності і стрессової на-
пруги учасників крос-культурного діа-
логу що до їньої можливості стати ак-
тивним учасником комунікації в іншо-
му культурному середовищі;

– перспектива зіткнутися з упере-
женнями з боку представників іншої 
культури [3,c. 234].

За визначенням М. Шиловської, 
метод культурного асимілятора- це 
метод когнітивного орієнтування, ме-
тою якого є підготовка студента у 
стислий термін до зустрічі із розбіж-
ностями між двома культурами і на-
вчити його мислити дуалістично, бе-
ручи до уваги свою та найбільш ха-
рактерну для представника іншої 
культури точки зору. Тому культур-
ний асимілятор часто називається 
технікою підвищення міжкультурної 
сензитивності (Intercultural sensitizer) 
[4, c.139-154].

Основою методологічного кон-
струювання культурних асиміляторів 
є досвід американських дослідників Р. 
Брісліна і К. Кушнера. Вони виявили 
18  найбільш характерних проблем, 
які зустрічають майбутні фахівці в 
період адаптації до професійної ді-
яльності в іншокультурному середо-
вищі [6, 7]. Згідно з дослідженнями, 
основні фактори, що спричиняють ці 
проблеми під час крос-культурної ко-
мунікації, можна поділити на три на-
ступні групи:

– інтенсивні емоційні реакці, від-
чуття нестачі емоційної підтримки з 
боку представників іншої культури, 
перспектива зустрітися з упереджен-
нями з їхнього боку;

– сумніви що до коректності та об-
сягів своїх знань, важливих для розу-
міння кроскультурних відмінностей;

– когнітивні психологічні процеси і 
явища, що формують основу відмін-
ностей між культурами [8, с. 326].

Відповідно до проблем, що найчас-
тіше виникають під час комунікації 
між представниками різних культур, 
основними завданнями крос-
культурної підготовки майбутніх фа-
хівців є:

– формування позитивного, толе-
рантного та безупередженого ставлен-
ня до представників іншокультурного 
середовища;

– відпрацювання навичків вияв-
лення, дослідження і практичного за-
стосування способів інтерпретації по-
ведінки людей, що представляють 
іншу культуру;

– корегування власних реакцій в 
умовах міжетнічної взаємоії відповід-
но до засад оточуючого культурного 
середовища [5, c. 309-313].

Теоретико-практичні методи вико-
ристання культурного асимілятора ві-
дображено у працях таких учених, як 
Р. Алберта, Б. Брисліна, К. Кушнера, Н. 
Холдена, І. Іванюк, Р. Тангаличевої, Н. 
Шекихачевої та ін.

Отже, здобуття студентами знань і 
навичок ведення крос-культурного діа-
логу, їхнє розуміння та толерантне став-
лення до представників інших культур є 
пріорітетною спрямованністю сучасної 
вищої освіти, покликаної допомогти їм в 
адаптації до іншого культурного серед-
овища під час кросс-культурній взаємо-
дії, оскільки саме завдяки забезпеченню 
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такої підготовки українська система 
освіти зможе розвивати та покращувати 
свої зв’язки з іншими технічно та науко-
во розвиненими країнами, готувати 
конкурентноспроможних і висококвалі-
фікованих спеціалістів та гідно пред-
ставляти себе в сучасному науково-до-
слідницькому просторі.
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В сучасному високотехнологічному 
світі суттєві зміни відбуваються в бага-
тьох галузях життя, змушуючи спеціа-
лістів опановувати нові підходи, засво-
ювати нові методи та технології для 
вирішення задач. Тому вищі заклади 
освіти не тільки готують студентів до 
певної спеціальності, а й допомагають 
їм оволодіти універсальними навичка-
ми: пошук та аналіз інформації, кри-
тичне мислення, комунікативна гнуч-
кість, робота в команді. Університет 
занурює студента в обрану ним галузь, 
надаючи йому можливість зробити ви-
бір щодо вузької спеціалізації. Відомо, 
що отримані знання застарівають про-
тягом п’яти років. Отже щоб бути кон-
курентоспроможною на ринку праці 
молода людина має постійно займатися 
саморозвитком, вміти адаптуватися до 
життєвих умов, що змінюються, само-
стійно та активно діяти, приймати рі-
шення на основі креативного ставлення 
до ситуації, налагоджувати відносини з 
різними людьми, тобто бути особистіс-
но мобільною.

За визначенням В. Михайличенка 
та М. Канівця саморозвиток – це ціле-
спрямована багатоаспектна само зміна 

особистості, яка має на меті її макси-
мальне духовно-етичне та діяльнісно-
практичне самозбагачення і самороз-
криття, це самостійне формування 
особистості, спрямоване на успішну 
самореалізацію в суспільстві [1]. На 
думку багатьох вчених, серед яких П. 
Сорокін, А.  Маслоу, К. Абульханова-
Славська, у людини існує початкова 
потенція та нагальна потреба до само-
розвитку. А.  Маслоу зауважує, що в 
основі саморозвитку лежать потреби. 
Саме вони є рушійною силою діяль-
ності людини. Вчений підкреслює, що 
потреба в саморозвитку займає вищу 
позицію в ієрархії потреб. Вроджена 
потреба в розвитку, притаманна кож-
ній людині призводить до того, що 
вона намагається застосувати і реалі-
зувати свої успадковані потенційні 
можливості [2]. Таким чином, само-
розвиток є основним шляхом руху лю-
дини до особистісної мобільності, її 
життєво необхідною діяльністю.

Аналізуючи особливості людської 
діяльності її природу та напрямки 
М.С. Каган виділяє три її види: пере-
творювальну, пізнавальну та ціннісно-
орієнтаційну. З точки зору самороз-

САМОРОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ОСОБИСТІСНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

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

Ключові слова: саморозвиток, особистісна мобільність, університет.
Key words: self-development, personal mobility, university.
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витку особистості це відповідно фі-
зичне та духовне самовдосконалення, 
самопізнання та самооцінка[3, 53].

Незважаючи на природнє похо-
дження феномену саморозвитку ця 
якість може і має бути розвинена під 
час навчання в університеті. Студент 
перетворюється від людини яка сприй-
має, аналізує та осмислює інформацію 
на індивіда, здатного до самостійного 
опанування нової сфери діяльності. 
Завдяки сучасним технологіям інфор-
мація з будь-якого питання доступна 
для широкого загалу, треба тільки 
бути достатньо цілеспрямованим та 
наполегливим щодо її пошуку та 
сприйняття. Нове покоління форму-
ється і зростає в епоху «викликів»: 
воно з готовністю береться за вирі-
шення найскладніших завдань; не зу-
пиняється перед труднощами, а навпа-
ки отримує насолоду та задоволення в 
боротьбі з ними; володіє розвиненим 
критичним мисленням. Наприклад, 
вивчаючи гуманітарні дисципліни ( 
іноземна мова, історія, психологія, фі-
лософія і т. д.) студенти технічних уні-
верситетів надають перевагу завдан-
ням, які не просто вимагають знання 
фактів та репродуктивної діяльності, а 
насамперед нестандартного творчого 
підходу, пошуку різних варіантів рі-
шень. В цілому весь освітній процес 
спрямований на створення умов для 
розкриття потенціалу студентів та 
його розвитку.

Опитування серед китайських за-
можних людей, проведене в 2017 році 
пропонувало вісім способів особистіс-
ного розвитку. В результаті 56% рес-

пондентів на перше місце поставили 
читання, на другому місці з 41% – на-
вчання на курсах за інтересами, відвід-
ування виставок посіло третє місце  – 
39% і на четвертому місці – професій-
не навчання (34%)[4]. Отримані ре-
зультати підкреслюють ефективність 
та доступність читання для самороз-
витку, оскільки їм можна займатися 
будь-де та будь-коли, не залежно від 
інших, виділяючи для нього найзруч-
ніший час. Однак відомо, що не все 
можна опанувати просто читаючи, 
дуже часто студентам не вистачає ке-
рівника, помічника і саме курси мо-
жуть стати в нагоді.

Для саморозвитку студентів уні-
верситет пропонує численні гуртки, 
семінари, олімпіади, тренінги, курси 
та конференції. У розпорядженні мо-
лоді є багато Інтернет ресурсів з мате-
ріалами, деякі курси найкращих уні-
верситетів світу наявні у вільному до-
ступі, існують очні курси, семінари, 
тренінги які задовольнять допитливих 
студентів та сприятимуть їх поступо-
вому саморозвитку.

Молоді люди активно приймають 
участь у тренінгах, семінарах, проек-
тах, конкурсах, подають заявки на 
гранти, стажування. Кожна відвідана в 
університеті лекція, семінар, конфе-
ренція розширює коло інтересів, став-
лячи складні питання і відкриваючи 
нові горизонти, в досягненні яких ва-
гому роль грає саморозвиток.
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For the preparing specialists in higher 
medical education, the increase of the ef-
ficiency and effectiveness of the educa-
tional process is of particular importance 
[1]. One of the ways of successful solving 
the tasks is to reorient the educational 
process with the tasks of showing knowl-
edge and experience into tasks of teaching 
students the skills of their own acquisition 
and transformation. In the modern edu-
cational process, there should be the main 
principle: “to teach to learn, to instill the 
ability to replenish independently their 
knowledge, to orient in the flow of infor-
mation that is rapidly changing” [4].

In solving this problem an important 
role is given to the organization of inde-
pendent work of medical students 
(SRWS) in the process of their educa-
tional activities.

The purpose of the research is the 
problem of the organization of SRWS on 
the departments of microbiology, virolo-
gy and immunology; anatomy of man; 
languages and humanitarian disciplines 
№1; Obstetrics and Gynecology; neurol-
ogy; Surgery of medical faculties of 
Donetsk National Medical University.

Presentation of the main research 
material and methods of reseach. The 

subject of the study were teachers of the 
Donetsk National Medical University. Ac-
cording to a specially designed question-
naire, 36  teachers who were responsible 
for teaching and methodical work at the 
departments were interviewed. It includ-
ed the content and organizational aspects 
of the SRWS.

Today, the first priority is the search 
for ways to organize and improve the edu-
cational process in higher medical institu-
tions of Ukraine. Knowledge to which the 
student has come himself becomes a truly 
solid achievement, that is why the higher 
school gradually moves from providing 
information in the finished form to the 
leadership of independent cognitive ac-
tivity of students, forming the experience 
of independent learning and cognitive 
work in them [5].

In the interpretation of the concept of 
“independent work of the student” a sin-
gle approach is still not developed. We 
share the opinion of M. Diankin that the 
independent work of students is a multi-
faceted activity in carrying out various 
tasks for the purpose of obtaining, as-
similating and improving knowledge, 
forming skills and abilities, developing 
the necessary professional and personal 
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OF MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
OF UKRAINE

Avetysova Iryna
Candidate of Pedagogical Sciences Associate Professor of the Department 
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qualities [2].
SRWS is one of the form of educa-

tional process that encompasses both au-
ditorium and non-auditorium work of 
students and develops the autonomy of 
thinking, promotes the development of 
appropriate skills [7]. According to the 
Law of Ukraine “On Higher Education” 
(Article 16, Clause 2.5), students’ inde-
pendent work is a variety of types of indi-
vidual and collective activities of students 
conducted under the guidance, but with-
out the direct involvement of the teacher 
in a specially designated auditorium or 
non-teaching time for this purpose.. The 
purpose of the SRWS is aimed at the for-
mation of cognitive activity, the mastering 
of basic skills and skills of work with edu-
cational materials, expansion and deep-
ening of existing knowledge and increas-
ing the level of organization of students. 
In the context of a modern educational 
system, independent work dominates 
among other types of educational activi-
ties of students after practical training (it 
may range from 15  to 55% of the study 
program material) and allows to consider 
accumulated knowledge as an object of 
the student’s own activities.

The expansion of functions and the 
growth of the role of independent work of 
students leads not only to increase its vol-
ume, but also causes a change in the rela-
tionship between the teacher and the stu-
dent as equal subjects of educational ac-
tivity, it will accustom him to solve inde-
pendently the questions of organization, 
planning, control over his educational 
activities, educating independence, as a 
personal feature of character [8].

The analysis of the results of our study 
showed that only 60% of the teachers gave 
the definition of SRWS, and saw it only in 
reading by students the additional scien-
tific literature in the specialty, which aims 
to write a lecture, report, history of the 
disease; others emphasized the impor-
tance of independent work with patients 
(19.2%), diagnostic and therapeutic pro-
cedures, use of educational computer pro-
grams (7.6%), solution of situational tasks 
and participation in business games 
(3.8%). Some of the respondents (15.4%) 
of the CRWS were reduced to a time that 
it is not their task, but intended for stu-
dents to master the questions of the edu-
cational program.

In this case, 26.9% considered the 
presence and / or absence of a teacher to 
be important when performing the SRWS. 
41.3% of teachers did not know about the 
types of SRWS in other departments and 
faculties of the university. Most of the 
units did not have enough special rooms 
for it.

More than half (61.8%) refer to meth-
odological developments used by teachers 
and students when doing SRWS. Howev-
er, our analysis of educational literature at 
the medical, dental and pharmaceutical 
departments showed that only about 39% 
of the works have some tasks for the 
SRWS.

According to the answers, the most 
common technical means of training 
(TMT) used for the SRWS is a computer 
(50.6%) with access to the Internet. Then 
in descending order tables and slides 
(43,4%), dummies, phantoms, various 
equipment (all by 11,5%) were followed. 
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About 20% of departments do not have 
TMT adapted for SRWS.

The important means of the develop-
ment of cognitive activity of students is a 
lecture. Its purpose is to give a motivation 
to the theme, to cause interest in it, to 
cause thoughts beyond its content, which 
has a philosophical, moral, aesthetic val-
ue. The organization of lectures involves 
the security of the course with the neces-
sary number of textbooks and study 
guides allowed for use in higher educa-
tion institutions of the relevant profile, as 
well as lecture notes, methodological 
guidelines for students studying the mate-
rial of the lecture course, including rec-
ommendations on time expenditures for 
independent work, the list of the main 
and additional literature.

In practice, the share of SRWS increas-
es. Practical lesson is a form of training, 
the purpose of which is to form skills for 
performing mental and manual actions. 
Depending on the content of the disci-
pline, these skills may have different de-
grees of approximation to professional 
activity. In order to achieve the goals and 
content of each practical lesson, it is rec-
ommended to create workshops based on 
internal and interdisciplinary logical con-
nections, observing continuity between 
practical and lecture classes [6].

At the seminar or colloquium, student 
autonomy is manifested in the fact that he 
is thinking of a question reflecting a prob-
lem, on his own initiative is included in 
the discussion, builds his speech, partici-
pates in the discussion. The effectiveness 
of the seminar is largely dependent on 
how students were able to prepare for it. 

The planning of the seminar involves 
careful development of the student’s inde-
pendent training. The extent to which the 
teacher was able to identify correctly the 
purposes of seminar, to provide the nec-
essary literature and other materials, was 
able to take into account the content of 
lectures and teaching aids, depends on the 
effectiveness of this training.

Educational research work of students 
(SRWS) refers to the form of the SRWS. It 
relies on work with literary sources, text-
book and self-accumulation of facts 
through observations, experimentats, 
survey of research work is included in the 
activity of teaching, has clearly set up di-
dactic goals, is based on the initial level of 
knowledge, skills and skills of students, 
differentiated depending on the subject, 
to which it belongs to.

Research department is fully governed 
by the principles of SRWS. The general 
goals and objectives of the SRWS are to 
teach a young specialist to work indepen-
dently, to accustom him permanent self-
education: work with a book, bibliogra-
phy, referencing scientific literature, ac-
quiring research skills, preparing and 
conducting results and conclusions. It 
also promotes the preparation of students 
scientific reports and abstracts.

In medical institutions of higher edu-
cation the protection of the disease histo-
ry is widely applied. Justification of the 
diagnosis, the choice of the optimal treat-
ment method, qualified conclusion on 
laboratory analyzes are the main parts of 
the research, as the performance of each 
of these phases of the doctor’s work is in-
extricably linked to the study. At the same 
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time there is a selection of the object of 
observation, namely observation, infor-
mation gathering, analysis, synthesis, 
generalization, etc.

Research work of students (SRWS) in-
cludes the work in extracurricular time in 
scientific groups of departments with the 
receiving of qualitatively new informa-
tion, formed at students methods and 
methods of research work. SRWS is de-
fined as a creative cognitive activity, the 
task and the result of fulfilling which is 
the development of new knowledge about 
the objects and processes in a particular 
field, which are obtained by new meth-
ods. The main difference between the re-
search and development work of the 
NRDR is the nature of the management of 
these student activities.

In production practice, the head only 
determines the order, time, objects of 
work, provides counseling and control 
over the activities of the student as the 
performer of certain functions stipulated 
by the provisions, for example, the nurse. 
But learning process, the ability to apply 
theoretical principles to practical activity 
is carried out independently.

Conclusions. The purpose of inde-
pendent work of medical students is to 
teach to learn or teach to solve problems 
in the field of educational activities, in-
cluding the purpose of cognitive activity; 
choose the necessary sources of informa-
tion; find the best ways to achieve the 
goal; evaluate the obtained results; organ-
ize their activities; collaborate with other 
students; to teach orientation in the world 
of spiritual values; teach to solve problems 
related to the implementation of certain 

social roles. The survey of teachers of 
Donetsk National Medical University of 
Departments of Microbiology, Virology 
and Immunology; anatomy of man; lan-
guages and humanitarian disciplines №1; 
Obstetrics and Gynecology; neurology; 
Surgery of medical faculties has shown 
significant disadvantages in the organiza-
tion and holding SRWS. In order to im-
prove the organization of SRWS and in 
accordance with the modern tasks of in-
creasing the level of training of specialists 
in higher medical qualification, we offer:

– to strengthen the logical and didac-
tic unity of the educational process, to 
improve the methodological guidance of 
independent educational activities of stu-
dents, to develop rational forms of their 
planning, organization and control;

– to develop a cross-cutting program 
of student’s educational and industrial 
practice that reveals the goals, tasks, con-
tents and methods of practical training of 
students, the sequence and appointment 
of its specific stages in their role and the 
formation of professional skills and skills 
of a specialist;

– to specify the amount of this work 
on each discipline (with its distribution in 
weeks), in the calendar graphs of non-
audited SRWS in semesters as well as data 
on the timing and forms of controlling 
the progress of learning the educational 
and program material;

– the schedule of SRWS discipline 
must contain its volume in hours by 
weeks, terms and forms of control;

– To develop and issue methodologi-
cal guidelines for the study of discipline, 
the fulfillment of laboratory works, con-
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trol works, homework and other types of 
educational work, including the fulfill-
ment of course projects (works);

– to intensify cognitive activity of stu-
dents, to develop their creative abilities, to 
strengthen the interrelationship of educa-
tional and research processes;

– to improve the course “Introduction 
to the specialty”, which must equip stu-
dents with rational methods and tech-
niques of independent work and self-edu-
cation [2, 9-11].
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Українська освітньо-просвітницька 
діяльність кінця ХІХ першої третини 
ХХ століть у Галичині стала вибудову-
ватись як окрема галузь. Її становлен-
ня відбувалося в складних умовах 
культурного, духовного та національ-
ного відродження українського наро-
ду. Одним з її головних завдань того-
часного періоду було створення засад 
для поширення наукової, просвітньої 
та освітньої думки. Формування освіт-
ньо-просвітницької думки набуло осо-
бливої ваги саме на межі ХІХ –першої 
третини ХХ століття, адже в цей час 
працею і натхненням кількох поколінь 
було організовано мережу товариств, 
громад, діяльність яких відіграла по-
мітну роль у розвитку джерела освіти і 
просвіти для української молоді. 

Досліджуючи діяльність цих това-
риств слід акцентувати увагу на освіт-
ньо-просвітницьких організаціях, які 
боролися за відновлення української 
освіти та просвіти не тільки у Галичи-
ні, а й у всій Україні. Такими ініціати-
вами були товариство“Просвіта”, 
“Українське товариство педагогічне 
“Рідна школа”, Наукове товариство ім. 
Шевченка (НТШ) та ін. Їх представни-
ки брали активну участь у громадсько-

політичному русі Галичини, створюва-
ли передумови щодо розвитку про-
світньої сфери, організовуючи читаль-
ні, виставки та ін..

Проблематика розвитку україн-
ської освіти та просвіти для молоді у 
Галичині в кінці ХІХ – першій третині 
ХІХ століття знайшла своє відобра-
ження у працях сучасних науковців А. 
Восковської [1], С. Гелей [2],  З. Нага-
чевська [3], Б. Савенко [4]та ін. Однак 
питання просвітньої складової у діяль-
ності Наукового товариства імені Шев-
ченка для молоді Галичини розгляда-
ється частково, саме тому робота Нау-
кового товариства ім. Шевченка у кінці 
ХІХ – першій третині ХХ століття за-
слуговує на більш ґрунтовне дослі-
дження. Важливим джерелом для ви-
вчення даної теми є архівні джерела 
Центрального державного історично-
го архіву України, м. Львова (Ф.309).

Метою даної статті є дослідження 
просвітньої складової діяльності Нау-
кового товариства ім. Шевченкав Гали-
чині в кінці ХІХ -першій третині ХХ 
століття.

На теренах західної України майже 
всі освітньо-просвітницькі організації 
орієнтувалися на діяльність таких ва-

УДК37.01-053.67/.81:061.2НТШ

ПРОСВІТНЯ СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО 
ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ  (КІНЕЦЬ ХІХ  – 
ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Ковалишин Оксана Ігорівна,
асистент кафедри загальної педагогіки  та педагогіки вищої школи  Львівського 
національного університету імені Івана Франка



34 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

гомих осередків як товариство “Про-
світа” та Наукового товариства ім. 
Шевченка. Аналіз листування цих 
двох товариств свідчить про їх актив-
ну взаємодію між собою, зокрема в 
сфері підтримки просвіти дорослих і 
молоді.  

НТШ в різних формах здійснювало 
підтримку читалень “Просвіти” сфор-
мованих відповідно до зміни статуту 
від 18 вересня 1891 року.

Так, наприклад, 21 січня 1899 р. 
НТШ надало книги за зниженою на 
50% ціною для читальні м. Сокаль, 
якою завідував А. Левіцький. Пізніше 
ця ж читальня через збільшення на-
пливу відвідувачів затребувала список 
видань від НТШ. 1 лютого 1900 р. до 
НТШ звернулася читальня, розташо-
вана в с. Кутахі очолювана бібліотека-
рем І. Кубрановичем з проханням на-
дати наукові та художні книги україн-
ських авторів, бо “читальня “Просві-
ти” в с.Кутах не числиться до 
заможніших… ”, та потребує зниження 
ціни на 20 %. 26 березня 1900 р. чи-
тальня товариства “Просвіта” в м. Бе-
режанах на чолі з М.Кордубою попро-
сила Наукове товариство ім. Шевченка 
у наданні низки видань, щоб “зложити 
невеличку бібліотеку…”. Даній читаль-
ні необхідно було надати 34 книги “…
позаяк наша читальня знаходиться в 
стадії початкового розвою і фінансо-
вий стан її дещо мізерний…”. З поді-
бними просьбами до НТШ зверталися 
читальні м. Мостиськ (23 травня 1905) 
[8, Арк. 13],  с. Бабинців (5 січня 1911 
р), с. Лоцини(27 вересня 1935 р.) та с. 
Миклашова [6, Арк. 25, 69, 75-76 ].

Ця підтримка мала на меті задо-
вільнити запити української молоді і 
дорослих на шляху до здобуття нових 
знань та просвіти загалом. 

Слід зауважити, що підтримки по-
требували читальні товариства “Про-
світа”, розташовані не тільки в Галичи-
ні. Зокрема читальня у м. Кракові “по-
клала собі за задачу розбуджувати та 
піддержувати національну свідомість 
та удвигнути просвіту серед своїх чле-
нів…”. Тому 8 червня 1911 р вона звер-
нулась з проханням підтримки до На-
укового товариства ім. Шевченка для 
вирішення проблеми за безпеченням 
книжками для “…обслуговування чле-
нів з дуже різним рівнем освіти: почав-
ши від робітників і слуг, що ледве за-
кінчили курс для неграмотних, аж до 
людей з академічним образованєм…”. 
Варто зазначити, що після 30 вересня 
1911 р. до НТШ прийшов лист-подяки 
від цієї ж читальні за надану допомогу. 
В той же час до Наукового товариства 
ім. Шевченка приходили листи- подя-
ки за допомогу у наданні різних ви-
дань книжок від інших читалень “Про-
світи”: читальні с. Озерної(14 лютого 
1902 р.), читальні с. Вербитині ( 24 бе-
резня 1902 р.) [8, Арк. 3-4], читальнім. 
Ворохти (7 вересня 1938 р.) [6, Арк. 70 
],  надіслали щиру подяку для НТШ за 
надання видань.

Окремо уваги варта діяльність філії 
“Просвіта” в м. Сокалі, яка 22 грудня 
1935 р. прохала Наукове товариство ім. 
Шевченка підтримати створення на-
родних викладів для широкого кола 
громадян. Зокрема зверталася до нау-
ковців НТШ, які б могли приїхати на 
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виклади “…сподіваючись, що україн-
ські вчені не погордять нашим містеч-
ком…”. Всі фінансові зобов’язання 
щодо викладів та їх організації брала 
на себе філія [6, Арк. 32].

Така всестороння підтримка зі сто-
рони Наукового товариства ім. Шев-
ченка не могла не викликати довіри 
товариства “Просвіта”. Це проявилося 
саме в той період, коли заснування 
нових читалень товариства “Просвіта” 
та самостійних читалень“Самоосвіти” 
було під загрозою. Читальні “Самоос-
віти” були засновані головою товари-
ства “Просвіта” М. Галущинським та 
діяли як орган, що сприяв саморозвит-
ку, навчанню та освіті громадян. Проте 
процесу заснування нових 
читалень“Самоосвіти” перешкоджала 
тогочасна влада. Саме через це 6 верес-
ня 1923 р. до Наукового товариства ім. 
Шевченка звернулися представники 
“Самоосвіти” з проханням підготувати 
акт згоди на прийняття майна чита-
лень у зв’язку з можливістю розпаду 
чи закриття даного товариства [7, Арк. 
40]. Такі звернення Наукове товари-
ство ім. Шевченка отримало від низки 
інших організацій і товариств.

Іншою сферою взаємодії між това-
риствами була організація виставок 
для української громадськості. Напри-
клад, 2 квітня 1936 р. читальня “Про-
світи” в с. Тустоновичах попросила 
НТШ обладнати демографічну вистав-
ку в м. Бориславі, на що була отримана 
згода та розроблені варіанти організа-
ції виставки [6, Арк. 35-36 ]. Варто за-
уважити, що в подальшому дана ви-
ставка карт “Атласа” проходила під 

проводом В. Кубійовича  (дійсного 
члена НТШ) у всіх частинках Галичини 
та за кордоном (м. Берліні, м. Софії, м. 
Римі) і сприяла розвитку українського 
освітньо-просвітницького руху.

Слід зауважити, що зацікавлення 
до проведеної Науковим товариством 
ім. Шевченка демографічної виставки 
проявляли різні міста і села на тере-
нах Галичини і в цілому в Україні. 
Таку ініціативу можна простежити з 
листування Наукового товариства ім. 
Шевченка та “Українського педагогіч-
ного товариства “Рідна школа”” 
(“Руське педагогічне товариство”, 
“Українське педагогічне товариство”). 
Наприклад, там же Кружок Україн-
ського педагогічного товариства “Рід-
на школа” в Дрогобичі (21 січня 1936 
р., 4 березня 1936 р., 6 квітня 1936 р., 
15 квітня 1936 р., 1 липня 1936 р. ) за-
пропонували НТШ провести “вистав-
ку демографічно-господарських карт і 
діаграм нашого вченого п. проф. В. 
Кубійовича…”, також надходили лис-
ти (4 березня 1936 р.) від кружка у 
Дрогобичі до А. Кубійовича, щодо по-
лагодження виставки та до Виділу 
НТШ. У цій справі Повітовий союз 
кружків “Рідної школи” в Дрогобичі, 
писавши до українського громадян-
ства, стверджував: “Виставка ця осяг-
нула велике признання за границею в 
Берліні, Парижі, Лондоні, Празі, а те-
пер виставку цю уладжується для на-
шого громадянства в краю. Виставка 
ця має запізнати нас всесторонно з 
цілим життям і працею Українського 
Народу… Тут є матеріали для просві-
тянина, кооператора, господаря, по-
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літика, і взагалі кожнього, що ціка-
виться життям нашого Народу…”[5, 
Арк. 9-9 зв., 23, 35, 43, 46, 47-47 зв., 52]

Такі ж листи надходили від кружків 
у Самборі (22 січня 1936 р., 28 січня 
1936 р.), Станіславові (27 січня 1936 р., 
3 березня 1936 р.), Тернополі, Пере-
мишлі (5 березня 1936 р., 12 березня 
1936 р.), Коломиї (28 січня 1936 р., 8 
лютого 1936 р., 26 лютого 1936 р., 6 бе-
резня 1936 р., 12 березня 1936 р.). На що 
НТШ у відповіді до Кружка  “Рідної 
школи ” у Коломиї писало: “…маємо 
надію, що ця вистава розбудить у вашій 
суспільности велике зацікавлення і 
принесе не лиш інтелектуальні, але й 
матеріальні користи…”.[5, Арк.10, 12,13, 
14- 14 зв., 21, 24, 31, 33-33 зв., 36, 38].

Таким чином, аналіз співпраці На-
укового товариства ім. Шевченка з 
“Просвіта”, “Українськимтовариством 
педагогічним “Рідна школа””, дає мож-
ливість здійснити висновки про всео-
хоплюючу та цілеспрямовану діяль-
ність НТШ для втілення просвітніх 
засад своєї діяльності. Читальні това-
риства “Просвіта” мали неабияке зна-
чення для української громади та мо-
лоді, тому процес активного спомаган-
ня від НТШ об’єднали два могутні то-
вариства на шляху творення просвіти. 
Водночас кооперація Наукового това-
риства ім. Шевченка з “Українським 
товариством педагогічним “Рідна шко-
ла”” провадили просвітницьку мету 
шляхом організації демографічної ви-
ставки, яка основувалася на освітніх, 
культурних, наукових та просвітніх за-

садах. Їх праця і взаємодія творили 
джерело просвіти для українського на-
роду у Галичині та за її межами.

Подальше дослідження та вивчення 
освітньо-просвітницької діяльності 
Наукового товариства ім. Шевченка до-
зволить проаналізувати стан розвитку 
освіти та просвіти у Галичині в кінці 
ХІХ – першій третині ХХ століття. 
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У сучасному світі все більшого зна-
чення набувать знання англійської 
мови. Ця мова є міжнародною, висту-
пає в якості провідного засобу між-
культурної та міжмовної комунікації і 
вважається найпопулярнішою інозем-
ною мовою в усьому світі. Тому англій-
ська мова як дисципліна є обов’язковою 
для вивчення як в школах, в коледжах, 
так і у вищих навчальних закладах.

Серед основних психологічних ас-
пектів навчання англійської мови най-
більш важливими вважаються такі:

– мотивація та інтерес до вивчення 
мови;

– здібності до вивчення мови;
– співвідношення мови та мовлен-

ня в процесі навчання;
– подолання мовного бар’єру під 

час спілкування.
Психологічні та методичні аспекти 

навчання англійської мови завжди 
були предметом особливого інтересу 
як з боку теоретиків, так і практиків. 
Комунікативно-орієнтоване навчання 
дозволяє вчителю на уроці та в поза-
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Анотація:
У статті розглядаються основні психологічні чинники, які впливають на успіш-

ність школярів у вивченні англійської мови. Освітнє середовище має велике значення 
у формуванні мотивації до навчання. Здібності до вивчення мови та правильно ор-
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класних заходах з англійської мови 
орієнтуватися не тільки на саму мову, а 
й на поведінку учня в момент спілку-
вання цією мовою. Саме поведінка 
вказує не тільки на рівень володіння 
лексичними одиницями та знаннями 
граматики, а й на рівнь мотивації шко-
ляра до вивчення англійської мови. 
Розвитку мотивації, в свою чергу, бага-
то в чому сприяють сформовані умови 
освітнього середовища.

В.Богословський, В.Ізвозчиков, 
М.Потьомкін відзначають, що освітнє 
середовище, являючи собою частину 
соціокультурного простору, може 
мати різні рівні  – від федерального і 
регіонального до рівня конкретного 
освітнього закладу і навіть особис-
тості (де вона фактично збігається за 
змістом з індивідуальним освітнім 
простором) [2,156].

В.Козирєв пише, що поняття «освіт-
нє середовище» також обумовлено 
взаємопов’язаними факторами (умо-
вами), що забезпечують освіту людини 
[3,58]. Автор вважає, що такий підхід 
передбачає активну участь школярів у 
навчальному процесі.

Викликає зацікавленість і наступне 
трактування поняття «освітнє середо-
вище»  – це частина соціокультурного 
середовища; сукупність освітніх інсти-
тутів і відповідних їм органів управ-
ління в кооперації з дозвільними, 
культурними, науково-виробничими 
та іншими об’єднаннями, орієнтова-
ними в одному з напрямків своєї ді-
яльності з метою освіти [4].

Таке визначення дозволяє розгля-
дати освітнє середовище як одну з про-

відних умов мотивації школярів до 
вивчення англійської мови. Багато 
учнів, які вивчають англійську та ма-
ють гарні успіхи, все ж не доводять 
свої знання мови до досконалості. 
Чому це трапляється? Справа в тому, 
що працювати над удосконаленням 
мови потрібно постійно і систематич-
но, та не всі здатні на це. Дуже часто 
якісь обставини є виправданням для 
самого себе. Для систематичного ви-
вчення мови необхідні певні вольові 
зусилля.

Ще однією особливістю оволодіння 
англійською мовою є те, що в повсяк-
денному житті вона не здається необ-
хідною. Дійсно, якщо інформація на-
вколо тебе українською, якщо ти зна-
ходишся в рідному мовному середови-
щі і комфортно відчуваєш себе в 
ньому, то потрібні вольові зусилля, 
щоб створювати собі штучне іншомов-
не середовище. Але дуже багато учнів 
вивчили англійську, взагалі жодного 
разу не побувавши в країнах, де вона є 
державною, при цьому не треба каза-
ти, що вони володіють якимись надзді-
бностями.

Здібностями називають особливос-
ті людини психологічного характеру, 
які визначають успішність отримання 
знань, умінь і навичок. У випадку з ви-
вченням англійської слід говорити про 
лінгвістичні знання, про мовні уміння 
і навички в чотирьох видах мовленнє-
вої діяльності: говорінні, слуханні, 
письмі, читанні.

Психологія, заперечуючи тотож-
ність здібностей зі знаннями, вміння-
ми і навичками, в той же час підкрес-
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лює їх єдність. Щоб виявилися зді-
бності, необхідна діяльність, яка в 
свою чергу не може здійснюватися без 
здібностей. У процесі навчання англій-
ської мови може з’ясуватися, чи є у 
людини здатності до цього. [1]

Проблема співвідношення мови і 
мовлення стосовно вивчення англій-
ської може бути сформульована таким 
чином: з чого починати і що ставити 
на чільне місце? Всі методики і підходи 
до викладання іноземних мов можна 
розділити на дві великі групи: від мови 
до мовлення та від мовлення до мови.

При навчанні “від мови до мовлен-
ня” мова аналізується сама по собі як 
теоретична система, що функціонує за 
певними законами, які підлягають ви-
вченню. Пропозиції будуються тільки 
на основі акумульованого лінгвістич-
ного матеріалу і часто виконують 
функцію демонстрації правил та їх за-
кріплення. Змістовна цінність таких 
висловлювань, як правило, невисока.

Навчання “від мовлення до мови” 
називається комунікативним. У ньому 
вищу цінність має не формальна пра-
вильність сказаного, а його зміст, ко-
мунікативна мотивація учня і сам мов-
ний акт, а не його лінгвістичне напо-
внення. При такому навчанні мова не 
повинна бути самоціллю, а має висту-
пати як засіб отримання і передачі ін-
формації. Якщо мови навчати саме як 
засобу реалізації мовлення, то значно 
краще видно її комунікативну функ-
цію, яка є основною.

У сучасній педагогічній практиці 
вчителі англійської мови часто стика-
ються з ситуацією, коли учень, який 

успішно вивчає англійську, губиться, 
потрапляючи в ситуацію соціальної 
взаємодії на цій мові в побуті. При 
цьому він може непогано впоратися з 
нею, якщо ситуація буде змодельована 
вчителем на уроці. У реальному ж 
спілкуванні реалізовувати свої мовні 
знання, вміння і навички йому зава-
жає мовний бар’єр.

Думки викладачів і лінгвістичних 
психологів сходяться в наступній точці: 
мовні бар’єри  – це те, що найчастіше 
заважає людині успішно оволодіти іно-
земною мовою, причому вони можуть 
бути як внутрішні, так і зовнішні.

Зовнішні (об’єктивні) бар’єри ви-
никають перед учнем незалежно від 
його бажання. Для їх подолання по-
трібні певні організаційні зусилля. 
Внутрішні (суб’єктивні) бар’єри подо-
лати складніше, оскільки вони 
з’являються всередині нас, і коріння їх 
можуть перебувати дуже глибоко у на-
шій підсвідомості.

З суб’єктивними бар’єрами має 
справу мовна психологія. Найперший і 
основний бар’єр, який необхідно подо-
лати в процесі вивчення англійської 
мови, це страх, який заважає розпоча-
ти повноцінне спілкування, навіть, 
якщо ти добре володієш мовою.

У процесі навчання англійської 
мови тісно переплітаються дидактичні 
та педагогічні аспекти, тому що в дано-
му процесі ми вивчаємо мову, навчає-
мося спілкуванню і освоюємо систему 
його реалізації. Навчання спілкування 
не може бути ефективним, якщо його 
розглядати в рамках «сухої» методики. 
Психологічні аспекти навчання мови 
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визначають не тільки мету і завдання 
викладання, мотивацію, інтерес учнів, 
але й методи та підходи до навчання. 
Тому психологічний компонент в да-
ному навчальному процесі має велике 
значення. Англійська мова як навчаль-
на дисципліна дуже специфічна. Сама 
по собі вона не є наукою, але з нею 
пов’язані всі науки та всі області люд-
ського знання тому, що без мови не 
може бути знання. Отже вплив мови 
на особистісний, загальноінтелекту-
альний і загальнокультурний розви-
ток учня є таким великим, що тільки 

зайвий раз підкреслює важливу роль 
психології в даному процесі.
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Сьогодні гостро постало питання 
про підвищення ефективності навчан-
ня іноземній мові студентів немовних 
спеціальностей в умовах відносної об-
меженості мовного середовища. Нові 
тенденції у вищій освіті, у тому числі й 
у досягненні високого рівня знання 
іноземних мов, вимагають забезпечен-
ня комплексної підготовки. Тому ви-
кладачам необхідно орієнтуватися в 
сучасних методах, застосовуваних при 
вивченні іноземних мов, і освоювати 
нові освітні технології й засоби. Ці 
знання дозволяють підібрати методи 
викладання, найбільш оптимальні для 
контингенту студентів, з урахуванням 
їхнього рівня знань, умінь і навичок.

Традиційно при навчанні іноземній 
мові в немовному вузі викладачі вико-

ристовували стандартні методи, орієн-
товані на читання, розуміння й пере-
клад спеціальних текстів, а також ви-
вчення проблем синтаксису наукового 
стилю. Сьогодні для успішного осво-
єння іноземної мови вміння переводи-
ти адаптовані, неавтентичні тексти 
вже недостатньо. Сучасні методи на-
вчання іноземним мовам засновані на 
комунікативному підході й містять у 
собі використання різних інтернет-
технологій, які вносять в освітній про-
цес демократичність, відкритість і мо-
більність.

Усе частіше в процесі навчання ви-
користовуються інноваційні засоби й 
технології: навчальні онлайн-програ-
ми, аудіо й відео програми, ресурси 
інтернету. Це дозволяє ефективно 
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освоювати іноземні мови і на заняттях, 
і в процесі самостійної роботи, забез-
печує високоякісну іншомовну підго-
товку студентів і допомагає їм вико-
ристовувати іноземну мову в майбут-
ній професії.

Ціль навчання іноземній мові  – це 
не тільки познайомити студентів із 
системою мови, але й навчити корис-
туватися мовою як засобом спілкуван-
ня. Отже, уся структура занять і вико-
ристовувані методи повинні відповіда-
ти реальній ситуації спілкування, а 
навчання повинне проходити в умовах 
взаємодії студентів.

У цих умовах усе більше значення 
набуває іншомовна компетентність 
викладачів вищої школи [1]. Знання 
іноземної мови у викладача в основно-
му складаються з тієї підготовки, яку 
вони отримали в школі й вузі. Зараз же 
є чудова можливість поліпшити ці зна-
ння й поповнити іншомовну культуру, 
використовуючи найбільш ефективні 
методики навчання іноземній мові за 
допомогою інформаційних технологій. 
Як наслідок інтенсивного впроваджен-
ня сучасних комп’ютерних технологій 
в освітній процес вузів змінюються й 
самі підходи до методики викладання 
іноземної мови.

На сьогоднішній день основними 
методами навчання іноземним мовам 
є комунікативний і конструктивіст-
ський методи.

Комунікативний метод [2] має 
своєю основною метою оволодіння ко-
мунікативною компетенцією. При цьо-
му першою специфічною рисою кому-
нікативної методики є те, що метою 

навчання є оволодіння не власне іно-
земною мовою, а іншомовною культу-
рою, яка містить у собі пізнавальний, 
навчальний, розвиваючий і виховний 
аспекти. Ці аспекти містять у собі зна-
йомство й вивчення як мовної й грама-
тичної системи мови, так і її культури, 
взаємозв’язки її з рідною культурою, а 
також побудови чужої мови, її харак-
теру, особливостей, подібності й від-
мінності з рідною мовою. Другою спе-
цифічною рисою комунікативної мето-
дики є оволодіння всіма аспектами ін-
шомовної культури через спілкування. 
Саме комунікативна методика вперше 
висунула положення про те, що спіл-
куванню потрібно навчати тільки че-
рез спілкування, що стало для сучас-
них методик однієї з характерних рис. 
Спілкування виконує функції навчан-
ня, пізнання, розвитку й виховання. 
Однієї з відмітних рис комунікативно-
го підходу є використання всіх функ-
цій ситуації. Навчання будується на 
основі ситуацій, які розуміються як 
система взаємин. Головний акцент тут 
ставиться на створення ситуації як 
системи взаємин між студентами. Об-
говорення таких ситуацій дозволяє 
зробити процес навчання іншомовній 
культурі максимально природнім і на-
ближеним до умов реального спілку-
вання [3]. Для цього, як один з варіан-
тів, досліджувані тексти повинні міс-
тити конфлікти, які спонукують сту-
дента висловлювати власну думку.

Комунікативний підхід припускає 
таку організацію процесу навчання, 
при якій усі використовувані методи й 
прийоми переломлюються через осо-
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бистість студента, його потреби, моти-
вацію й здатності. При цьому студент 
стає суб’єктом мовної й навчальної ді-
яльності, її активним учасником, ви-
являючись у центрі навчання. Викла-
дач акцентує навчання не на грамати-
ці, а на комунікативних інтенціях (на-
мірах). Мова стає засобом комунікації, 
а вправи мають комунікативний на-
прямок і студенти вчаться комунікації 
в процесі самої комунікації.

Перевагою методу є те, що студенти 
вдосконалюють навички усної мови, 
долається страх перед помилками. А 
до недоліків можна віднести фактор 
того, що не приділяється достатньої 
уваги якості мови, а комунікативна 
компетенція досить швидко досягає 
своїх меж.

Конструктивістський метод [4]. 
В основі методу перебуває власне ак-
тивне навчання студентів. Завдання 
викладача не стільки навчити, скільки 
сприяти навчальному процесу. Занят-
тя завжди орієнтоване на дію. А близь-
кість до дійсності, спонукає студентів 
самостійно конструювати свої знання 
(наприклад, у рамках проектної діяль-
ності). При цьому вправи спрямовані 
на продукування мови, яке перебуває 
в центрі навчання.

Переваги методу: підготовка сту-
дентів до реального життя й реальних 
життєвих ситуацій. Прикладом кон-
структивістського методу може слугу-
вати проектне навчання.

У наш час у методиці розрізняють 
традиційні й альтернативні методи на-
вчання. Під поняттям альтернативні 
методи групується цілий ряд різних 

підходів, прийомів, способів передачі 
мови. Існують такі альтернативні ме-
тоди, як метод повної фізичної реакції 
(Total Physical Response), суггестивний 
метод, драматико-педагогічний метод, 
груповий метод.

У той же час якісна мовна підготов-
ка студентів неможлива без викорис-
тання сучасних освітніх технологій. 
Сучасні технології в освіті – це профе-
сійно-орієнтоване навчання іноземній 
мові, зайнятість у навчанні, застосу-
вання інформаційних і телекомуніка-
ційних технологій, робота з навчаль-
ними комп’ютерними програмами з 
іноземних мов (система мультимедіа), 
дистанційні технології в навчанні іно-
земним мовам, створення презентацій 
у програмі Power Рoint, використання 
ресурсів інтернету, навчання інозем-
ній мові в комп’ютерному середовищі 
(форуми, блоги, електронна пошта), 
новітні тестові технології (створення 
бази даних діагностичних матеріалів 
за курсом навчального предмета «Іно-
земна мова» для проведення 
комп’ютерного тестування).

До інноваційних методів навчання 
можна віднести [5]: навчання з 
комп’ютерною підтримкою (CALL), 
метод сценарію (story line method), ме-
тод симуляций, метод каруселі, метод 
навчання по станціях, метод групових 
пазлів, метод рольової гри, метод 
«кейс-стаді» (робота над проблемними 
ситуаціями, коли студенти розгляда-
ють проблему, аналізують ситуацію, 
представляють свої ідеї й варіанти 
розв’язку проблеми в ході дискусії).

Метод сценарію (story line method). 
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Даний метод заснований на комбінації 
запланованих навчальних змістів – на-
приклад, «виробництво–продукція–
продаж» – з інтересами й ідеями учнів. 
Отримуючи від викладача так звані 
ключові питання, студенти роблять 
свій внесок у створення історії. Цей 
метод обходиться без текстових під-
ручників. Мова йде про креативне 
планування, добір гіпотези, система-
тизацію й презентацію роботи. Спро-
ектована історія містить також еле-
менти із драми й рольової гри. Викла-
дач задає лише рамки дії й представляє 
окремі епізоди. Студенти ставлять свої 
питання й самі знаходять на них відпо-
віді.

Метод рольової гри. Рольова гра є 
активним методом навчання й засо-
бом розвитку комунікативних здат-
ностей студента. Вона пов’язана з ін-
тересами студентів і є засобом емоцій-
ної зацікавленості, мотивації навчаль-
ної діяльності. Рольова гра виступає 
активним способом навчання прак-
тичному володінню іноземною мовою, 
допомагає подолати мовні бар’єри сту-
дентів, значно підвищує обсяг їх мов-
ної практики. Це фактично навчання в 
дії. Існує велика кількість форм, типів 
рольової гри на заняттях з іноземної 
мови. Так, наприклад, часто викорис-
товується рольова гра «На співбесіді», 
де студенти беруть на себе роль робо-
тодавця й працівника.

Ще одним інноваційним підходом 
до вивчення іноземної мови, яка одер-
жала поширення в останнє десятиліт-
тя, є технологія веб-квест. Веб-квест, 
як метод навчання, був уперше розро-

блений і запропонований в 1995  році 
професорами університету Сан-Дієго 
(США) Берни Доджем і Томом Марчем 
[6]. Суть даного методу полягає в тому, 
що студенти різних рівнів підготовки 
виконують певне завдання, у якому за-
стосовуються заздалегідь підготовлені 
для цього інтернет-ресурси [7]. Веб-
квест характеризується конструктив-
ним підходом до навчання. Головна 
особливість веб-квеста полягає в на-
ступному: замість того, щоб змушува-
ти учнів нескінченно блукати по мере-
жі Інтернет у пошуках необхідної ін-
формації, викладач дає їм список веб-
сайтів, відповідних до тематики 
проекту й рівню знань.

Фактично веб-квест – це вид інфор-
маційних, проблемно-орієнтованих 
завдань індивідуального або групово-
го навчання, спрямованих на форму-
вання й розвиток навичок самостій-
ної, пошукової й дослідницької діяль-
ності студентів у процесі освоєння, 
дослідження, обробки й презентації 
мовного навчального матеріалу [8].

Технологічно веб-квест здійсню-
ється в наступний спосіб. Студентам 
формулюється завдання, для розв’язку 
якої вони повинні знайти інформацію 
в Інтернеті. При цьому посилння на 
відповідні джерела готує викладач. 
Далі відбувається групове обговорен-
ня й аналіз отриманої інформації й 
студенти доповідають про свої резуль-
тати всій групі. Веб-квести можуть 
тривати від декількох академічних го-
дин до декількох тижнів у випадку ви-
конання великомасштабного дослід-
ницького проекту.
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Веб-квест має ряд переваг, які спри-
яють розв’язку завдань при вивченні 
іноземної мови. Він забезпечує авто-
номність і самостійність учнів, розбу-
довує комунікативну компетенцію й 
дає можливість здійснити індивідуаль-
ний підхід. Також веб-квест мотивує 
учнів до застосування мовних знань і 
вивченню нового мовного матеріалу й 
дозволяє використовувати велику 
кількість актуальної автентичної ін-
формації. Додатково він допомагає ор-
ганізувати активну самостійну або 
групову пошукову діяльність студен-
тів, якої вони самі й управляють. Веб-
квест організує роботу над будь-якою 
темою у формі цілеспрямованого до-
слідження, як протягом декількох го-
дин, так і декількох тижнів. Він же 
сприяє прийняттю самостійних рі-
шень, розбудовує критичне мислення 
й тренує здатності аналітичного мис-
лення.

Найбільш ефективними формами 
захисту квест-проекту з іноземної 
мови вважається створення тематич-
ного веб-сайту або ілюстративний ма-
теріал, створений як презентація в 
Power Point і представлений у вигляді 
доповіді [9].

До сучасних освітніх технологій та-
кож відносяться [10]: іншомовне на-
вчання із професійною спрямованіс-
тю, використання дистанційних тех-
нологій в іншомовному навчанні 
(Skype й інші програми-месенжери), 
викорис тання навча льних 
комп’ютерних програм (мультимедійні 
ресурси) і іншомовна підготовка із за-
стосуванням комп’ютерного середови-

ща (форум, блоги, електронна пошта, 
соціальні мережі).

Мультимедійні технології зараз за-
ймають провідне місце в іншомовній 
підготовці студентів, тому викладачам 
необхідно сформувати уявлення про 
сучасні комп’ютерні технології навчан-
ня, а також ознайомити студентів з 
новими комп’ютерними програмами, 
принципами роботи сучасних елек-
тронних словників і іншими новинка-
ми, які нам надає Інтернет для розви-
тку іншомовної компетенції. За допо-
могою комп’ютера й нових програм 
студенти можуть виконувати ті види 
завдань, які, на наш погляд, є найбільш 
складними.

Підводячи підсумки викладеному 
вище, слід зробити висновок, що для 
викладача сьогодні важливо постійно 
вдосконалювати свої знання методів 
навчання іноземним мовам, впрова-
джувати у свою викладацьку практику 
інноваційні освітні технології, що до-
зволить якісно поліпшити володіння 
іноземною мовою студентами вузів 
технічного профілю та використовува-
ти вже засвоєні знання іноземної мови, 
сформовані навички й уміння для ви-
рішення практичних завдань у профе-
сійній області.
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Introduction. Internationalisation of 
Higher Education provides an overview of 
the main global and European trends and 
related strategies at European, national and 
institutional level, as well as the underlying 
gist of what internationalisation is and 
should be aiming for. The overall objective 
of this study was to scrutinize internation-
alisation strategies in higher education, 
with a particular focus on Europe. Interna-
tionalisation of higher education (IoHE) is 
a relatively new phenomenon but, as a 
concept, it is one that is both broad and 
varied. The European programmes for re-

search and education, in particular the 
ERASMUS programme have been the mo-
tor for a broader and more strategic ap-
proach to internationalisation in higher 
education in Europe and have been an ex-
ample for institutions, nations and regions 
in other parts of the world.

The globalisation of higher education 
brings together learners and teachers from 
different systems, creating a heterogeneous 
and diverse environment. Yet many higher 
education institutions typically expect for-
eign students to adapt to their new higher 
education environments [3].
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A study of the internationalisation of 
higher education must take into account a 
broad range of diverse factors. It has to 
identify and analyse the global, regional, 
national and institutional commonalities 
and differences in the development of in-
ternationalisation if it is to understand, 
influence and support the process of in-
ternationalisation in higher education. 
However, common goals and objectives 
can also be observed, such as the in-
creased importance of reputation (often 
symbolised by rankings), visibility and 
competitiveness; the competition for tal-
ented students and scholars; short-term 
and/or long-term economic gains; demo-
graphic considerations; and the focus on 
employability and social engagement.

Most national strategies, including in 
Europe, are still predominantly focused 
on mobility, short -term and/or long-
term economic gains, recruitment and/
or training of talented students and 
scholars, and international reputation 
and visibility. This implies that far great-
er efforts are still needed to incorporate 
these approaches into more comprehen-
sive strategies, in which internationalisa-
tion of the curriculum and learning out-
comes, as a means to enhance the quality 
of education and research, receive more 
attention. [2]

However, it is essential to focus on 
partnerships and collaboration that rec-
ognise and respect the differences in con-
texts, needs, goals, partner interests and 
prevailing economic and cultural condi-
tions. Europe can only be an example if it 
is willing to acknowledge that it can also 
learn from elsewhere; it offers an impor-

tant model but not the only one for the 
modernisation of higher education.

Aligning international activities with 
institutional strategy [4]:

Student mobility is often the first step 
towards internationalising an institution. 
Not all institutions are equally equipped 
and ready to reap the potential benefits of 
student mobility. The key questions faced 
by the institutions and countries are mul-
ti-fold, including:

Where shall institutions start?
Why should internationalisation be 

integrated into institutions?
How will internationalisation improve 

the learning environment?
What are the benefits for the specific 

purposes of each institution and also for 
the higher education system?

The characteristics of international ac-
tivities (e.g. joint programmes) and fea-
tures (e.g. having a cosmopolitan campus) 
need to be well-aligned with the interna-
tional strategy of the institution overall 
and backed by a solid business model.

The added value of student mobility 
and how it fulfils the institution’s strategic 
goals should particularly be explored:

To what extent does the presence of 
international students advance the aca-
demic mission of the institution?

To what extent does outward student 
mobility generate benefits for those stu-
dents who have studied abroad?

Some institutions are finding it diffi-
cult to institute an international strategy 
for the entire institution, sometimes due 
to lack of public funds.

Institutions should identify institu-
tions with comparable missions with 
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which to establish partnerships and col-
laboration that would advance their stu-
dents more collaboratively.

Institutions in low-income countries 
and less open to internationalisation 
should be provided with road maps, sets 
of best practices, and a step-by-step ap-
proach to start the internationalisation 
process. Networks might be a helpful sup-
port in this respect.

Institutions can manage internation-
alisation more effectively across four 
main areas: understanding the environ-
ment; developing a strategic approach; 
optimizing implementation; monitoring 
and evaluating.

In each of these areas, there are a num-
ber of different measures that institutions 
can consider to enhance their interna-
tionalisation experience, as set out below. 
Of course, there is no single recipe for 
internationalisation and each institution 
will need to choose its own best way for-
ward [2].

Summing up, we can say that the fu-
ture of IoHE in Europe looks potentially 

bright, but its further positive develop-
ment and impact will only take place if 
the various stakeholders and participants 
maintain an open dialogue about ratio-
nales, benefits, means, opportunities and 
obstacles in this ongoing process of 
change.
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Постановка проблеми. Сьогодні 
комікси все більше перетворюються 
на ефективну навчальну методику, 
коли дітям цікаво не лише читати, а й 
створювати їх. У такому випадку вони 
стають зручною формою комунікації 
та відкривають якісно новий підхід до 
інтерналізації інформації. Це нова-
торський вид мистецтва з вагомим 
етичним, культурним, аксіологічним, 
гуманітарним і педагогічним потенці-
алом [4].

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» 
Типової освітньої програми (2018  р.) 
розробленої відповідно до нового За-
кону України «Про освіту» та Держав-
ного стандарту початкової освіти пе-
редбачає формування в учнів умінь 
аналізувати, інтерпретувати, критично 

оцінювати інформацію в медіатекстах 
та використовувати її, створювати 
прості медіа продукти; висловлювати 
свої думки й почуття з приводу пере-
гляду простих медіапродуктів. Медіа 
тексти – фото (світлини), книжка, ма-
люнок, фото колаж, дитячий журнал, 
комікс, листівка, стіннівка, реклама, 
афіша, мультфільм, SMS-повідомлення, 
комп’ютерна гра. [7].

Аналіз останніх досліджень. Ві-
тчизняні дослідники та учені з різних 
країн працюють над специфікою гра-
фічної літератури, а саме: Авсєєнкова 
Т., Айснер В., Бєлов Д., Вороніна Р., 
Востряков Н., Генденштейн Л., Горпи-
нюк В., Даниленко Є., Еко У., Йорсатер 
Е., Колесник О., Космацька Н., Лака-
син Ф., Лі С., Лях Т., МакКлауд С., Мас-
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Лакатош Володимира Володимирівна,
магістр, кафедри дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 
університет
Лавренова Марія Василівна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової 
освіти Мукачівський державний університет

У статті закцентовано увагу на перспективі використання коміксів на уро-
ках в початкових класах. Авторами подано шляхи використання коміксів в 
освітньому процесі, визначено їх переваги. Комікси на шкільну тему допоможуть 
просто наочно і дохідливо засвоїти матеріал.

Ключові слова: комікси, розповідь в картинках, молодші школярі, навчання, 
українська мова, літературне читання.

The article focuses on the prospect of using comics in elementary classes. The authors 
present ways of using comics in the educational process, their advantages are determined. 
Comics on the school theme will help to clearly visualize and efficiently master the material.

Keywords: comics, the story in pictures, younger students, learning, the Ukrainian 
language, literary reading.
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сон П., Мелманн М., Онкович Г., Оль-
шанський Д., Остапенко Л., Підопри-
гора  С., Почепцов Г., Пшеніцина  Л., 
Рєзнікова А., Салюкова В., Семко І., 
Сонін А., Столярова Л., Сущенко І., 
Тікота І., Філоненко Б. та інші.

Мета статті: уточнити сутність де-
фініції «комікс» та визначити переваги 
його використання на уроках в почат-
ковій школі.

Результати досліджень. Викорис-
тання коміксів на уроках в початковій 
школі – це додаткова можливість уріз-
номанітнити їх та матеріал підручни-
ка. Підбір коміксів, убудовування в 
програму і план уроку  – це нелегка 
справа, адже вона вимагає додаткового 
часу від учителя, зате викликає у шко-
лярів розумове напруження і бажання 
висловити свої ідеї, а значить, включа-
тися в процес навчання говоріння, чи-
тання, письма, аудіювання.

Комікси здатні впливати на свідо-
мість учнів, навіть більше, ніж тради-
ційна навчальна текстова література. 
Комікс допомагає учням нетрадицій-
ним способом здобувати нові знання, 
вміння, навички, які сприятимуть роз-
витку комунікативної компетенції.

Проаналізуємо суть поняття комікс 
(від англ. соmіс  – комедійний, коміч-
ний, смішний; рідше вживається англ. 
термін sequential art – дослівно «послі-
довне мистецтво», яке використовує 
прийом «далі буде») – це послідовність 
малюнків, зазвичай з короткими тек-
стами, що створюють певну зв’язну 
розповідь. Ці тексти мають специфіч-
ну форму філактеру  – «мовної буль-
башки» («мовної хмарки», «мовного 

димка», виноски; англ. speech ballоon), 
в якій розміщуються думки персона-
жу, заголовки та титри тощо [1, 2, 3].

У працях Соніна А. можна зустріти 
більш точне визначення коміксу: «ко-
мікс  – це особливий спосіб оповіді, 
текст якого складає послідовність ка-
дрів, що містять, крім малюнка, вер-
бальне відтворення, передає переваж-
но діалог персонажів і укладену в осо-
бливу рамку. При цьому малюнок і 
укладений в нього вербальний текст 
утворюють органічну смислову єд-
ність» [6, с. 12].

Науковці визначають такі переваги 
коміксів [1, 2, 3, 4]:

• ємність інформації;
• образність і динамічність її 

пред’явлення;
• можливість регулювати надхо-

дження інформації (у тому числі 
при самостійному навчанні);

• стислість і точність мови, драма-
тизація оповідних сюжетів;

• ігровий жанр;
• багаторазовість повторення окре-

мих кадрів і сюжету в цілому;
• економія психічних зусиль щодо 

сприйняття інформації (за анало-
гією з такими візуальними джере-
лами як карикатура );

• урізноманітнення завдань з від-
творення, розуміння і творчого 
засвоєння навчального матеріалу 
за допомогою коміксів. 

Існує багато шляхів використання 
коміксів у навчально-виховному про-
цесі, серед яких [3]:

• Комікс-автобіографія, що дозволяє 
учням поділитися основними фактами 
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зі свого життя, особистими інтересами 
та може бути використаний вчителями 
початкових класів, шкільними психо-
логами та класними керівниками під 
час виховної роботи.

• Активізація словникового запасу. 
Такі комікси можна використовувати 
для введення та закріплення нових 
лексичних одиниць, наприклад, на 
уроках з української мови.

• Активізація групового співробітни-
цтва. Учні можуть створювати комікси 
як індивідуально, так і в групах. У про-
цесі групової роботи вони можуть роз-
поділяти обов’язки з виконання комік-
су «за здібностями» кожного учасника 
групи, допомогти один одному поліп-
шити свої навички та вміння. Може 
використовуватися на будь-якому уро-
ці, особливо під час реалізації проек-
тної методики, як її основний продукт 
та окрема частина.

• Удосконалення розмовних навичок. 
Під час створення діалогів і реплік пер-
сонажів коміксу учні відпрацьовують 
мовні структури в контексті, вдоскона-
люють навички спілкування та соціаль-
ної поведінки. Може бути використано 
вчителями початкових класів або вихо-
вателями дошкільних закладів.

Комікси трапляються у дитячих 
журналах «Весела перерва», «Джміль», 
«Зернятко», «Малятко», «Професор 
Крейд» та інші. Усі вони призначені 
для дітей віком від 6 до 12 років.

Наприклад, на уроках української 
мови та літературного читання можна 
використовувати комікс надрукова-
ний у дитячому журналі «Джміль» №2, 
2015р. «Моя хата з краю» [5].

Комусь весна дарує радість і тепло, 
а комусь завдає чималого клопоту. 
Так буває під час повені. У біді одразу 
видно, в кого добре серце, а в кого – ні.
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Запитання до бесіди з дітьми за ко-
міксом

Чому затопило хатинку мишки? 
Хто їй допоміг?

Чому мишчину оселю затопило 
першою?

Чию  хатку затопило другою? Чому 
так вийшло?

А чий дім затопить останнім? Чому?
Як ви гадаєте, що можна порадити 

тваринкам? Де краще будувати хатин-
ки? Чому?

Чи винні тваринки в тому, що ста-
лося лихо?

Як діяли тваринки? Хто їм допома-
гав?

Чи  залишилися вони у  біді самі? 
Хто їм допоміг?

А хто залишився сам на сам зі сво-
єю бідою? Чому?

Чому лисеня не допомагало іншим 
звірятам?

Що зрозуміло лисеня? Чого навчи-
лося?

Чого навчилися друзі? Як ви гадає-
те, чи  допомагали вони у  біді іншим 
тваринам? Чому?

То чия хата залишилася скраю?
Хто виявився справжнім другом?
Чому кажуть: «Друга пізнаєш 

у  біді»? Коли треба допомагати дру-
зям? А іншим людям?

Цей комікс вчить дітей бути добри-
ми та щирими, допомагати іншим, 
прогнозувати розвиток ситуації, на-
слідки своїх вчинків, а також розвиває 
зв’яне мовлення, логічне мислення, ак-
тивізує уяву дітей.

Комікси можуть допомогти кожній 
дитині стати завзятим читачем – ман-
дрівником у світі безмежних знань та 
неперевершених відкриттів.

Висновки. Отже, комікси підвищу-
ють мотивацію до навчання, вони 
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здатні прикувати погляд учнів, змуси-
ти прочитати репліки героїв та відтво-
рити текст. Читати комікси набагато 
легше і цікавіше, ніж довгі тексти.

У процесі роботи над коміксами в 
учнів включається в діяльність слухо-
вий та зоровий аналізатори. Учні ана-
лізують, виокремлюють, співставля-
ють, виділяють головне, вилучають 
непотрібне, змінюють, мислячи не-
стандартно та творчо.
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Сьогоденній стратегії розвитку 
української школи притаманне поси-
лення уваги до особистості школяра-
підлітка, максимального розкриття 
його обдарувань, інтелектуального 
розвитку, що забезпечує пріоритет-
ність розвитку творчих здібностей. 
Особливої уваги набуває питання 
культуровідповідності змісту серед-
ньої освіти як провідного чинника 
творення всебічно розвиненої, емоцій-
но врівноваженої, самодостатньої осо-
бистості громадянина України [4].

Домінантними цінностями стають 
креативність та відкритість до нового 
досвіду, прагнення свободи творчого са-
мовираження, адже креативність є клю-
човим фактором досягнення успіху в 

різних сферах діяльності. Саме на основі 
навчальної діяльності розвиваються 
основні креативні педагогічні новоутво-
рення і тому цілеспрямований вплив на 
формування особистості за допомогою 
творчості повинен бути спрямований на 
розвиток креативності не лише обдаро-
ваних дітей, а й усіх без винятку.

Актуалізація креативності зумов-
лює зміну всієї особистості в її систем-
ній цілісності: “Процес підвищення 
креативності має системний характер. 
Змінюючи креативні якості індивіда, 
ми впливаємо на широку галузь емо-
ційно-особистісних якостей і обмежи-
ти цей ефект лише сферою креатив-
ності неможливо” [12]. Тому створен-
ня освітнього простору для виховання 
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креативного класу є важливим завдан-
ням сучасної школи, що буде побудо-
ваний на основі залучення школярів-
підлітків до мистецтва, яке є рушійною 
силою розвитку креативних здібнос-
тей та має безліч можливостей для 
творчого самовираження.

Реалізація Концепції Нова україн-
ська школа [7] є можливістю вирішен-
ня проблеми креативного розвитку 
особистості підлітків та дає підстави 
для створенням відповідної методики. 

У нашому дослідженні ця проблема 
розв’язується розробкою, теоретич-
ним обґрунтуванням та експеримен-
тальною перевіркою організаційно-
методичної моделі, яка має ідею ціліс-
ності усіх своїх компонентів: мети і 
результату, розвивального потенціалу 
інтегрованих уроків музики і еврис-
тичного художньо-освітнього середо-
вища, педагогічних закономірностей і 
принципів, педагогічного супроводу, 
методичних орієнтирів та етапів.

Рис.1. Організаційно-методична модель розвитку креативності підлітків на інтегрова-
них уроках музики. 
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Проведення уроків на основі інтегра-
ції змісту кількох предметів, об’єднаного 
навколо однієї теми, сучасна педагогіка 
називає одним із напрямів методичного 
збагачення уроків. Реалізація організа-
ційно-методичної моделі розвитку креа-
тивності підлітків на інтегрованих уро-
ках музики передбачає оновлення змісту 
методів, що використовує вчитель у ви-
кладанні мистецтва.

Методи розвитку креативності під-
літків на інтегрованих уроках музики є 
способом керівництва пізнавальною ді-
яльністю учнів. Відповідно до особли-
востей підліткового віку перед учите-
лем стоїть складне завдання  – обрати 
систему педагогічних методів навчан-
ня, втілення яких у практичну діяль-
ність на інтегрованих уроках музики 
буде якнайбільш ефективним. Слід за-
значити, що у викладацькій діяльності 
вчитель повинен володіти не лише за-
гальними методами навчання, а й уміти 
поєднувати їх зі специфічними (згідно з 
особливостями предмету). Вибір мето-
ду навчання на інтегрованому уроці 
музики повинен здійснюватися на 
основі мети, залежно від знань, умінь, 
навичок, які необхідно сформувати й 
розвинути, ідеї виховання творчої осо-
бистості підлітків засобами мистецтва, 
розвитку їх креативності.

Порівняно з молодшими класами, 
де важливими методами є поясню-
вально-ілюстративний, репродуктив-
ний та ігровий, у середній школі на 
перший план висуваються евристич-
ний (спосіб елементарного засвоєння 
досвіду творчої діяльності та окремих 
її етапів, що відбувається тільки в про-

цесі розв’язання конкретної пробле-
ми) та дослідницький (передбачає по-
шук, систематизацію та творче засво-
єння знань, покликаний забезпечити 
теоретичне використання знань, ово-
лодіння методами наукового пізнання 
і є умовою формування інтересу учнів 
та потреби у такому виді діяльності).

Як слушно зауважує Г.Падалка, ме-
тоди мистецького навчання обумов-
люються специфікою уроку мистецтва 
та кваліфікуються автором як спряму-
вання діяльності педагога та учнів на 
досягнення мети мистецького навчан-
ня, що являють собою способи 
взаємопов’язаної діяльності педагога й 
учнів, спрямовані на розв’язання ху-
дожньо-навчальних і художньо-вихов-
них завдань [10].

Природньо, що загальнопедагогічні 
методи в музичному навчанні мають 
свою специфіку. Так, наприклад, сло-
весний метод, економність та ефектив-
ність якого в педагогічній практиці 
були відзначені низкою вчених (М.
Скаткіним, І.Лернером та ін.), в музич-
ному навчанні означений не стільки як 
передача необхідної інформації, скіль-
ки в якості образно-психологічного 
настрою, спрямованого на духовне 
спілкування учнів з музичним мисте-
цтвом. Для словесного пояснення мова 
має бути образною [8]. Отже, відбува-
ється проекція загальнопедагогічних 
методів у мистецькому навчанні шко-
лярів, що полягає в застосуванні нао-
чного й практичного методів, що відо-
бражено в самих формулюваннях, які 
зазнали деякої трансформації: наочно-
слуховий (художнє виконання музич-
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ного твору), наочно-виразний (засто-
сування комплексу мімічних та жесто-
вих прийомів під час виконання або 
прослуховування музичного твору), 
художньо-практичний (втілення твор-
чого задуму в продукт мистецької ді-
яльності) тощо.

Проаналізувавши методичну літе-
ратуру в галузі музичного мистецтва, 
ми зробили розподіл методів, розро-
блених відомими педагогами-музи-
кантами, які, на нашу думку, є ефек-
тивними для використання на інтегро-
ваних уроках музики.

І група – стандартні методи (для ви-
користання на кожному уроці музики).

– Метод роздуму про музику (Д.
Кабалевський) [6]. Націлений на осо-
бисте, індивідуальне ставлення учнів 
до музики як чуттєвого й емоційного 
виду мистецтва, на розкриття вміння 
музики розв’язувати проблеми духо-
вного, соціального, особистісного 
змісту й передбачає пошук відповідей 
на ці питання у свідомості учнів.

– Метод спостереження за музикою 
(Б.Асаф’єв) [3]. Спрямовується на вмін-
ня учнів розсудливо та осмислено 
сприймати образний зміст музики, слід-
кувати за зміною її інтонації, за втілен-
ням мистецького задуму у твір тощо.

– Метод співпереживання (А.Ме-
лік-Пашаєв) [9]. Полягає у спрямуван-
ні потенціалу мистецтва на збагачення 
емоційно-чуттєвого досвіду учнів у 
процесі опановування різними видами 
творчої діяльності на уроці мистецтва; 
необхідною умовою тут постає певний 
стан свідомості учня під впливом вра-
жень від зустрічі з мистецтвом.

– Метод емоційної драматургії 
(Е.Абдулін) [1]. Активізує емоційне 
ставлення учнів до музики за допомо-
гою створення на уроці відповідної 
атмосфери, сприяє зацікавленості 
учнів музичним мистецтвом. Автор 
цього методу наголошує на його важ-
ливій функції, яка полягає в розробці 
вчителем “режисури” уроку, виявленні 
його кульмінації [2].

Ми вбачаємо ефективність означе-
них методів, виокремлених у групу 
стандартних (для використання на 
кожному інтегрованому уроці музики) 
у сприйманні мистецтва, у взаємодії 
його різновидів, а відповідно й розду-
мів про мистецтво у його цілісності, 
спостереження за втіленням мистець-
кого задуму в твір мистецтва, співпе-
реживання побаченому, почутому, від-
твореному та емоційного відгуку учнів 
на його образний зміст.

ІІ група – універсальні методи (для 
інтеграції музики з іншими видами 
мистецтва).

Для виокремлення методів цієї гру-
пи ми обрали авторські методи, ство-
рені Л.Горюновою, О.Радиновою, Л.
Школяр та адаптували їх до підлітко-
вого віку.

– Метод ототожнення та уподібнен-
ня (О.Радинова) [11] полягає у 
взаємопов’язаному вивченні різних 
видів мистецтва, ґрунтується на ото-
тожненні відомого з новим, відношен-
ні елементів до цілого. Він активізує 
різноманітні творчі діі, спрямовані на 
усвідомлення музичного образу.

– Метод життєвих і художніх асоці-
ацій націлений на створення в учнів 
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особливого емоційного стану, близь-
кого до стану героя мистецького твору 
при долученні підлітка до мистецьких 
зразків; пошук асоціативного ряду до 
твору, що вивчається на основі мину-
лого почуттєвого досвіду учнів, ство-
рення асоціативних зв’язків із явища-
ми, предметами, інформацією, з якими 
зустрічається підліток у повсякденно-
му житті тощо. Ефективності цього 
методу сприяють мистецькі бесіди, лі-
тературно-музичні вітальні, уроки в 
нестандартній формі (урок-зустріч із 
героєм твору, урок-інтерв’ю з митцем 
тощо) [11].

– Метод створення художнього 
контексту (Л.Горюнова) спрямований 
на розвиток музичної культури шко-
лярів через “виходи” за межі музики 
певної епохи (в суміжні види мисте-
цтва, історію, природу, життєві ситуа-
ції й образи). Дозволяє забезпечити 
зв’язок музики з життям, дає поштовх 
до розвитку вмінь порівнювати, зі-
ставляти аналізувати отриману інфор-
мацію на основі міцних знань у галузі 
мистецтва [5].

– Метод моделювання художньо-
мистецького процесу (Л.Школяр) 
спрямовується на розвиток творчих 
здібностей школярів у творчо-мис-
тецькій діяльності на уроці; дозволяє 
кожному учневі зайняти позицію ком-
позитора, художника, скульптора, ре-
жисера; дати відповіді на запитання, 
якими переймається митець: Про що і 
як я хочу сказати людям своїм мисте-
цтвом?, Чому саме це важливо для 
мене, і чи важливо це для інших?, Яких 
героїв я хочу показати, яким характе-

ром вони будуть наділені? тощо. Даю-
чи трактування цьому методу, Л.Шко-
ляр наголошує на тому, що “дуже важ-
ливо, щоб уже в школі дитина відбула-
ся як особистість, як Музикант, 
проходячи за змістом, по суті (а не в 
професійному розумінні) весь шлях 
становлення Музиканта, страждаючи 
тими ж проблемами, якими перейма-
лися відомі Музиканти, Композитори, 
Виконавці, Слухачі” [13].

Означені методи вимагають від під-
літка самостійності в розв’язанні твор-
чих завдань, опори на мистецький до-
свід, залученні уяви, фантазії, образно-
го мислення, художньої спостережли-
вості що сприяє розвитку здатності до 
самовираження засобами мистецтва 
та творчої інтерпретації.

ІІІ група  – спеціальні методи (для 
розвитку креативності підлітків).

Педагогічні мистецькі методи роз-
витку креативності підлітків, на 
нашу думку, створюються за допомо-
гою своєрідного переломлення загаль-
них педагогічних методів у мистецько-
му навчанні школярів. Розроблені ме-
тоди розвитку креативності підлітків 
на інтегрованих уроках музики дифе-
ренційовані в підгрупи згідно з ціле-
спрямованим процесом упровадження 
організаційно-методичної моделі роз-
витку креативності підлітків на інте-
грованих уроках музики та подаються 
нами з прикладами методичних при-
йомів як невід’ємного складника мето-
ду, завдяки якому відбувається втілен-
ня основної методичної задачі.

– Мотиваційно-актуалістичні – на-
цілені на зацікавлення учнів процесом 
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пізнання мистецтва та художньо-твор-
чою діяльністю на уроці, актуалізацію 
опорних знань, надання учням наста-
новлень на активну творчу діяльність 
на інтегрованому уроці музики. До та-
ких відносимо “Формули мистецького 
настрою” та “Інструкцію креативного 
пошуку”.

– Навчально-розвивальні методи 
мають за мету виявлення розвиваль-
ного потенціалу мистецтва та націлен-
ня його впливу на формування струк-
турних компонентів креативної ком-
петентності підлітків, а саме: асоціа-
тивно-образного мислення, творчої 
уяви, художньої спостережливості як 
невід’ємної умови розвитку загальної 
креативності підлітків.

До таких методів ми відносимо об-
разно-асоціативні (“Асоціативно-об-
разні підказки”, “Образна лінія”, “Сим-
волічні позначки” та ін.), уявно-від-
творювальні (“Уяви та домалюй”, “Вер-
бальне фантазування”, “Додай деталі”, 
“Ланцюг перетворення” та ін.) та 
фіксовано-запам’ятовувальні (“Впіз-
най картини”, “Мистецький лабіринт”, 
“Знайди зв’язок” та ін.), які пересліду-
ють формування виокремлених струк-
турних компонентів креативності, не-
обхідних підлітку для самовираження.

– Наочно-демонстраційні мистець-
кі методи спрямовані на розвиток 
здатності до арт-самовираження під-
літків різними мистецькими засобами 
творчої діяльності на інтегрованому 
уроці музики: музичним (спів, музику-
вання, елементи хорового диригуван-
ня), літературним (складання віршів, 
виразне декламування, написання 

творів-роздумів, мистецьких діалогів), 
театральним (передача емоцій, пере-
втілення в образ героя художнього 
твору) тощо. До методичних прийомів 
утілення цього методу в навчально-
творчий процес відносимо завдання 
художньо-практичного змісту: “Я  – 
музикант”, “Я  –художник”, “Я  – поет”, 
“Я – актор” тощо.

– Творчо-результативні методи уза-
гальнюють вивчений матеріал, від-
дзеркалюють якість і рівень специфіч-
них знань, умінь і навичок, набутих на 
інтегрованому уроці музики. До озна-
чених методів належать: “Арт-
демонстрація” (презентація творчих 
доробок, проектів, завдань тощо), 
“Креатив-контроль” (контроль і уза-
гальнення тематичних знань на під-
сумкових уроках, розроблений у не-
стандартній яскравій формі запитань-
відповідей, узагальнювально-пошуко-
вих завдань, тестових вправ тощо та 
“Медіа-вербальний діалог” (викорис-
тання можливостей сучасних 
комп’юторних технологій: демонстра-
ція анімаційних ефектів, відеофраг-
ментів, аудіообразних слайдів у поєд-
нанні з вербальною доповіддю).

Використання задекларованих ме-
тодів та методичних прийомів, які є їх 
істотним доповненням, на інтегрова-
них уроках музики забезпечує погли-
блення емоційної чуйності учнів-під-
літків до мистецтва, розкриття твор-
чих можливостей школярів, розвиток 
креативності.

Отже, створення інтегрованих кур-
сів є одним із завдань оновлення зміс-
ту освіти сучасної школи [7]. Це зумов-
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лює оновлення методів розвитку креа-
тивності підлітків та звертає увагу 
учителів і науковців до змінити уяв-
лення про характер стосунків між учи-
телем та учнем у процесі творчої діяль-
ності на інтегрованому уроці музики, 
утвердження стилю довіри, співробіт-
ництва і співтворчості на уроці.

Активна робота вчителя мисте-
цтва з упровадження інтеграції різ-
них видів мистецтва є одним із важ-
ливих шляхів комплексного вирішен-
ня проблем навчання й виховання 
підлітків та розвитку їх креативності. 
Використовуючи на інтегрованому 
уроці музики можливості літератури 
й поезії, образотворчого мистецтва, 
пластичної діяльності, художньої 
праці тощо, вчитель формує в учнів-
підлітків не тільки навички музичної 
діяльності, розвиває не лише музичні 
здібності, він природньо вводить 
школярів у світ звуків, відчуттів, по-
чуттів, явищ, подій і вчинків, які і 
складають цілісну картину світу, да-
ють синтетичне уявлення про всесвіт. 
У такий спосіб школярі підліткового 
віку отримують від педагога універ-
сальний, надійний ключ до 
розв’язання як навчальних, так і жит-
тєвих ситуацій і завдань. Розуміння 
вчителем місця креативності у ста-
новленні особистості підлітків визна-
чає відбір оптимальних культуро-і 
природо відповідних педагогічних за-
собів, до яких належать ті інноваційні 
технології інтегрованого музичного 
навчання, що сприяють вирішенню 
проблеми розвитку креативності 
учнів підліткового віку.

Специфіка інтегрованого уроку му-
зики передбачає наявність комплексу 
методичних орієнтирів, без яких якість 
проведення таких уроків не є ефектив-
ною. Врахування описаних методів на 
інтегрованих уроках музики, підпо-
рядкування їх змісту, меті, завданням 
предмету, дозволяє вчителю мистецтва 
розширити діапазон можливостей пе-
дагогічного впливу запропонованої 
нами організаційно-методичної моделі 
на розвиток креативності підлітків.
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Постановка проблеми. Промислові 
підприємства є одним із найважливі-
ших структурних елементів економіки 
України, основним системоутворюю-
чим елементом багатьох життєвоваж-
ливих сфер держави, зокрема, таких як 
наукова, освітня, соціальна, фінансова, 
формуючи тим самим економічний 
потенціал країни. Машинобудування 
відіграє велику роль у зміцненні еко-
номічного стану та конкурентоспро-
можності держави, активно впливаю-
чи на формування показників соціаль-
но-економічного розвитку, стратегічна 
стабілізація і стійкий розвиток галузі 
машинобудування є пріоритетним на-
прямом діяльності підприємств та 
країни в цілому. Провідний спеціаліст 

з конкурентних стратегій М.  Портер, 
розробивши систему детермінант кон-
курентних переваг країн, що отримала 
назву «конкурентний ромб» (або «ал-
маз») по числу основних груп таких 
переваг, виділив людські і природні 
ресурси, які є основними в цьому ром-
бі [ 8 ].

Підготовка економічно-свідомих 
майбутніх кваліфікованих робітників 
машинобудівного профілю, які мо-
жуть приймати свідомі і економічно-
виважені рішення виступає головним 
стратегічним завданням і чинником в 
конкурентних перевагах, що підтвер-
джується Національною стратегією 
розвитку освіти в Україні (Розділ 2, п. 
2.1) [  11  ]. Актуальність дослідження 

ЕКОНОМІЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ 
РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ

Л. А. Сікорака,
м. Вінниця, Україна,  
здобувач Вінницького державного педагогічного університету  
імені Михайла Коцюбинського

В статті розглянуті теоретико-методологічні підходи до визначення 
економічної свідомості особистості. Розглянуті рівні, форми, функції та 
фактори, що впливають на економічну свідомість. Визначена сутність 
економічної свідомості як складової економічної компетентності майбутніх 
кваліфікованих робітників машинобудівного профілю.
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економічної свідомості майбутніх ква-
ліфікованих робітників машинобудів-
ного профілю, як складової економіч-
ної компетентності є вкрай необхід-
ною умовою в зростанні економічного, 
виробничого потенціалу та є осно-
вним в ринкових соціально-економіч-
них умовах країни в цілому.

Аналіз попередніх досліджень. 
Аналіз останніх публікацій засвідчив, 
що проблемі дослідження економічної 
свідомості присвячена значна кіль-
кість праць. Дослідження ведуться в 
таких напрямах у зв’язку: з економіч-
ною культурою (Р.  Ривкіна, О.  Шпак, 
В.  Апухтіна, Т.  Заславська, В.  Кандра-
шова-Діденко, Т. Єфременко, Т. Терю-
кова та ін.); з економічним мисленням 
(В. Кондратьев, І. Прокопенко, Л. Гор-
кіна, Л.  Абалкін, Ж.  Тощенко та ін.). 
Економічну свідомість досліджували 
Г.  Ложкін, В.  Спасенников, В.  Кома-
ровська, Д.  Чабан, О.  Дайнека, О.  Ко-
сов та ін. Формуванню економічної 
компетентності присвячена значна 
кількість праць: О. Мартиненко, Л. Но-
вікова, А.  Бура, Л.  Фалевич, С.  Вітер, 
А.  Завгородня та ін.; сутність еконо-
мічної компетентності в різних про-
фесійних контекстах досліджували: 
О.  Цільмак, О.  Падалка, В.  Москов, 
В.  Приступа, О.  Шпак, Т.  Бурлаєнко, 
А. Андросов, Ю. Карась та ін.

Мета  – теоретико-методологічний 
аналіз структури форм, функцій еко-
номічної свідомості як складової еко-
номічної компетентності майбутніх 
кваліфікованих робітників машинобу-
дівного профілю.

Виклад основного матеріалу. Дослі-

джуючи машинобудівну промисло-
вість [ 9, с. 49 ] виявляємо, що однією з 
проблем є забезпечення промисловос-
ті кваліфікованими кадрами, які здатні 
сприймати, оцінювати та вирішувати 
економічні завдання та проблеми. Іс-
нуючий стан економічної підготовки 
кваліфікованих робітників не відпові-
дає вимогам роботодавців. З огляду на 
це, Р. С. Гуревич зазначає, що не досить 
підготувати досвідченого кваліфікова-
ного робітника, необхідно поряд з 
професійною підготовкою здійснюва-
ти виховання психологічної готовнос-
ті працювати на виробництві 
[ 1, с. 102 ].

Психологічна готовність виконан-
ня виробничих функцій досліджуєть-
ся в соціальній і економічній психоло-
гії, де свідомість кваліфікованого ро-
бітника виступає вищою формою пси-
хічного відображення, що притаманна 
особистості. Економічна свідомість є 
однією з форм суспільної свідомості, 
продуктом відображення економічних 
умов життя, діяльності та відносин у 
вигляді економічних ідей та поглядів, 
теорій, концепцій інших духовних 
утворень, спільних для соціальних 
груп, усього суспільства, що виражає 
ставлення особистості до економічної 
дійсності в кожній конкретній ситуа-
ції.

В сучасній науці існують різні під-
ходи до визначення поняття «еконо-
мічна свідомість». О.  Дейнека розгля-
дає як складову частину індивідуаль-
ної свідомості, що притаманна 
суб’єктові, що господарює, і є вищим 
рівнем психічного відображення еко-



 65 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY.   #16

номічних відносин суспільно розвине-
ної людини [ 2 ]. Такого висновку при-
тримується і В.  Москаленко, який за-
значає, що економічна свідомість є 
вищим рівнем психічного відображен-
ня людиною економічних відносин 
[ 7 ]. В дослідженнях Г. Ложкіна, В. Спа-
сеннікова та В.  Комаровської еконо-
мічна свідомість розглядається як одна 
з центральних категорій сучасної еко-
номічної психології. Вона входить до 
системи понятійних координат науки 
й означає результати відображення 
суб’єктом тієї частини навколишньої 
дійсності, яка пов’язана з економікою, 
а також його свідомі дії та стани нею 
обумовлені [  6  ]. Як часткову форму 
індивідуальної чи групової свідомості, 
яка полягає у різноманітних формах 
знання індивідуального та групового 
суб’єкта про різні економічні об’єкти 
та його ставлення до цього знання  – 
економічну свідомість розглядають 
А.  Журавльова та А.  Купрейченко 
[ 12 ].

Розглядаючи економічну свідомість 
майбутніх кваліфікованих робітників, 
виявляємо що це не просто образ еко-
номічної дійсності. Виконання вироб-
ничих функцій можна розглядати як 
особливу форму психічної діяльності, 
яка є відображенням і перетворенням 
економічної дійсності. Виступає як 
невід’ємна складова свідомості осо-
бистості і спрямована на відображен-
ня, прогнозування результату та пере-
творення економічної реальності.

Як складне психічне утворення, 
економічну свідомість формують пев-
ні структурні компоненти. Їх виділя-

ють, маючи за основу функціональну 
організацію структури свідомості: від-
чуття, відображення, почуття, емоції, 
уявлення, мислення, мотиви, норми в 
економічній сфері; або сукупність осо-
бистісних конструктів, через які відо-
бражено економічні відносини [  4, с. 
42-43 ].

Основи економічних знань, еконо-
мічного мислення й поведінки закла-
даються ще в дошкільному дитинстві. 
О.  Козлова зазначає, що економічні 
категорії такі як: «робота», «гроші», 
«магазин», «соціальна нерівність», «ре-
клама», «банк»  – є основними катего-
ріями, через які відображається дітьми 
цього віку економічна реальність. 
Провідним фактором у включенні ди-
тини в економічну реальність є осо-
биста діяльність у сфері купівлі-про-
дажу [ 7 ]. Економічне мислення мож-
на розглядати як здатність до осмис-
лення явищ економічного життя з 
урахуванням досягнень науки і техні-
ки, тому потрібно постійно підвищу-
вати економічні знання і навики. У ро-
ботах економістів Л.  І.  Абалкіна, 
А.  М.  Бірмана, В.  К.  Розова, П.  Хейне 
застосовується поняття «новий тип 
економічного мислення». На наш по-
гляд, такому типу економічного мис-
лення характерні глибока виваженість 
прийнятих рішень з урахуванням 
об’єктивних вимог економічних зако-
нів, інноваційно-новаторський підхід 
до вирішення господарських завдань з 
урахуванням соціально-економічних, 
психологічних аспектів.

На основі компетентісного підходу 
формування економічного мислення 
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досліджують О.  Бєляєва, М.  Диба, 
В. Кириленко. Вчені вважають що чим 
більш ґрунтовні, глибші економічні 
знання суб’єкта господарювання, тим 
повнішою є потенційна можливість 
розкриття його економічного мислен-
ня [ 10, с. 141 ]. Головний шлях оптимі-
зації формування економічного мис-
лення уявляється в урахуванні подвій-
ності позицій: аналізу формування 
економічної свідомості теоретичним 
шляхом, та на рівні повсякденної сві-
домості, тобто відтворення економіч-
ної структури емпіричним шляхом, із 
практики економічного життя. Між 
цими двома рівнями формування еко-
номічного мислення простежується 
дещо спільне, що зумовлює їхню єд-
ність і не дає змоги жорстко протисто-
яти одне одному. Знаходимо спільне, 
що визначає певні грані економічного 
мислення – теоретичний аспект й по-
всякденний прояв [ 10, с.142 ].

Г. Ложкін, В. Спасенников, В. Кома-
ровська [ 5 ] серед структурних компо-
нентів економічної свідомості вио-
кремлюють:

1. Економічні емоції та почуття, що 
виникають при переживанні людиною 
економічних процесів, які можна поді-
лити на: праксичні емоції (задоволен-
ня результатами та процесом праці); 
гностичні (пов’язані з пізнанням); гло-
ричні (бажання визнання та пошани); 
пугнічні (бажання подолати страх, не-
безпеку, відчути азарт, ризик); альтру-
їстичні або егоїстичні (при обміні та 
споживанні).

2. Перцептивна сфера економічної 
поведінки (сприйняття грошей та зао-

щаджень; ставлення до товарів, по-
слуг; несвідома перцепція у межах 
маркетингової галузі економічної пси-
хології – психологія споживача, рекла-
ми, методи продажу).

3. Економічні уявлення та еконо-
мічне мислення. Економічні уявлен-
ня – це уявлення про те, як функціонує 
економіка, як створюється 
суб’єктивний економічний образ: 
здатність людини або соціальної групи 
відображати, розуміти економічні 
явища, пізнавати їх сутність, засвою-
вати та співставляти економічні по-
няття, категорії, теорії з вимогами еко-
номічних законів, з об’єктивною ре-
альністю та на основі цього будувати 
власну економічну діяльність [ 5 ].

Підготовка кваліфікованих робіт-
ників машинобудівного профілю, до-
тримуючись вимог кваліфікаційних 
характеристик, вимагає забезпечення 
єдності професійного й економічного 
навчання, пошуку оптимальних шля-
хів реалізації цього взаємозв›язку під 
час як теоретичного, так і виробничо-
го навчання. Використовуючи теоре-
тичні економічні знання учнів у про-
цесі виробничого навчання, майстер 
формує у них економічне мислення, 
ініціативність, підприємливість, діло-
витість, тобто ті риси, які необхідні 
сучасним робітникам. Таким чином 
формується суб’єктивне сприйняття 
економічної реальності, яке обумовле-
не рівнем економічних знань, рівнем 
знань, які вже отримані в загагально-
освітній системі навчання та культури 
мислення. Економічна свідомість за-
безпечує розуміння економічного 
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життя, перетворення кожного праців-
ника на активного, творчого учасника 
виробничого процесу.

Основними факторами формуван-
ня економічної свідомості є: соціаль-
но-економічні умови трудової діяль-
ності та життєдіяльності суб’єктів еко-
номічної активності; характеристики 
тих соціальних груп, в які включені 
суб’єкти економічної активності; інди-
відуально-психологічні характеристи-
ки окремих осіб як суб’єктів економіч-
ної активності; гендерні особливості 
осіб як суб’єктів економічної актив-
ності [ 3, с. 7 ]. Враховуючи різноманіт-
ність поглядів та підходів щодо фор-
мування економічної компетентності 
можна виділити такі найважливіші 
функції економічної свідомості, як: ві-
дображально-інформаційну (полягає у 
правильному, адекватному відобра-
женні соціально-економічних умов 
життя особистості, економічного ма-
кро- та мікросередовища); комуніка-
тивну (як елемент практичної взаємо-
дії людини та навколишнього еконо-
мічного середовища в процесі побудо-
ви реалізації економічних дій); 
оцінкову (людина не тільки отримує 
дані про навколишню економічну ре-
альність, а й оцінює ступінь їх адекват-
ності і повноти); акумулятивну (в еко-
номічній свідомості накопичуються 
знання, отримані як з особистісного 
економічного досвіду, так і суспільно-
го); а також регулятивну (свідомість 
регулює, впорядковує діяльність лю-
дини відповідно до поставленої мети, 
передбачає її наслідки, тобто контро-
лює та керує економічною поведінкою 

особистості) [ 3 ]. Функції економічної 
свідомості виявляються також в емо-
ційній оцінці дійсності, забезпеченні 
економічної діяльності, у попередній 
побудові дій та передбаченні їх наслід-
ків, у контролюванні економічної по-
ведінки та керуванні нею, у здатності 
особистості давати собі раду в навко-
лишньому матеріальному світі, у влас-
ному економічному житті [2; 6; 12].

У формуванні економічної компе-
тентності майбутніх кваліфікованих 
робітників поряд з економічними зна-
ннями ціннісним виступає економічна 
свідомість. Дуже важливо коли робіт-
ники розуміють економічні процеси, 
свідомо ставляться до функціональних 
обов’язків та відчувають свою цінність 
в досягненні позитивних результатів 
діяльності. В соціальній економіці іс-
нує поняття  – соціальний механізм 
розвитку економіки. З педагогічної 
точки зору в цьому механізмі нас ціка-
вить особистісна поведінка кваліфіко-
ваного робітника у сфері виробни-
цтва, розподілу, обміну, споживання 
матеріальних благ і послуг, здатність 
сприймати економічну ситуацію, її 
оцінювати і вирішувати економічні 
проблеми, які можуть мати економічні 
наслідки. Таким чином формується 
економічна поведінка робітника, яка 
може бути як активна так і пасивна. 
Найбільша трудова активність спосте-
рігається саме у молодих робітників, 
які є більш прагматичні, самостійні та 
орієнтовані на успіх.

Висновки. Свідомість кваліфікова-
ного робітника виступає вищою фор-
мою психічного відображення, що 



68 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

притаманна особистості. Більшість до-
слідників економічної свідомості роз-
глядають її як внутрішньо суперечли-
ве, багаторівневе утворення, яке в уза-
гальненому вигляді відображає сту-
пінь знайомства суб’єкта з економікою 
та раціональне ставлення до неї.
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The relevance of this topic comes from 
the necessity to intensify the self-study 
work of students, to determine the main 
principles of organizing foreign language 
self-studying at different stages of the ed-
ucational process in the university of 
Economics, to find the didactic condi-
tions and support for the implementation 
of its information, to work out didactic 
and methodical materials for ensuring 
such work of student learning a foreign 
language.

The Object of research – students’ in-
dependent study in foreign language in 
the higher educational institution of Eco-
nomics.

The Subject of research  – didactic 
principles of independent study organiza-
tion in foreign language students’ training.

The Purpose of this article – to con-
sider the specifics and problems of stu-
dents’ independent study organization 
and to determine the effective methods of 
this organization by means of informa-
tion technology education, taking into 
account the requirements and conditions 
of modern society, to reveal the methods 

of effective organization of students’ inde-
pendent study as a holistic system of edu-
cational environment.

The intensive development of the in-
formation base of science and technology 
as well as the expansion of business and 
cultural ties with scientific and economic 
circles on an international scale make it 
necessary to revise the requirements im-
posed on a highly skilled specialist. Par-
ticular importance is acquired by the 
ability to combine professional knowl-
edge and computer literacy skills with a 
high level of foreign language skills.

The need to study foreign languages 
with an orientation towards its practical 
application in domestic and professional 
communication is growing nowadays. To 
solve the problem of improving language 
training of non-linguistic university stu-
dents is to develop students’ autonomy, to 
make the organization of independent 
students work in the foreign language 
studying better, to provide methodologi-
cal support, to present new information 
and pedagogical technologies. The forma-
tion of autonomy is the main goal of the 

CERTAIN CHARACTERISTICS OF INDEPENDENT STUDY 
ORGANIZATION IN NON-LINGUISTIC HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Световая Е.О.
cтарший преподаватель  
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educational process in a higher school.
The modern stage of higher profes-

sional education development is connect-
ed with the transition to the practical re-
alization of a new educational paradigm 
aimed at creating a holistic system of 
continuous education. An expanding the 
sphere of independent students’ activity 
in the conditions of involving in the infor-
mation and telecommunication process 
of computer technologies, form self-orga-
nization and self-education skills.

The relevance of the problem of stu-
dents’ self-mastery of methods of self-
study work is due to the fact that during 
the period of study at the higher educa-
tional institutions the foundations of pro-
fessorialism are laid, skills of independent 
professional activity are formed.

The analysis of psychological and ped-
agogical literature shows that the problem 
of independent study and methods of its 
organization has been studied in the 
works of many researchers. Thus, in the 
writings of L.S Vygotsky, I.  Ya.  Lerner, 
N.F. Talizina, L.V. Zharova and others, the 
concept of «independent study», «inde-
pendent cognitive activity», «indepen-
dence» is disclosed. The involvement of 
information technology in the process of 
study is also considered in the works of 
B.S. Gershunsky, E.P. Polat. Didactic, psy-
chological and pedagogical problems of 
using computer technologies in the pro-
cess of teaching are dedicated to the 
works of Ye. A. Barakhsanova, Ye. I. 
Mashbits, Ye. D. Nelunova and others.

The need to find new approaches of 
organizing an independent students’ 
study in modern conditions, where infor-

mation technology is an integral part, is 
connected with the solution of the follow-
ing contradictions:

• between the needs for mastering the 
methods of modeling learning with the 
use of information technology and the 
lack of implementation of processes of 
system technology.

Formation of a highly skilled specialist 
in the modern conditions is impossible 
without involving students in indepen-
dent study, which is characterized as a 
purposeful set of subjective actions of the 
student under the guidance of a teacher 
on the basis of the use of means of main-
tenance of the educational process. Inde-
pendence is the integral quality of the in-
dividual, which determines its ability to 
carry out independent study on the basis 
of the formation of qualities of reflexive 
control.

In modern psychological and peda-
gogical literature there are different ap-
proaches to the definition of the concept 
of «independent students’ study». 
O.M. Alexiuk, A.A. Ayurzanain, P.I. Pid-
kasisty, V.A. Kozakov define independent 
study as «any organized activity of stu-
dents, directed by the teacher, aimed at 
carrying out the didactic purpose in time, 
which is specially designated for that.»

Independent study is an essential com-
ponent of the pedagogical process, which 
involves the integration of different types 
of individual and collective learning activi-
ties and carried out both during classroom 
and off-site sessions, without the participa-
tion of the teacher and under his direct 
leadership [1, 65]. In the context of the 
modern teaching paradigm, independent 
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study prevails among other types of educa-
tional activity of students and allows one to 
consider knowledge as an object of the 
student›s own activities. Cognitive stu-
dents’ activity in the process of independ-
ent study is characterized by a high level of 
autonomy and creative activity.

Independent study at higher educa-
tional establishments involves the gradual 
assimilation of new material, its consoli-
dation, application in practice, repetition 
of the material. The effectiveness of inde-
pendent study depends on its organiza-
tion, content, interconnection and nature 
of tasks in this type of independent study 
and, finally, the results of its implementa-
tion [2, 15].

Such an understanding of the essence 
of independent study allows us to take 
into account the external and internal as-
pects of this concept. On the one hand, 
independent seatwork is considered as a 
pedagogical tool for the organization and 
management of independent student ac-
tivity in the educational process, on the 
other hand this is a specific form of edu-
cational and scientific knowledge.

In the modern conditions of informa-
tization of society and the educational 
system, the problem of independence 
goes to a substantially new level. Analysis 
of research of the problem of information 
technology use in students learning al-
lows us to identify the main areas of active 
use of information technology in the 
learning environment:

• capacity-building of improving the 
quality of education, opening of new op-
portunities for student thinking, the selec-
tion of individual ways to obtain knowl-

edge through independent study using a 
computer, the implementation of impor-
tant functions of using information tech-
nology as a factor of convergence of educa-
tion with the real world (G.A. Bordovsky, 
I.B. Gorbunova, A. S. Kondratiev);

• organization of training based on a 
combination of traditional and modern 
teaching methods, pedagogical and infor-
mation technology education, which is 
connected with the creation of a single 
educational information and information 
environment (E. S. Polat, V. A. Smirnov);

• students’ independent study devel-
opment based on the tools of interactive 
learning technologies and information 
technologies (V.V. Laptev). The concept 
of information technology is a system of 
combination of learning methods and 
methods of activity based on the teacher-
student interaction, and means of infor-
mation and communication technologies, 
aimed at achieving the result of the educa-
tional process. Analysis of the studied lit-
erature and generalization of practice 
make the didactic capabilities of informa-
tion technology possible to determine in 
the organization of independent study of 
students:

• ensuring flexibility of the educa-
tional process through variability, chang-
es in the content and methods of teach-
ing, forms of organization of training 
sessions, combination of alternative 
teaching methods for students of different 
training levels;

• variation of complexity, amount and 
performance rate of tasks;

• activation of students training and 
learning by means of game teaching, 
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modeling of a qualitatively new type of 
visualization of educational material, 
both real and virtual objects, processes 
and phenomena;

• increasing of student motivation 
and cognitive interest to the study by 
means of teaching methods novelty, the 
possibility of training individualization, 
the implementation of computer techni-
cal capabilities, providing a positive emo-
tional background of training;

• organization of flexible manage-
ment of the educational process on the 
basis of pedagogical correction and con-
tinuous feedback, qualitative changes in 
the control of educational activities  – is 
the implementation of control with diag-
nostics, feedback and evaluation of the 
stages, providing control of the charac-
terization of systematic and objective.

When organizing independent study 
of students in the context of the use of 
information technology, we rely on the 
following approaches: differential, sys-
temic and structural and functional rela-
tionships.

Differential approach to the applica-
tion of information and communication 
technologies in education allows to in-
crease the availability of training, changes 
in the quality of education, the acquisi-
tion of new technologies, the use of addi-
tional learning resources, and the 
strengthening of the role of independent 
study of students in the learning process. 
Objective necessity in the systematic ap-
proach in the organization of independ-
ent study of students characterizes the 
active use of information technologies as 
effective methods that ensure the sys-

temic and structural-functional connec-
tivity of the educational material.

All modern educational technologies 
are aimed at accustoming the student to 
work independently, as this quality makes 
it possible to successfully adapt in a rap-
idly changing society. The main role in 
the organization of independent study of 
students is precisely those information 
technologies that open access to non-tra-
ditional sources of information; provide 
opportunities for acquisition and consoli-
dation of skills.

Information technologies in education 
are not just educational tools, but also 
qualitatively new technologies in the 
training of competitive specialists. They 
make possible the increasingly widespread 
the creative potential of students, going 
beyond the traditional learning model. 
The ability to learn independently is ac-
quired using e-learning materials, educa-
tional databases, computer-based training 
programs, and testing systems. Teaching 
students to use the possibilities of inde-
pendent study, taking into account infor-
mation technologies, is a complex and 
lengthy process.

It is indicated in didactics that the de-
velopment of independence occurs con-
tinuously, from the initial to the highest 
levels of independence the creative level 
of independence. Simple reproductive au-
tonomy is reproduction, which is charac-
terized by the students performing tasks 
that require the reproduction of acquired 
knowledge. By creative autonomy they 
understand such an activity, as a result of 
which they themselves discover some-
thing new, non-trivial.
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Independent study of students can be 
organized as a system:

• work with electronic publications in 
the library, preparing for practical 
exercises;

• performance of individual tasks 
based on the use of information 
technology;

• current certification with electronic 
testing;

• use of educational sites and auto-
mated training software.

A significant place in the independent 
work of students is occupied by the use of 
Internet technologies for the effective 
search for information. The availability of 
a large number of electronic articles, ref-
erence books, electronic teaching materi-
als, which are presented on the websites of 
universities, will certainly expand the 
creative potential of students, provided 
that they know how to creatively get in-
formation obtained. In addition to knowl-
edge of search methods, students must 
master the methods of analysis, synthesis, 
synthesis of information [3, 105].

Important for vocational education is 
to teach a student to master a new profes-
sional terminology, operate with special 
terminology, argue for expressing one’s 
own opinion, analyzing facts, opposing, 
and being able to lead a discussion. In this 
connection, independent work with ad-
ditional sources (glossaries, encyclopedi-
as, dictionaries, databases) becomes im-
portant, provides the possibility of com-
paring the material, its generalization, 
comparison, analysis, classification.

Another important problem for stu-
dents is the selection of the necessary in-

formation in the network. Often, students 
face the problem of lack of understanding 
of the degree of need for information and 
the possibilities of its application, there-
fore, the selection of necessary informa-
tion in the network and its quality assess-
ment mainly becomes a mandatory sub-
ject of study in any study program.

Thus, the main problem of using infor-
mation technologies is the selection and 
application of really valuable information 
from an infinite information flow, that is, 
the acquisition of knowledge from infor-
mation, orienting itself in an information 
environment that is rapidly expanding.

The use of modern information tech-
nologies in the process of organization of 
independent work has a number of ad-
vantages:

• study tools are made at modern 
level;

• student can choose his own timeta-
ble;

• usage of portable devices;
• variability of tasks, which take into 

account potential capacities and 
abilities of students;

• increase of student professional mo-
tivation;

• the possibility of impartial electron-
ic monitoring of learning.

Thus, the use of information technolo-
gies in organization of students’ inde-
pendent work allows not only to intensify 
their work, but also lays the foundation 
for further continuous self-education, in-
tegrate together innovative and tradition-
al forms of education and determines the 
students self- study more independent 
and creative.
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Внаслідок розширення міждержав-
них наукових і культурних контактів, 
обміну науково-технічною інформаці-
єю та фахівцями, все більш вагоме зна-
чення набуває необхідність знання ви-
пускниками вищих навчальних закла-
дів іноземної мови, практична користь 
цього визначається здатністю фахівця 
спілкуватися іноземною мовою, вико-
ристовувати інформацію із закордон-
них джерел – усних і письмових.

Самостійна навчальна діяльність 
студентів в сфері оволодіння інозем-
ною мовою стає на сучасному етапі 
розвитку освіти найважливішим ком-
понентом навчального процесу в 
зв’язку з приєднанням України до Бо-
лонського процесу та переходом до 
інноваційних освітніх технологій, які 
орієнтовані, в першу чергу, на розви-
ток здатності студентів до самостійно-
го вивчення мови, на формування їх 
комунікативної компетенції, а також 
на розвиток креативності у вирішенні 
різних завдань засобами мови, що ви-
вчається.

Передумовою успішного навчання 

іноземної мови є планування, органі-
зація і контроль самостійної навчаль-
ної діяльності студента, яка до того ж 
має вирішальне значення у формуван-
ні особистості майбутнього фахівця.

Успішна навчальна діяльність сту-
дента в аудиторії в принципі неможли-
ва без його активної самопідготовки. 
По-суті, аудиторні заняття є засобом 
підготовки студентів до самостійної 
роботи, тому що знання, вміння та на-
вички, отримані студентами в ході 
обов’язкових (аудиторних) занять 
складають лише необхідну умову для 
участі в самостійній роботі. Головним 
змістом навчального процесу стає в 
результаті самостійна робота студен-
тів.

Великого значення набуває само-
стійна робота студентів в немовних 
вузах, де на вивчення іноземних мов 
відводиться недостатньо часу, і існує 
тенденція до скорочення аудиторних 
занять. Уміння самостійної пошукової 
діяльності є важливою умовою по-
дальшої безперервної самоосвіти фа-
хівця, отже, одним із пріоритетних за-

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ

Муханова О.М., Шепелєва О.В.
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова: Інтернет – технології, самостійна робота, навчання. іноземна 
мова.
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вдань іншомовної освіти у вищій шко-
лі є розвиток готовності студентів до 
самостійної діяльності. Однак досвід 
викладання в немовних ВНЗ свідчить 
про те, що має місце недостатній рі-
вень сформованості навичок та вмінь 
самостійної роботи.

Вивчення наукової літератури з 
проблем самостійної роботи студентів 
в ВНЗ і практичного досвіду викладан-
ня іноземних мов дозволило виявити 
ряд істотних протиріч, якими поясню-
ється недостатня ефективність само-
стійної роботи студентів немовного 
вишу:

– між наявністю традиційних форм 
організації СРС в немовних ВНЗ і від-
сутністю принципу відкритого на-
вчання, яке підвищує ефективність 
самостійної роботи і формує різнобіч-
ну особистість на засадах свободи ви-
бору і самостійність у навчальній ді-
яльності;

– між наявністю хорошої технічної 
бази в вищих навчальних закладах, на-
копиченим величезним освітнім по-
тенціалом інформаційних ресурсів та 
їх недостатньою затребуваністю в на-
вчальних цілях;

– між різноманітною інформацією 
про використання Інтернет – техноло-
гій в навчальному процесі і відсутніс-
тю науково обґрунтованої методики 
навчання самостійної роботи в немов-
них ВНЗ з використанням Інтернет  – 
технологій і матеріалів ЗМІ, як факто-
рів підвищення ефективності навчан-
ня іноземної мови.

В процесі навчання іноземних мов 
часто використовуються іншомовні 

засоби масової інформації (ЗМІ), які 
відрізняються високим комунікатив-
ним потенціалом, викликають зворот-
ну реакцію і сприяють залученню до 
іншомовної культури. У методичному 
плані використання ЗМІ під час само-
стійної діяльності обумовлюється на-
уковим інтегративним підходом до 
процесу навчання, що включає кому-
нікативний, когнітивний, особистіс-
но  – діяльнісний, соціокультурний і 
диференційований підходи. З огляду 
на те, що молоді люди схильні до впли-
ву ЗМІ більш ніж будь-яка інша вікова 
група в силу неповної сформованості 
поглядів і переконань, очевидна до-
цільність включення цих матеріалів в 
навчальну діяльність в цілому і в само-
стійну роботу зокрема.

В даний час набувають поширення 
різні види проектної діяльності, 
пов’язані з використанням Інтернет – 
ресурсів. Зокрема, застосування таких 
технологій забезпечує можливість 
створення умов для формування і роз-
витку іншомовних навичок і вмінь, 
здатності до самостійної творчої та 
пошукової діяльності, що максималь-
но враховує їх власні потреби і особли-
вості,

Найбільш раціональним методом 
самостійної роботи над літературою за 
фахом є читання без перекладу. Для 
цього необхідно з перших днів навчан-
ня при роботі над текстом і газетним 
матеріалом практикувати анотування, 
конспектування, постановку питань 
по суті змісту, короткий переказ з ви-
діленням ключових моментів змісту. 
Читання без перекладу передбачає ро-
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зуміння змісту тексту в цілому, тому 
слід орієнтувати студента використо-
вувати словник тільки у виняткових 
випадках. Однією з умов активізації 
самостійної роботи по переводу спеці-
альної літератури є її підбір з ураху-
ванням майбутньої спеціалізації сту-
дента.

Істотним фактором активізації са-
мостійної роботи є також контроль, 
який дисциплінує і організує діяль-
ність студентів та забезпечує зворот-
ний зв’язок. Традиційних форм контр-
олю при навчанні іноземної мови  – 
усне опитування, контрольні роботи, 
заліки та іспити  – недостатньо. Вони 
повинні доповнюватися сучасними 
методами оптимізації контролю

Тестовому контролю підлягають 
всі види навчальної роботи, однак 
при цьому потрібно пам’ятати, що 
контролювати потрібно не тільки 
якість засвоєння матеріалу, а й мето-
ди, якими студенти користувалися 
при самостійному виконанні завдань. 
Крім того, в кожному конкретному 
випадку вибір тесту визначається ха-
рактером контрольованого матеріалу. 
Haприклад, при перевірці розуміння 
тексту будуть ефективні питання і за-
вдання на вибір відповіді, так як тех-
ніка їх виконання відповідає прийо-
мам читання без перекладу. Для пере-
вірки вміння визначати значення тер-
міна в залежності від його зв›язків з 
іншими словами в реченні доцільно 
використовувати тести з завданнями 
на вибір відповіді.

Головне завдання поточного контр-
олю – перевірка ходу навчального про-

цесу, систематичності самостійної ро-
боти студентів протягом семестру. 
Знання студентів перевіряються голо-
вним чином на іспитах або заліках. Як 
відомо, для активізації самостійної ро-
боти студентів та оптимізації контро-
лю велике значення має різноманіт-
ність форм, що дозволяє повніше ви-
користовувати емоційний фактор 
запам’ятовування.

Комп’ютерні технології мають ве-
ликий потенціал в навчанні іноземним 
мовам (комп’ютерні програми, елек-
тронні підручники, мультимедійні 
диски, презентації відео, аудіо-ролики, 
мережа Інтернет). Вони значно збага-
чують зміст освітнього процесу, акти-
візують розумову діяльність студентів, 
підвищують мотивацію до навчання 
іноземної мови, забезпечують реаліза-
цію індивідуального підходу, інтенси-
фікують самостійну роботу, створю-
ють умови співпраці між викладачем і 
студентами, сприяють ефективному 
засвоєнню програмних вимог.

Застосування інформаційних ком-
п’ю терних технологій сприяє підви-
щенню мотивацій до вивчення інозем-
ної мови; формуванню уміння прово-
дити самостійні дослідження, добува-
ти інформацію з різних джерел, 
обробляти і зберігати її певний час, 
формуванні потреби до саморозвитку 
і творчості. Комп’ютерні технології є 
хорошим засобом підвищення пізна-
вальної активності студентів.
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На сучасному етапі розвитку сус-
пільства інтеграція України в Євро-
пейський простір невід’ємно пов’язана 
з якістю національної системи освіти, 
її конкурентоспроможністю, відповід-
ністю вимогам Нової української шко-
ли. Підготовка фахівців, зокрема, пе-
дагогів спрямовується на формування 
в них ключових компетентностей, а 
впровадження новітніх інформацій-
них технологій і найскладнішої техні-
ки, зокрема, вчителів математики на-
буває проблема формування їхньої ін-
формаційно-комунікаційної компе-
тентності як складової загальної 
професійної компетентності.

Інтеграція України в європейський 
науковий та освітній простір зумов-
лює зміни до реформування системи 

підготовки учителів математики у ви-
щих педагогічних навчальних закла-
дах. У сучасних умовах становлення 
вчителя математики як професіонала 
неможливе без чіткого визначення 
системи знань, умінь та навичок, осо-
бистісних якостей та професійних 
компетентностей, серед яких чільне 
місце належить інформаційно-комуні-
каційній компетентності.

Як свідчать результати аналізу 
практики, інформаційно-комунікацій-
на підготовка майбутніх учителів ма-
тематики найчастіше здійснюється в 
недостатньому обсязі.

Метою є дослідження формування 
інформаційно-комунікаційної компе-
тентності вчителів математики у про-
цесі професійної підготовки.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
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У науковій літературі питаннями 
компетентності розкривали такі нау-
ковці: О. Акімова, В. Введенський, О. 
Дахін, Дж. Равен, І. Зимняя, О. Овча-
рук, О.  Пометун, А. Хуторський; про-
фесійну компетентність  – В. Адольф, 
А. Маркова та ін.; компетентність учи-
теля досліджували: В. Бондар, І. Зязюн, 
Д. Мазоха, А. Радченко, В. Семиченко, 
В. Сластенін, Е. Соф’янц, Р. Хмелюк, Л. 
Хоружа та інші. Формування інформа-
ційно-комунікаційної компетентності 
займалися – В. Акуленко, Н. Баловсяк, 
М. Жалдак, М. Дзугоєва, А. Зав’ялова, 
О. Зайцева, О. Крайнова, В. Недбай, А. 
Семенов, Н.  Таїрова, О.  Толстих та 
інші.

Спочатку розглянемо поняття 
«компетенція», яке визначається ко-
лом повноважень, а також знань, 
умінь, навичок необхідних для реалі-
зації мети та завдань діяльності й саме 
учитель є безпосереднім провідником, 
фактичним реалізатором компетент-
нісних ідей в системі підготовки май-
бутніх вчителів міх суб’єктами педаго-
гічного процесу. А компетентність як 
«сукупність знань і умінь, необхідних 
для ефективної професійної діяльнос-
ті: вміння аналізувати, передбачати на-
слідки професійної діяльності, вико-
ристовувати інформацію» визначає С. 
Гончаренко [5, с. 149].

Відмінність компетенції від компе-
тентності в тому, що компетенція – це 
знання і навички в певних сферах ді-
яльності, а компетентність є застосу-
ванням цих компетенцій у конкретній 
роботі. «Компетенція  – добра обізна-
ність з чим-небудь; компетентний  – 

який має достатні знання в якійсь га-
лузі, який з чимось добре обізнаний, 
тямущий; який ґрунтується на знанні, 
кваліфікований»  [3, с. 464]. Саме тому 
доцільно зазначити, що компетенція 
та компетентність є взаємодоповнюю-
чими та взаємообумовлюючими по-
няттями.

Отже, по-перше: компетентність є 
загальною здатністю, яка ґрунтується 
на цінностях, знаннях, здібностях на-
бутих у навчанні та досвіді й сприяє до 
саморозвитку, самовихованню та са-
мовдосконаленню. По-друге: компе-
тентність розглядається як рівень до-
сягнення компетенцій, відносно яких 
фахівець має належні знання та досвід.

Для нашого дослідження важливим 
є визначення специфіки поняття «ін-
формаційно-комунікаційної компе-
тентність», яке розкривають в своїх 
працях Н.  Баловсяк, А.  Зав’ялова, І. 
Зимняя, Г. Ібрагімов, О.  Крайнова, 
В. Недбай, О. Смолянінова, І. Фрумін, 
А. Хуторський та ін., є головною базо-
вою серед ключових компетентностей.

На думку Зав’ялової А., інформа-
ційна компетентність  – знання, умін-
ня, навички і здатність їх застосовува-
ти при розв’язуванні задач з викорис-
танням засобів нових інформаційних 
технологій [4]. Американські дослід-
ники визначають інформаційну ком-
петентність як поєднання 
комп’ютерної грамотності, вмінь пра-
цювати з традиційними видами пові-
домлень у бібліотеці, технологічної 
грамотності, етики, критичного сприй-
няття і навичок комунікації. Інформа-
ційну компетентність як здатність зна-
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ходити, оцінювати, використовувати і 
повідомляти відомості у всіх їх видах і 
представленнях визначає В. Недбай.

Слід відзначити, що в епоху інфор-
матизації суспільства вчитель має чіт-
ко усвідомити, що комп’ютер та відпо-
відне обладнання є важливими інстру-
ментами його педагогічної діяльності, 
які здатні підвищити ефективність 
розв’язання цілого ряду педагогічних 
задач, в тому числі методичних.

Під інформаційною компетентніс-
тю О.  Крайнова розуміє інтегральну 
характеристику особистості, що вияв-
ляється в її готовності реалізувати свій 
потенціал (знання, уміння, досвід, осо-
бистісні якості), готовності до само-
розвитку, прояву ініціативи в галузі 
інформаційних технологій для успіш-
ної професійної діяльності, а також 
усвідомлення особистої відповідаль-
ності за дотримання норм і правил 
ергономічної безпеки з метою збере-
ження здоров’я та підвищення ефек-
тивності діяльності [2, с. 63].

Баловсяк Н. розглядає інформацій-
ну компетентність як інтегровану осві-
ту особистості, яка відображає її здат-
ність до визначення інформаційної 
потреби; пошуку, опрацювання, збері-
гання та передавання даних в усіх їх 
формах та поданнях (друкованій або 
електронній формах); уміння працю-
вати з комп’ютерною технікою та ІКТ, 
застосовувати їх у професійній діяль-
ності та повсякденному житті. Дослід-
ниця також розглядає цю компетент-
ність як сукупність трьох складових: 
інформаційна (здатність ефективно 
працювати з теоретичним матеріа-

лом); комп’ютерно-технологічна (умін-
ня працювати з сучасними комп’ю тер-
ними технологіями); процесуально-ді-
яльнісна (визначає здатність застосо-
вувати ІКТ на практиці) [1].

Проведений нами аналіз розкриття 
змісту цих понять у різних педагогіч-
них дослідженнях, дозволяє тлумачи-
ти їх наступним чином: інформаційна 
компетентність  – складова професій-
ної компетентності, що вказує на здат-
ність знаходити, оцінювати, викорис-
товувати й повідомляти відомості у 
всіх їх видах і представленнях;  – ін-
форматична компетентність – це інте-
гративне утворення особистості, яке 
інтегрує знання про основні методи 
інформатики та інформаційні техно-
логії, вміння використовувати наявні 
знання для розв’язання прикладних 
задач, навички використання комп’ю-
тера та технологій зв’язку.

Доцільно відмітити, що інформа-
ційно-комунікативна компетентність 
вчителів математики – особливий вид 
професійної компетентності, який яв-
ляє собою здатність спеціаліста аргу-
ментовано здійснювати вибір і засто-
совувати в роботі з інформацією про-
фесійні знання, вміння і навики, що 
забезпечують при цьому ефективне 
спілкування, в т. ч. із застосуванням 
засобів віртуальної комунікації, та ви-
користання інформаційно-комуніка-
тивних технологій у службовій діяль-
ності. Таким чином, інформаційно-ко-
мунікативна компетентність в інфор-
маційному суспільстві є однією з 
ключових компетентностей педагогіч-
них фахівців, що проявляється у про-
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фесійній діяльності через вирішення 
поставлених завдань за допомогою ін-
формаційних та комунікативних тех-
нологій.
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Сучасний розвиток освіти перед-
бачає нові підходи та структури до 
змісту навчання, спрямованість на 
оновлення та реконструкцію, гумані-
зацію та інтеграцію шкільної освіти. 
Характеризуючи інтеграцію в істо-
ричному аспекті, Я. А. Каменський 
зазначив про необхідність «завжди і 
всюди брати разом те, що пов’язане 
одне з одним» [2].

В сучасній методичній науці голов-
ною метою навчання англійської мови 
визначено формування в учнів іншо-
мовної комунікативної компетентнос-
ті, що означає вміння вирішувати за-
вдання як безпосереднього, так і опо-
середкованого спілкування з носіями 
мови у певних сферах спілкування [4].

Для досягнення головної мети на-
вчання англійської мови, як запевняє 
Ю. І. Пассов, необхідно пізнати іншо-
мовну культуру, навчитися взаємодія-
ти з людьми іншого світосприйняття. 
Завдяки вивченню англійської мови як 
інтегрованого курсу в старшій школі, 
підвищується результативність оволо-

діння іншомовною комунікативною 
компетентністю [5, с.19].

Під інтеграцією в старшій школі 
розуміють взаємопроникнення струк-
турних компонентів різних навчаль-
них предметів, яке призводить до уза-
гальнення отриманих знань та їх 
комплексності. Такий підхід забезпе-
чує взаємодію й інформаційне взає-
мозбагачення різних предметів, при 
якому навчальний матеріал з різних 
предметів відбирається й об’єднується 
з метою цілісного, системного й різно-
бічного його представлення як рідною, 
так й іноземною мовою.

Інтеграція англійської мови з ін-
шими предметами шкільного началь-
ного плану старшокласників безу-
мовно слугує розвитку всіх залуче-
них до інтеграції предметів. Для фор-
мування компетентності з інших 
предметів, пов’язаних з англій-
ською,  – це повторення, узагальнен-
ня й систематизація знань, отрима-
них на уроках з цих дисципліни. Для 
іншомовної компетентності, зокрема 
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англомовної,  – це збагачення іншо-
мовного словникового складу учнів, 
це розвиток їх мовленнєвих здібнос-
тей, як от: читання спеціальних тек-
стів з тем, що вивчаються з інших 
предметів, аудіювання відповідних 
текстів, організація обговорення по-
чутого і прочитаного з визначенням 
основної думки, це продукування ви-
словлювання з власного ставлення до 
отриманої інформації, що безпосе-
редньо впливає на розвиток комуні-
кативної компетентності старшо-
класників [3].

Отже, таке навчання  – це крок до 
майбутнього учнів старшої ланки, які 
сьогодні є мобільними і продовжують 
отриману в Україні повну середню 
освіту в країнах Європи. Тому, вільне 
володіння матеріалом за фахом і його 
викладення іноземною – це вимога су-
часного суспільства до підготовки 
старшокласників.

Тому, в інтегрованому курсі ви-
вчення англійської мови в старшій 
школі, враховуючи навчальні програ-
ми з англійської мови для старших 
класів, виокремлюють такі інтегрова-
ні змістові лінії, як «Екологічна без-
пека та сталий розвиток», «Громадян-
ська відповідальність», «Здоров’я і 
безпека», «Підприємливість та фінан-
сова грамотність», які формують в 
учнів здатність застосовувати знання 
та вміння в реальному житті. Як бачи-
мо, ці інтегровані змістові лінії 
пов’язані зі спеціальностями, які 
старшокласники можуть обрати по 
закінченню школи і в майбутньому 
отримати цю професію.

Аналіз шкільної програми з англій-
ської мови пропонує таку спрямова-
ність зазначених змістових ліній, як-от:

1) «Екологічна безпека та сталий 
розвиток» направлена на формування 
в учнів соціальної активності та відпо-
відальності, учні повинні бути готови-
ми приймати участь у вирішенні пи-
тань стосовно оберігання навколиш-
нього середовища і розвитку суспіль-
ства, усвідомлювати відповідальну 
роль збалансованого розвитку для на-
ступних поколінь;

2) «Громадянська відповідальність» 
покликана виховувати відповідально-
го члена суспільства, який розуміє за-
кони і методи їх функціонування;

3) «Здоров’я і безпека», сприяє ви-
хованню емоційного, соціального і фі-
зично розвиненого члена суспільства, 
який спроможний дотримуватися здо-
рового способу життя і створювати 
безпечне середовище існування.

4) «Підприємливість та фінансова 
грамотність» спрямована на форму-
вання в учнів усвідомлення фінансової 
системи [6].

Зазначені характеристики повніс-
тю збігаються з характеристиками 
майбутніх випускників шкіл, визна-
чених в Концепції Нової української 
школи та Новому законі України «Про 
освіту» [1].

Проблема інтегрованого навчання 
англійської мови в старшій школі є не 
новою. Раніше вчителі англійської 
мови використовували технології між-
предметних зв’язків з предметами, які 
найбільшим чином взаємодіяли з ан-
глійською. Це такі предмети, як всес-
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вітня література, історія, географія  – 
зміст яких містив інформацію з гео-
графічного положення, історії виник-
нення й існування країн, мова яких 
вивчається, розвиток мистецтва цих 
країн тощо. Паралельно з іншомовни-
ми країнами вивчалася й Україна. Про-
те, цього інтегрованого курсу на сьо-
годні замало. Як бачимо з наведених 
вище курсів, сучасне інтегроване на-
вчання готує старшокласників до іс-
нування в рідному й іншомовному со-
ціумі і вирішення проблем, як побуто-
вого, фінансового, так і професійного 
плану.

Отже, сутність інтегрованого курсу 
вивчення англійської мови в старшій 
школі полягає в формуванні іншомов-
ної мовленнєвої компетентності, під-
готовці сучасної молоді до комфортно-
го існування в суспільстві, готовності 
до вирішення різних проблем англій-
ською мовою, вихованні самостійності 
й відповідальності за результати влас-
ної діяльності, в чому, без сумнівів, 
допоможе інтегроване навчання.
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Англійська мова – це одна з найпо-
ширеніших мов світу. Володіння ан-
глійською мовою стало одним з осно-
вних критеріїв при працевлаштуванні. 
Тому від студентів очікують, що після 
випуску вони в достатній мірі володіти-
муть англійською мовою. На практиці 
це не завжди так.

Чимала кількість студентів немовних 
ВНЗ не вважають іноземну мову «серйоз-
ною» дисципліною, тому і не докладають 
зусиль для її вивчення. Тобто, в них прак-
тично нульова мотивація. Одним з голо-
вних і водночас найскладніших завдань 
викладачів є формування у студентів по-
зитивної, стійкої мотивації вивчати ан-
глійську мову. Адже англійська мова  – 
складний предмет, вивчення якого вима-
гає багато часу, сил і наполегливості. Пе-
реконаність у неможливості подолати ці 
перешкоди, невіра в свої сили, а інколи і 
небажання долати певні труднощі, веде 
до зниження інтересу до англійської 
мови. Тому головне завдання, яке стоїть 
перед викладачем, це розкрити творчий 
потенціал студентів, знайти такі дидак-
тичні засоби, які пробуджували б розу-
мову активність студентів і інтерес до 

англійської мови. Важливо створити на 
занятті такі умови, при яких у студентів 
з’явиться зацікавленість і бажання вивча-
ти іноземну мову [1, 638].

Згідно з навчальним планом, на ви-
вчення іноземної мови студентам тех-
нічних спеціальностей виділяється в се-
редньому 2  аудиторні години на тиж-
день. Щоб вступити на технічну спеці-
альність, на більшість напрямів не 
вимагають сертифіката ЗНО з англій-
ської мови. Тому на першому курсі ви-
кладач стикається з групою, студенти 
якої мають різні рівні володіння англій-
ської мови. З одного боку  – студенти з 
високим рівнем володіння, які почина-
ють нудьгувати на занятті, з іншого – з 
низьким рівнем, для яких примітивні 
завдання виявляються надскладними. А 
за програмою треба пройти опанувати 
матеріал певного підручника. Як впора-
тись викладачу в даній ситуації, маючи 
2 години на тиждень? По-перше, на кон-
сультаціях можна закрити прогалини в 
знаннях базової англійської слабших 
студентів. По-друге, сильніших студен-
тів треба заохочувати виконувати склад-
ніші завдання. Наприклад, одні готують 
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мотивація.



 87 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY.   #16

презентації чи доповіді, інші – слухають 
та задають питання. Але перш за все, 
необхідно наголосити, що студентам 
треба працювати самостійно поза меж-
ами аудиторії. Самостійна робота з під-
ручниками, заняття з репетитором, на-
вчання на YouTube-каналах, вивчення на 
базі додатків на смартфонах і т.д. – все це 
може покращити рівень володіння ан-
глійською мовою.

Іншою проблемою може бути велика 
група студентів: неможливо опитати од-
разу всіх студентів, недостатньо часу звер-
нути увагу на їхні типові помилки. Деякі 
студенти відвідують заняття лише заради 
отримання заліку, ледве виконують міні-
мальну роботу, що в свою чергу може не-
гативно впливати на психоемоційний 
стан викладачів. Студенти зацікавлені 
отримати залікову оцінку, а не знання. Ви-
кладачеві треба наголошувати, що англій-
ська  – дуже перспективна мова. Це мова 
міжнародної комунікації, мова бізнесу, на-
уки, авіації, Інтернету та комп’ютерів. Зна-
ючи англійську, можна насолоджуватись 
переглядом фільму, читанням книги чи 
слуханням пісні в оригіналі. Знання ан-
глійської є великим плюсом до резюме. 
Університет дає змогу вивчити англійську, 
як загальну, так і для спеціальних цілей.

Більшість ВНЗ надають викладачеві 
навчальний план і матеріали для викла-
дання. Завдяки підручникам заоща-
джується час викладача, адже вони на-
дають велику кількість ідей та матеріа-
лів. Проте при роботі з підручником ми 
можемо зіткнутися з проблемою неак-
туальності інформації, поданої в під-
ручнику. Наприклад, інформація що 
подається в текстах є застарілою, але 

студенти досі виконують вправи, опи-
раючись на цей текст. Цей підручник 
може не підійти певній групі студентів: 
теми або надто легкі, або достатньо 
важкі. В такому випадку застосовують-
ся додаткові матеріали чи підручники, 
які знайомитимуть з останніми розроб-
ками і досягненнями в певній галузі, 
при цьому викладачеві необхідно вра-
ховувати рівень знань студентів [2, 5-6].

Треба пам’ятати, що теперішні сту-
денти – це діти, які виросли серед циф-
рових технологій, тому вони полюбля-
ють види роботи, що пов’язані з вико-
ристанням комп’ютерів чи смартфонів, 
для них не є проблемою підготувати 
презентацію, зняти відео чи пройти 
онлайн-тестування. Можна створити 
чат для групи студентів і вести спілку-
вання там лише на англійській мові. 
Також є доречним використання інтер-
активної дошки в онлайн-режимі.

Отже, для уникнення проблем у ви-
кладанні студентам немовних закладів 
рекомендується підвищувати їхню мо-
тивацію, підбирати актуальний і ціка-
вий матеріал, а також використовувати 
сучасні засоби навчання.
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Due to a number of reasons Content 
and Language Integrated Learning (CLIL) 
has become extremely popular in teach-
ing English. Among them the most fun-
damental are: modern education is aimed 
at training specialists who has not only 
narrow directed skills, but also profes-
sional English level; English is increas-
ingly becoming the language of post-
graduate teaching; Proficiency English 
level allows a higher education graduate 
to conduct research together with inter-
national universities, and publish the re-
sults of his/her research in international 
scientific journals. Thus, uninterrupted 
process of globalization, European inte-
gration, stable development of teaching 
methods, accelerate the implementation 
of various teaching methods for improv-
ing educational quality at Ukrainian uni-
versities.

Analysis of recent studies and publica-
tions. It is possible to conclude that CLIL 
introduction takes one of the leading po-
sitions in both national and international 

researches. CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) and CALL (Com-
puter Assisted Language Learning) are 
considered to be, as it is shown by the 
analysis of recent publications in this sci-
entific area, the most common and ad-
vanced methods of learning foreign lan-
guages   accepted in the European Union 
[6, 7]. Various aspects of Content and 
Language Integrated learning were stud-
ied by S. Bobyl, Yu. Rudnik, Y. Sobol and 
many others. Among other scholars who 
worked on this topic are M. Allen, 
D. Greddol, L. Collins, D. Marsh, and oth-
ers. Moreover, a large number of scientific 
publications justifies the need to imple-
ment CLIL in higher education here in 
Ukraine [4, 5, 8].

L.K. Mazunov dedicated his research 
to different aspects of integrated learn-
ing, He offers an “integrated approach”, 
which takes into account the acquisition 
of a foreign language, during training 
such skills as listening, speaking, reading 
and writing. Yu.B.Klochkov, Z.N.  Ievlev 
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studied the integrated approach from 
from theory to activities. N.M.  Kuchin 
explored ways of integrated management, 
motivational components of educational 
and cognitive activity of students during 
grammar classes. M.P.  Sysoev, came to 
the conclusion about the effectiveness of 
the integrative method of teaching 
grammar in a variety of social and 
cultural contexts.

In European countries, CLIL is 
successfully used, but the issue about its 
implementation in higher educatation re-
mains rather unclarified. The role of 
integrated technologies in teaching gram-
mar is still discussed. The use of integrated 
learning implies the dual nature of 
language use: both as a goal and as a 
means; therefore, studying such courses 
as grammar of a foreign language is 
particularly valuable for researchers. After 
all, the main advantage of CLIL 
involvement is to cultivate a cross cultural 
awareness, develop and improve linguistic 
competences and enhance students’ 
motivation. Development of linguistic 
competence can move to a qualitatively 
new level, if application of the given 
methodology will be studied on the 
practical lessons.

During CLIL introduction for 
“Grammatical categories of the English 
language” a number of basic goals for 
practical application has been formed:

• training productive grammar skills;
• training receptive grammar skills;
• developing intercultural communi-

cation skills;
• studying professional terminology 

in English;

• improving general language compe-
tences;

• development of a spoken language;
• raising cross cultural awareness of 

students [9].
Grammar competence is formed 

during the implementation of a number 
of exercises from simpler to more com-
plex, with the gradual introduction of 
grammatical and syntactic construc-
tions for their effective assimilation by 
students. However, the difference be-
tween integrated training and task-
based training is the active use of the 
communicative-cognitive approach that 
enables the systematic selection of 
grammatical tools for performing intel-
ligence activities.

Criteria for grammatical structures 
that can be used in the teaching-learning 
process:

– Frequency – the grammatical structure 
is widely used in both academic and oral 
broadcasting, is often found in literature;

– compatibility  – the grammatical 
structure is easily connected with differ-
ent linguistic units;

– multi-functionality [8].
Grammatical structures introduction 

has to be logically ordered  – from 
grammatical structures that fully coincide 
with the grammatical structures in the 
Ukrainian language, then grammatical 
structures that differ in form from the 
grammatical structure of the native 
language due to the combination of 
different forms of the infinitive and 
grammatical structures, and the third 
group does not have an example and can 
be only interpreted not translated [8].
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The use of technologies for students 
involment into the atmosphere of active 
communication can increase the level of 
mastering the educational material. 
Formation of grammatical competence 
on the basis of integrated training should 
take place on the basis of such didactic 
principles as continuity and systematicity 
and sequence [1, p. 48], [2; 3].

For example, an integrated study of 
modal verbs is suggested to start with 
problematic situations, the students’ task 
is to discuss the situation with a friend 
and form a few pieces of advice that they 
would give being a psychologist, friend, 
parents, etc. This task encourages students 
to use a number of modal verbs such as 
may, should, should, have to, etc. The next 
step of the lesson is to discuss the 
suggested advice already in micro groups, 
after which these pieces of advice are 
discussed by whole group. On the basis of 
such a representation of a new topic, oth-
er activities are in use.

On the basis of the processed material, 
students themselves should come to the con-
clusion about the use of modal verbs and 
their differences from the grammar position. 
For example, students can distinguish the 
following rules for modal verbs using:

Functions of Modal Verbs
Expressing ability (can / be able to)
Expressing obligation / duty / necessi-

ty (must / have to / ought to / should / 
need)

Expressing the prohibition (must not / 
can not)

Expressing certainty (must / can not)
Expressing probability (ought to / 

should)

Expressing opportunity (can / could / 
may / might)

Asking for permission (can / could / 
may / may / be allowed to)

Making request (can / will / could / 
would / may / may)

Making offers (should / can / could)
Giving advice (should / ought to / 

must)
In addition, the peculiarities of forms 

and semantic-syntactic features, in partic-
ular modal verbs allow them to be grouped 
according to the following criteria:

1) varieties of forms;
2) value;
3) use with different forms of the in-

finitive.
As a rule, the main difficulties faced 

by students and teachers are:
1) combining the expression of time 

relations by combining a modal verb with 
a non-perfect and perfect infinitive 
(might understand, instead of may have 
understood);

2) inadequate interpretation of the 
values   of modal verbs (can win instead of 
may win; can be instead of must be; can 
not go instead of may not go; do not have 
to work instead of must not work; must 
see instead of can see).

As a conclusion, having used CLIL 
(Content Language and Integrated Learn-
ing) during the teaching of the subject 
«Grammatical categories of the English 
language», we can end up that the offered 
method stimulates the development of 
communicative skills, the use of real life 
situations, stimulate students to expand 
their grammatical skills both active and 
passive. The main difficulties during the 
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study of modal verbs were the combina-
tion of expression of time relations by 
combining a modal verb with a non-per-
fect and perfect infinitive and inadequate 
interpretation of verbal meanings. We can 
also conclude that the implementation of 
such methods in higher education here in 
Ukraine requires highly qualified teachers 
who can give lectures and conduct practi-
cal classes, seminar or laboratory classes in 
two languages. Teachers using the CLIL 
methodology should have specific profes-
sional competencies for the effective work.
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Modern teaching is impossible to im-
agine without lectures. Remaining the 
main feature of any university from the 
times of the first universities of Middle 
Ages Europe, academic lecture has been 
extensively and constantly criticized. It is 
particularly urgent in the period when the 
lecturer is not the only owner of the infor-
mation both professional and scientific.

Free access to Internet gives students 
the possibility to find out quickly about 
discoveries and inventions of the world 
research institutes, to learn the informa-
tion in a convenient and easy for under-
standing way directly from the authors 
and mostly online. But it should be men-
tioned that information is not equal to 
knowledge. Knowledge is obtained by 
subjective analysis; but information is in-
dependent and does not always get to the 
stage of analysis. And in our opinion this 

fact contributes to “eternal youth” of an 
academic lecture. Professional task of a 
lecturer is to sort out, to separate, to work 
through, to classify, to check and to ar-
range the information. Only on these 
conditions it can turn into knowledge.

Anyway, lecture remains the leading 
method of teaching students in most 
Ukrainian universities. What king of lec-
ture should it be nowadays? What tasks 
should it solve? What intentions should it 
fulfill? We will try to analyze these issues 
taking into account basic principles of 
contemporary university teaching and ex-
periment data from the interviews of stu-
dents of Science and Humanities Depart-
ments.

So the publication is aimed at stating 
the priority demands to academic lecture 
on the basis of students’ interviews and 
researches of university teachers.

ACADEMIC LECTURE: OUTLOOK OF DIGITAL GENERATION 
STUDENTS

Olha Shvets
PhD in Pedagogy Sumy National Agrarian University
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Summary. The article is focused on analyzing the attitude of contemporary students 
to academic lecture. Pros and cons of the main University teaching method are summa-
rized on the basis of the interview results among students of the Science and Humanities 
Departments. The demands to modern lecture, which would meet the needs of students 
and correspond to the principles of the university teaching, are stated.
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Nowadays students are mostly “digital 
aborigines” or Generation Z, who were 
born in the period of digital technology 
formation and development. As it is 
proved by the sociological researches dig-
ital generation prefers selective and free 
perception of information from different 
sources, communication via dialogue and 
free exchange, learning by taking part and 
experimenting, building personal learn-
ing trajectory and lifelong learning skills 
[1, p.66]. And modern students also indi-
cate problems of typical classical learning 
process, among which the most difficult 
are believed to be “lack of practice”, “low 
learning motive of some part of students”, 
“boring, tedious teaching” [1, p. 67].

Students’ dissatisfaction with lectures 
was also proved by our interview. So the 
leading five drawbacks of lectures, men-
tioned by students, are the following: “it is 
boring”, “one must write a lot and fast”, 
“too much information”, “the material is 
presented briefly and difficult in a hard-
for-understanding style”, “the lecturer 
does not involve students”, “it is difficult 
to hear the lecturer well because of the big 
lecture room” etc.

But it should be emphasized that all 
the anonymously interviewed students 
supported the idea of preserving lecture 
as the method of modern teaching. And 
the number of positive characteristics ex-
ceeded negative ones 2.5 times.

Our students have pointed out the fol-
lowing merits of the lecture: “one can 
learn something new”, “interesting”, “easy 
for understanding”, “new knowledge”, 
“ready notes for the exam”, “briefness”, 
“presentation”, “structure”, “examples”, “it 

is possible to put questions to the lectur-
er”, “discussion”, “visualization”, “problem 
issues”, “thoughts, ideas”, “experience”, 
“debate”, “research”, “innovation”.

So the analysis of students’ answers 
about pros and cons of contemporary lec-
ture allowed working out the priority ap-
proaches to the definition of its tasks 
(functions) taking into account the crite-
rion of importance; they are the following:

• the importance in meeting educa-
tional interest;

• the importance in proper arrange-
ment of the lecture i.e. use of various 
and adequate forms, methods, tech-
niques of teaching;

• the importance in science develop-
ment;

• the possibility to apply knowledge 
practically “here and now”, applying 
skills in personal and professional 
development.

To plan and arrange productive coop-
eration during lecture it is important that 
from the point of view of university teach-
ing the functions of lecture are similar to 
those stated by students. As the research-
ers claim: “… lecture is aimed at enriching 
students with new scientific information, 
highlighting unsolved issues in a particu-
lar science branch, provoking interest to 
the subject, preparing for independent 
study, analysis and research” [2, p. 216].

So the main functions of lecture are 
viewed by modern didactics as the follow-
ing: informative function presupposes 
presentation of adapted scientific infor-
mation, contents, principles of a certain 
branch of science; orienteering function is 
seen in introducing the available resourc-
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es of the subject, contemporary condition 
and prospects of scientific concepts, theo-
ries, critical analysis of the theory and 
practice condition, presenting the ways of 
research; explanatory function is aimed at 
interpreting the contents of the basic no-
tions, science laws; systematizing function 
contributes to forming fundamental sys-
tem of knowledge, integrating with the 
knowledge of other subjects; convincing or 
proving function that is characterized by 
being reasonable, inner convincing, logi-
cal, using facts, having enough examples 
that provoke cognitive interest of stu-
dents, love for science, encourages indi-
vidual work; educational function leads to 
professional outlook formation [3].

So analysis, synthesis, systematization 
of points of view of modern students and 
pedagogy about main functions of aca-
demic lecture allow us to set demands to 
its arrangement and conducting. We 
agree with the definition of the main 
characteristics of lecture expressed by T. 
Turkot [4, p. 194-195] and on their basis 
we offer to formulate principle demands 
using our criterion of importance.

Thus, to satisfy cognitive interest of 
students lecture must contain a big 
amount of scientific information, which is 
precisely systematized and concentrated, 
presented in clear language and which 
demonstrates relation to real life;

• proper organization of teaching re-
quires correct study of lecture informa-
tion and its presentation; the plan, logical 
structure and briefness of the material, 

using proper amount of facts, examples, 
texts, documents to illustrate basic ideas 
of lecture; applying visual aids, techniques 
aimed at intensifying students’ cognitive 
activity; content completeness; effective 
feedback; lecturer’s oratory skills;

• in terms of developing science infor-
mation presented at the lecture, it must 
be scientific, must contain the analysis of 
different views on the problem, must be 
characterized by reasonableness of ideas;

• in terms of practical application of 
obtained knowledge, skills in personal 
and professional development “here and 
now” lecture must be professionally im-
portant, must have examples of practical 
application; must be based on students’ 
life experience, must contribute to devel-
oping discussion skills, argumentative al-
ternative choice etc.

To finish with it should be emphasized 
that the success of modern academic lec-
ture depends mostly on lecturer’s person-
al practical realization of the analysed 
above demands.

References
1. Podolskaya, Y., Podolskaya, T. (2016). Mod-

ern teacher: on the intersection of the expec-
tations of students and aspirations of teach-
ers. Higher Education of Ukraine, 3, 64-69.

2. Lectures on higher education pedagogy 
(2006). Kharkiv: Education. Upbringing. 
Sport.

3. Belyaeva, O.M. (2015). Modern Academic 
Lecture. World of Medicine and Biology, 4 
(53). 143-146. Retrieved from: http://elib.
umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1236

4. Turkot T. I. (2011). Pedagogics of higher 
education. Kiev: Condor. 



 95 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY.   #16

Ефективне навчання іноземних мов 
потребує відповідної професійно-ме-
тодичної компетенції викладача. Ме-
тодика навчання іноземних мов  – це 
самостійна, комплексна, теоретична і 
прикладна наука, яка досліджує зако-
номірності, цілі, зміст, методи і засоби 
навчання та виховання учнів на уро-
ках іноземної мови.

Об’єктом методики є процес на-
вчання іноземної мови як нового засо-
бу спілкування у діалозі культур (у 
різних типах навчальних закладів). 
Згідно з особистісно-орієнтованою 
концепцією освіти процес навчання 
трактується сьогодні як процес взає-
модії вчителя та учнів під час оволо-
діння ними іноземною мовою.

Предметом методики є методи, 
прийоми і засоби навчання спілкуван-
ня у чотирьох видах мовленнєвої ді-
яльності, тобто способи управління 
процесом оволодіння учнями інозем-
ною мовою. 

Основні завдання методики як на-
уки полягають у науковому обгрунту-

ванні цілей, змісту, принципів навчан-
ня, а також у науковій розробці ефек-
тивних методів, прийомів, форм та за-
собів навчання з урахуванням 
конкретних умов навчання та вікових 
особливостей учнів [1].

У методиці навчання іноземних 
мов виділяють загальну і спеціальну 
методики.

Загальна методика займається ви-
вченням закономірностей та особли-
востей процесу навчання будь-якої 
іноземної мови. Спеціальна методика 
досліджує навчання конкретної іно-
земної мови у певному типі навчаль-
них закладів з урахуванням мовних і 
мовленнєвих особливостей рідної 
мови. Об’єктом методики викладання 
іноземних мов є процес навчання.

Навчання  – це акт взаємодії того, 
хто навчає, з тим, кого навчають, з ме-
тою передачі одним і засвоєння іншим 
соціального досвіду. Обидві сторони – 
вчитель і учень  – беруть активну у 
часть у цій діяльності, але кожен по-
своєму:

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ
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- вчитель здійснює навчаючі дії, 
спрямовуючи навчальні дії учнів;

- вчитель мотивує навчальну діяль-
ність учнів, спонукає їх до навчання;

- вчитель організує навчальні дії 
таким чином, щоб вони давали макси-
мальну ефективність

- вчитель здійснює контроль за 
ефективністю засвоення [2].

Вивчення іноземної мови  – процес 
тривалий проте вартий усіх старань, адже 
істина: «Скільки мов ти знаєш – стільки 
разів ти людина», не старіє й досі.

Кожна людина володіє здатністю до 
вивчення мов – комусь це дається лег-
ше, комусь потрібно докласти більше 
часу та зусиль. Різниця також полягає в 
тому, який метод варто обрати для най-
більш ефективного сприйняття та за-
своєння правил, запам’ятовування слів 
та практичних навичок спілкування.

1. Граматико-перекладний метод.
Основи такої методики закладені ще 

у 18 і 19 століттях. Вона переважала до 
середини 50-х років минулого століття. 
Основним моментом такого засвоєння 
англійської мови є оволодіння словни-
ком і граматикою. У процесі навчання 
одна граматична схема змінює іншу, 
відповідно під них підбираються певні 
тексти, які необхідно перекласти. Спо-
чатку з англійської мови на рідну, по-
тім  – навпаки. Тексти в основному 
штучні, головний акцент робиться на 
опрацювання граматичної схеми, а не 
на зміст. Цей варіант має такі переваги:

-засвоєння учнем граматики на ви-
сокому рівні

-добре підходить людям, у яких 
розвинене логічне мислення

Головним недоліком такого способу 
навчання є те, що створюються пере-
думови для виникнення мовного 
бар’єру: людина не вміє говорити на 
мові, що вивчається.

2. Метод мовчання.
У середині 60-х років 20 століття був 

розроблений цей спосіб освоєння ан-
глійської мови. Основне цієї програми 
можна виразити так: в людині знання 
мови закладені з народження, тому ви-
кладачеві не слід заважати студенту і 
нав’язувати свою точку зору. У повній 
відповідності з таким підходом викла-
дач на заняттях мовчить. Початковий 
рівень вимови він коригує за допомо-
гою кольорових таблиць. Кожен колір 
та символ означає певний звук.

Перевага такого процесу навчання 
полягає в тому, що рівень володіння 
англійською мовою вчителя не впли-
ває на учня, дозволяючи йому розви-
ватися і самовиражатися.

3.Метод фізичної реакції.
Принцип такого способу навчання 

спирається на постулат: неможливо 
зрозуміти те, чого ти не пропустив че-
рез себе. Цей варіант передбачає на 
перших порах мовчання учня. Близько 
20 перших занять потрібно тільки слу-
хати, читати, але ні в якому разі не 
розмовляти. Тільки згодом учню до-
зволяється реагувати на почуте або 
прочитане, але не словом, а тільки 
дією. Все просто, сказано «встати»  – 
встав, «лягти» – ліг і т.ін. Тільки коли 
учень, на думку викладача, накопи-
чить достатньо відомостей про англій-
ську мову, йому дозволяється реагува-
ти словом, фразами, реченнями.
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Перевага запропонованої методики 
полягає, насамперед, в комфортності 
учня. Ефективність досягається за до-
помогою того, що отриману інформа-
цію учню доводитися дійсно пропуска-
ти через самого себе. Важливо й те, що 
в процесі навчання учні спілкуються з 
учителем і між собою.

5. Аудіо-лінгвістичний метод.
Мета методики полягає в багатора-

зовому повторі почутих слів (фраз) від 
викладача (за допомогою фонограми). 
При досягненні учнем другого рівня 
йому дозволяється самостійно про-
мовляти одну-дві фрази, все інше він 
повторює за викладачем. Третій рівень 
передбачає вільне спілкування.

6. Метод занурення.
Ця програма з’явилася в кінці 70-х, і 

для багатьох стала надією. Згідно з цією 
методикою, вивчити іноземну мову 
можна, ставши на період навчання ін-
шою людиною – носієм мови. Вивчаючи 
мову таким чином, всі учні обирають 
собі імена, придумують біографії. За ра-
хунок цього в аудиторії створюється 
ілюзія того, що всi учні знаходяться в 
зовсім іншому світі. Все це робиться для 
того, щоб будь-яка людина в процесі на-
вчання могла повністю адаптуватися до 
нової обстановки, розслабитися, пере-
буваючи в ігровій обстановці, розкрити-
ся, і мова, мовні навички стали макси-
мально близькі до носія мови.

Тобто краще говорити, як «вигада-
ний Джек», ніж як «справжній Іван». 
Метод може підійти людям творчого 
складу, люблячим імпровізувати.

Кожному треба вибрати той метод, 
який йому подобається, який він від-

чуває ближче,та особливо треба мати 
бажання,адже саме в цьому ключ к 
успіху у вивченні іноземної мови [3].

7. Природній метод.
У своїй крайній формі метод скла-

дався з серії монологів разом з питан-
нями та відповідями між вчителем та 
учнем – на іноземній мові.

За допомогою жестикуляцій, уваж-
ним прослуховуванням і багатьох по-
вторень, учень асоціює певні дії і об’єкти 
з певними поєднаннями звуків і досягає 
мету у відтворення іноземних слів. Тіль-
ки тоді, коли учень ознайомився з усною 
мовою, йому дозволено побачити іно-
земну мову в друкованому вигляді [4].

Отже, процес вивчення іноземної 
мови  – це довготривалий процес, що 
залежить від багатьох організаційних, 
психологічних, культурних та інтелек-
туальних факторів. Я важаю, що ви-
щенаведені методи можуть підвищити 
ефективність навчального процесу і 
сприятливо вплинути на глибину 
знань учня, а також на рівень засвоєн-
ня їм отриманної інформації.
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Соціально-економічні перетворен-
ня, які відбуваються в країні, мораль-
но-духовне оновлення суспільства за-
лежать перш за все від культури і 
творчого розвитку особистості. Важ-
ливо, щоб кожна людина, яка отрима-
ла освіту, була озброєна не тільки зна-
ннями, вміннями і навичками, але і 
була залучена до культурно творчого 
процесу. Під час підготовки майбут-
нього вчителя звертається увага не 
тільки на його професійні якості, але і 
на формування педагогічної майстер-
ності і педагогічної культури.

На сучасному етапі розвитку сус-
пільства важливим є розвиток комуні-
кативної культури вчителя. У змісті 
спеціальної музичної професійної 
освіти особливої актуальності набуває 
проблема формування «емоційно-ко-
мунікативної культури» майбутнього 
педагога-музиканта.

Метою статті є розкриття сутності 
емоційно-педагогічної культури май-
бутнього педагога-музиканта.

На початку 90-х років ХХ століття в 
дослідженнях з проблем педагогічного 
спілкування почав виділятися культу-

рологічний аспект комунікації В.С. Бі-
блер, С.Ю. Курганов) і з’явилося нове 
поняття «комунікаційна культура» 
Л.В.  Агафонцева, Г.І.  Бабій, 
І.І.  Зарецька, В.В.  Соколова, Т.Б.  Ста-
ростіна та ін.) [3, с.224].

У наукових педагогічних дослі-
дженнях існують різні підходи до 
трактування феномену комунікатив-
ної культури  – методологічний 
В.Є.  Бондаревська, Н.В.  Кузьміна), 
психологічний Б.Г. Ананьєв, Г.М. Ан-
дреєва, І.Б.  Котова), соціологічний 
С.І.  Самигін, Є.В.  Руденський та ін.) 
[1, с.24].

На думку більшості вчених, комуні-
кативна культура виступає як складо-
ва частина загальної культури, яка ха-
рактеризується єдністю особистісних і 
соціальних цінностей, що зумовлюють 
спрямованість людини на інший об’єкт 
взаємодії [4; 6; 7; 8; 9].

Різні аспекти проблеми формуван-
ня комунікативної культури вчителя 
привертають увагу багатьох науковців. 
Цінними в науко-практичному аспекті 
є спроби вчених визначити умови і за-
соби ефективного впливу на станов-

СУТНІСТЬ ЕМОЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА

Багрій Т.Є.
викладач Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Б. Хмельницького

Ключові слова: педагог-музикант, емоційно-педагогічна культура, 
професійні якості, професійна діяльність.
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лення комунікативної культури як 
важливого чинника професіоналізму 
вчителя.

У працях Л.І. Дудіної, А.М. Єрмоли, 
С.В. Крисюк, Л.Л. Сушенцевої виявля-
ються можливості методичної роботи 
щодо розвитку педагогічної майстер-
ності вчителів, визначаються умови, 
форми, методи та засоби, які позитив-
но впливають на професійне зростан-
ня педагога [8, с.45].

Особливе значення у навчанні май-
бутніх педагогів-музикантів надається 
проблемі розвитку емоційно-комуні-
кативної культури, яка передбачає 
емоційно-ціннісне відношення до му-
зично-педагогічної діяльності.

Адже саме педагог є транслятором 
комунікативної культури від одного 
покоління до іншого. У даному випад-
ку культура «виступає як індикатор 
цінностей, і як спосіб передачі їх від 
однієї особистості до іншої в процесі 
спілкування» [4, с.34].

Для організації ефективної профе-
сійної діяльності майбутні педагоги-
музиканти повинні володіти не тільки 
знаннями в галузі музичного мисте-
цтва, виконавської майстерності, але й 
уміти керувати своїм психологічним 
станом, адекватно виражати й переда-
вати учням необхідні естетичні емоції, 
володіти здатністю захоплення раніше 
знайомим музичним матеріалом.

Специфічним «інструментом» пе-
дагогічної діяльності педагога-музи-
канта є музично-педагогічне спілку-
вання, основним засобом і метою яко-
го є музика, яка являє собою могутній 
потік емоційної дії, який спрямовує 

думки і почуття, об’єднує дії тих, хто 
спілкується, в єдине ціле [2, с.165].

Комунікативний компонент скла-
дає важливу частину в структурі педа-
гогічної діяльності музиканта-педаго-
га. Він виявляється в його діях з орга-
нізації спілкування дітей з творами 
мистецтва. Емоційний компонент ви-
значається здатністю майбутнього му-
зиканта-педагога емоційно реагувати 
на художні твори.

Я.Т.  Жакупова створила модель 
емоційно-комунікативної культури 
педагога-музиканта на основі інтегра-
ції циклу спеціальних і психолого-пе-
дагогічних дисциплін, які вивчаються 
у закладах музичного спрямування. 
Модель складають такі блоки:

• професійно-особистісні якості му-
зиканта-педагога;

• професійні знання в галузі емоцій-
но-комунікативної діяльності музи-
канта-педагога:

• професійні вміння в галузі емоцій-
но-комунікативної діяльності музи-
канта-педагога [5, с.75].

Проаналізувавши погляди науков-
ця, ми розглядаємо емоційно-комуні-
кативну культуру майбутнього педаго-
га-музиканта як систему якостей, 
складовими якої є:

• творче мислення;
• культура мовленнєвої дії;
• культура самоналаштування на 

спілкування і психоемоційної ре-
гуляції свого стану;

• культура жестів і пластики рухів;
• культура сприйняття комуніка-

ційних дій;
• культура емоцій.
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Професійна діяльність музиканта-
педагога комунікативна за своєю при-
родою. ЇЇ зміст складає процес переда-
чі музичної інформації, закладеної 
композитором у музичному творі че-
рез виконавця до слухача, який реалі-
зується в комунікативному ланцюжку 
«композитор – музичний твір -викона-
вець – слухач».

Формування емоційно-комуніка-
тивної культури набуває особливого 
значення в навчальному процесі май-
бутніх педагогів-музикантів, зокрема, 
диригентів хорового колективу. Ви-
вчення курсів «диригування», «хоро-
вий клас» забезпечують не тільки ово-
лодіння необхідними знаннями і 
практичними навичками. Виконуючи 
специфічні завдання диригентського 
мистецтва, вивчення цих дисциплін 
формує у майбутніх педагогів-музи-
кантів комунікативні здібності, про-
фесійну ерудицію. Оволодіння дири-
гентською технікою забезпечує вмін-
ня диригента-педагога керувати сво-
єю поведінкою з використанням 
таких елементів артистизму як міміка 
і пантоміма, уміння впливати на осо-
бистість і колектив. Ці якості виявля-
ються у техніці педагогічного спілку-
вання і становлять собою інтегратив-
ну єдність мистецтва і комунікації, 
організаційного таланту і педагогіч-
ного такту.

Під час розучування і виконання 
музичного твору хормейстер взаємо-
діє як з хоровим колективом у цілому, 
так і з кожним його учасником окремо, 
несе інформацію про способи інтер-
претації музики. Усе це передбачає во-

лодіння не тільки професійною май-
стерністю, але і арсеналом засобів вер-
бальної і невербальної комунікації, а 
також вимагає вміння ефективно орга-
нізувати колективне творче спілкуван-
ня з різними категоріями виконавців і 
слухачів.,

У процесі музично-педагогічної ді-
яльності комунікативні вміння допо-
магають зняти психологічну напругу і 
сприяють розвитку артистизму і му-
зичної творчості.

Комунікативна культура вчителя 
виявляється в комунікативній діяль-
ності, тобто в процесі педагогічного 
спілкування. Педагогічне спілкування 
складається з двох компонентів: вер-
бального і невербального. У музично-
педагогічному процесі доля так званої 
«невербаліки» значно збільшується. 
На заняттях хорового класу, без сумні-
ву переважає невербальна взаємодія. 
Як специфічна форма невербальної 
комунікації музика є могутнім засо-
бом формування особистості [7, с.71].

Музика, як і мова диригента, невер-
бальна. Трансляція невербальної по-
ведінки на заняттях хорового класу  – 
одна із складових творчої взаємодії. 
Жести і рухи, які узагальнюють емо-
ційний стан, відображений в музиці, 
надзвичайно важливі в умовах музич-
ної освіти. Відповідний експресивний 
стан вчителя (диригента) допомагає 
учням краще відчути фразування, 
протяжність мелодії, пульсацію і ха-
рактер, особливості розвитку того чи 
іншого музичного твору

Дуже важливою під час занять є по-
зитивна налаштованість вчителя, тоді і 
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міміка, і жести будуть сприяти вико-
нанню поставлених завдань.

Міміка та жести важливі під час ви-
вчення пісні на уроках музичного мис-
тецтва. Перше слухання пісні най-
більш запам’ятовується і справляє на 
школярів неабияке враження. Безу-
мовно, пізніше, під час виконання, об-
раз, який сформувався в пам’яті, впли-
не на емоційність та виразність пере-
дачі музичного тексту. Під час показу 
пісні вчитель за допомогою міміки пе-
редає школярам своє емоційне став-
лення до даного твору, розкриває му-
зичний образ. Отже, вчитель повинен 
володіти високим професіоналізмом і 
емоційно-комунікативною культурою, 
щоб діти не тільки зрозуміли, а й від-
творили все, що показує вчитель (ди-
ригент).

Під час взаємодії з учнями велику 
роль відіграє візуальний контакт. 
Звертаючись поглядом по черзі до 
кожного учня, учитель (диригент) 
звертається особисто до того, на кого 
дивиться, а також дає зрозуміти, що 
йому важлива присутність кожного 
учня. Таке ставлення вчителя спонукає 
до дії, викликає позитивні емоції. А 
ось погляд дає можливість учневі зро-
зуміти, що саме вчитель намагається 
передати (погляд захоплення, підтрим-
ки, контролю, осудження, схвалення 
тощо).

Для успішної взаємодії в системі 
вчитель-учень важливий яскравий, ці-
кавий імідж учителя. Якщо врахувати, 
що імідж має три складові:

• «візуальний образ (костюм, зачіс-
ка, пластика, міміка);

• внутрішній образ (голос, темпе-
рамент, настрій);

• менталітет (інтелект, духовна 
практика) –

стає очевидним, що досить велика 
доля невербальних компонентів необ-
хідна для успішного спілкування з 
учнями [7, с.72]. Але не можна не від-
значити, що вербальне спілкування не 
менш важливе в педагогічній взаємо-
дії. Володіння мовою, – з одного боку – 
та здатність володіти своєю невер-
бальною поведінкою – з іншого – ство-
рює успішну взаємодію для спілкуван-
ня вчителя з учнями. Окрім 
мовленнєвої виразності під час музич-
но-педагогічного спілкування мають 
місце засоби невербальної експресії, 
які полягають у яскравому виявленні 
настрою, почуттів,

Аналізуючи організацію професій-
ної підготовки майбутнього вчителя 
музики з циклу диригентсько-хорових 
дисциплін, можна зробити висновок, 
що зміст навчального процесу у ВНЗ 
спрямований не тільки на вдоскона-
лення вузькоспеціальних вокально-
хорових, диригентських умінь і нави-
чок, але й сприяє розвитку емоційно-
комунікативної культури.

У Мелітопольському державному пе-
дагогічному університеті імені Богдана 
Хмельницького на кафедрі теорії і мето-
дики музичної освіти та хореографії цей 
процес відбувається в різних формах 
навчання студентів: на заняттях хорово-
го класу, індивідуальних заняттях з хо-
рового диригування та постановки го-
лосу, кураторських годинах, позана-
вчальній діяльності зі студентами.
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Отже, емоційно-комунікативна 
культура майбутнього педагога-музи-
канта виявляється в його комунікатив-
ній діяльності і спрямована на здій-
снення соціальної взаємодії суб’єктів 
освіти з метою передачі соціально зна-
чущої інформації. Оволодіння емоцій-
но-комунікативною культурою зумов-
лено особистісним і творчим потенці-
алом майбутнього фахівця і є показни-
ком його професійної майстерності.
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Актуальність проблеми визнача-
ється оновленням змісту освіти й на-
вчальної діяльності, а також необхід-
ністю формування в учнів навичок са-
мостійного оволодіння знаннями. Пи-
тання розвитку музичного інтересу 
учнів до навчання гри на музичних ін-
струментах, на сьогодні, є, також, од-
ним з найбільш актуальних в теорії і 
практиці музичної освіти. Будь яке 
навчання спирається на інтереси 
учнів, насамперед вони є його переду-
мовою та наслідком результату. Якщо 
ми бажаємо розвивати інтерес, органі-
зовуючи музично-інструментальну ді-
яльність особистості, необхідно сфор-
мувати в ній ті психологічні якості, які 
пов’язані з інтересом.

Обрана проблема є предметом ви-
вчення різних наук: психології, філосо-
фії, соціології, музичної психології, пе-

дагогіки, музичної педагогіки, методи-
ки музичного виховання. Її психоло-
гічний аспект розглядався в роботах Б. 
Ананьєва, Л.Божович, JI.Гордона, В.
Іванова, А.Ковальова, P.Немова та ін-
ших. Філосовський  – розглядали: 
Дж.Дьюи, К.Гельвецій, Е.Кондільяк, І. 
Кант та ін. Загально педагогічний  – в 
роботах Ш. Амонашвілі, І. Гербарта, В. 
Давидова, JI. Занкова, Г. Щукіної, та ін. 
У музичній педагогіці – Л. Г. Арчажни-
кова, Н. Буторіна, Е. Боякова, Ю. Тала-
нова, В. Цукерман, та інші.

В результаті аналізу науково-педа-
гогічної літератури, нами було виявле-
но, що поняття «музичний інтерес» не 
має однозначного тлумачення. Воно, 
досить часто, ототожнюється з понят-
тям «інтерес до музики».

Так, досліджуючи можливості роз-
витку музичного інтересу в учнів у 
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процесі досугової діяльності, Н.Фро-
лова та М.Дмітрієва визначають му-
зичний інтерес як «…мотиваційний 
стан, що спонукає до пізнавальної, 
продуктивно-творчої музичної діяль-
ності, яка є основою для динамічного 
розвитку музично-творчих здібнос-
тей» [13, 236]. Л. Заря розглядає музич-
ний інтерес з точки зору потреби учнів 
в естетичних враженнях і дорівнює 
його до естетичного інтересу. Специ-
фіка естетичного (музичного) інтере-
су, на думку автора, обумовлює осо-
бливості його стимулювання та сприй-
мання [6, 75]. Музичний інтерес учнів, 
за переконанням Н. Буторіної, є їх 
емоційно-інтелектуально-вольове від-
ношення до пізнання музичного мис-
тецтва через різні види музичної ді-
яльності, що визначають характер і 
способи задоволення музичної потре-
би [5, 140].

Т. Красноперова трактує поняття 
«інтерес до музики» як  
інтегративну якість особистості. Вона 
забезпечує духовне багатство цієї осо-
бистості та характеризується цінніс-
ним ставленням до музики на базі но-
вих знань про музику, умінь в діяль-
ності, пов’язаної з музикою [7, 14].

Отже, вищевикладене надає підста-
ви зазначити, що сутність досліджува-
ного феномена охоплює способи задо-
волення музичних потреб учнів та за-
соби спонукання до продуктивної піз-
навальної діяльності.

У педагогіці розрізняють чотири 
етапи розвитку інтересу: зацікавле-
ність, допитливість, пізнавальний ін-
терес, теоретичний інтерес. Зацікавле-

ність вважається найелементарнішим 
інтересом, що за певних ситуацій ово-
лодіває учнями, але при зміні ситуації 
швидко зникає. Допитливість характе-
ризується прагненням вийти за межі 
побаченого, розширити свої знання, 
одержати відповідь на запитання, що 
виникають під час навчання. На думку 
А.Петровського, на цьому етапі учням 
притаманні емоції здивування, почут-
тя радості відкриття [10, 198]. Пізна-
вальний інтерес – це вищий етап роз-
витку пізнавальної діяльності особис-
тості. Г. Щукіна такий інтерес пов’язує 
з намаганням самостійно розв’язати 
проблемне питання [1]. Теоретичний 
інтерес характеризується спрямова-
ністю учня не лише на глибоке і міцне 
засвоєння знань, пізнання закономір-
ностей та опанування теоретичних 
основ, а й на застосування їх на прак-
тиці. В.О. Онищук вважає, що теоре-
тичний інтерес виникає в підлітків 
тоді, коли в них формуються наукові 
погляди, переконання, стійкий світо-
гляд [8].

У музичній педагогіці з метою роз-
витку інтересу в учнів-початківців за-
стосовують методику трьох «З» (заці-
кавлення, захоплення і задоволення). 
Її реалізація відбувається на основі 
духовного контакту педагога з учнем; 
стимулювання творчої ініціативи 
учня; навчання у формі гри; активіза-
ції мислення та прагнення до успішно-
го публічного висловлення тощо [4, 
6-11]. Особливого значення тут набу-
ває наявність у викладача комплексу 
знань з педагогіки, психології, фізіоло-
гії та володіння рядом людських якос-
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тей (почуття гумору, доброта, любов 
до дітей тощо). В. Петрушин наголо-
шує на тому, що дуже часто захопле-
ність заняттями зростає зі спостере-
жень дітей за поведінкою свого вчите-
ля і його відношення до предмета та є 
дзеркальним відображенням його ен-
тузіазму [9].

В дослідженнях з музичної психо-
логії акцентується увага на ретельному 
вивченню викладачем психічних осо-
бливостей учнів, без знання яких не-
можливо визначити форму індивіду-
ального підходу і вибрати індивідуаль-
ний темп розвитку. Індивідуальний 
темп розвитку обумовлений природ-
ними індивідуальними властивостями 
і складається на основі поєднання 
придбаних психофізіологічних, віко-
вих, інтелектуальних і емоційних осо-
бливостей особистості та зовнішніми 
умовами розвитку [3, 10-28].

Розвиток інтересу будується за 
умови необхідної участі взаємо-
пов’язаних компонентів, таких як: піз-
навальні, мотиваційні, емоційно-во-
льові (В. Бондаревський, В. Лозова, 
А.  Пуні, Г. Щукіна, Г. Ципін). Пізна-
вальні компоненти забезпечують ро-
зуміння завдань, оцінку їх значущості, 
викликають результативну роботу (В. 
Лозова). Емоційно-вольові компонен-
ти викликають відповідальність, впев-
неність в успіху, емоційне задоволення 
на основі радості. Емоційна сфера осо-
бистості потребує контролю і вольової 
саморегуляції. У педагогіці К.Ушин-
ський наголошував на тому, що воля 
через різні уявлення індивідів безпо-
середньо впливає на характер почуттів 

й сприяє приборканню “сили” та здат-
ності “нервового організму” [12, 389]. 
Український педагог С.Русова надава-
ла вольовим здібностям вирішального 
значення у стабілізації оптимального 
робочого стану. Автор зазначала: «Усі 
емоції повинні підлягати волі. ЇЇ роз-
виток єдино може забезпечити людині 
моральний напрямок поводження: 
вона стримує занадто міцні емоції, змі-
нює бажання» [11, 98]. Мотиваційні 
компоненти впливають на потребу 
успішно виконувати завдання, інтерес 
до процесу їх вирішення. Мотивація – 
це система мотивів, яка визначає кон-
кретні форми діяльності або поведін-
ки людини. Мотиви  – (штовхаю, ру-
хаю) це спонукальні причини дій і 
вчинків людей. Мотив виступає важ-
ливим компонентом у структурі люд-
ської діяльності і є виразником її пси-
хічної природи. Потреби складають 
основу мотивів діяльності людини [2].

Таким чином, пошук методів роз-
витку музичного інтересу в учнів-гіта-
ристів має ґрунтуватися на основі під-
ходу до його сутності як динамічного 
явища, що протікає в процесі музичної 
діяльності; як особистісного утворен-
ня, структурними складовими якого є 
пізнавальні, емоційно-вольові, моти-
ваційні компоненти; як якість або 
властивість особистості, що форму-
ється при безпосередній участі компе-
тентного педагога.

Розвиток музичного інтересу в 
учнів-гітаристів охоплюватиме чотири 
етапи, а саме: зацікавленість, допитли-
вість, пізнавальний інтерес, теоретич-
ний інтерес. Особливого значення тут 
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набувають вольові якості учнів, завдя-
ки яким бажання переходять в праг-
нення, а вольові психічні стани стають 
звичними і складають норму поведін-
ки у процесі інструментальної підго-
товки.
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Однією з актуальних проблем сьо-
годення є формування гуманістичної 
орієнтації особистості, в основі якої 
були б закладені прагнення до твор-
чої самореалізації, духовно-інтелек-
туального самовдосконалення. Під-
готовка кадрів у відповідності до су-
часних потреб суспільства, зростаю-
чого обсягу наукової й технічної 
інформації повинна полягати в опа-
нуванні методами наукового пізнан-
ня, аналізу і синтезу процесів і явищ, 
що відбуваються, корекції професій-
ної діяльності. У зв’язку з цим осо-
бливої ваги набуває дослідницька ді-
яльність, яка здійснюється протягом 
усього періоду навчання у вищому 
закладі освіти. Як відомо, забезпечи-
ти ефективне формування особис-
тості, яка мислить творчо, може саме 
діяльність пошуково-дослідницького 

характеру, що входить до системи 
проблемно-розвиваючого типу на-
вчання. В.І.  Андреєв, І.А.  Зязюн, 
Н.В.  Кічук, І.Я.  Лернер, 
О.М. Матюшкін, М.І. Махмутов під-
креслюють, що головна перевага 
саме такої діяльності студентів  – у 
прискоренні їх розумового розвитку.

З позиції проблемно-розвиваю-
чого типу навчання основна увага 
приділяється організації власної піз-
навальної діяльності студентів, яка 
здійснюється в трьох провідних на-
прямках: проблемного викладання 
матеріалу, частково-пошукової ді-
яльності та самостійної дослідниць-
кої роботи.

Студент повинен не тільки оволо-
діти певною сумою знань та вмінь, 
але й навчитися тому, що, з якою 
метою та яким чином пізнавати. До-

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВИЙ 
ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Єрічева Т.Ю.
Старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології  
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сягти цього можна лише за допомо-
гою конкретної педагогічної техно-
логії, основний зміст якої має стано-
вити методика застосування про-
блемних ситуацій. Це, на наш погляд, 
зумовлено такими причинами. По-
перше, в педагогічній психології 
проблемна ситуація розглядається 
як вихідний момент розумової діяль-
ності студента, джерело і стимул 
його активності, а створення викла-
дачем системи проблемних ситуацій 
та їх розв’язання студентом є одним 
із найістотніших чинників підви-
щення якості розвиваючого навчан-
ня. По-друге, проблемна ситуація в 
реальному навчальному процесі є не 
тільки умовою виникнення мислен-
ня, а й засобом його функціонування 
та розвитку. По-третє, раціональне 
використання проблемних ситуацій 
дає змогу студентам досягти високих 
результатів у творчому оволодінні 
знаннями й уміннями, головними 
методами наукового дослідження. 
Це мабуть, найвагоміший факт, що 
засвідчує значні, але здебільшого не-
реалізовані вищою школою розви-
ваючі й формуючі впливи на особис-
тість майбутнього вчителя.

У багатьох вищих навчальних закла-
дах уже наявний значний досвід у цьому 
напрямку. Велике значення у підвищен-
ні якості підготовки фахівця, що відпо-
відає сучасним вимогам науки, техніки 
й культури, має науково-дослідна робо-
та, виконувана професорсько-викла-
дацьким складом. Вона має триєдину 
мету: розв’язання актуальних наукових 
і народногосподарських завдань; поліп-

шення якості підготовки майбутніх фа-
хівців для народного господарства; під-
вищення кваліфікації викладачів. Чим 
вищий науковий потенціал ВНЗ, тим 
змістовніша і сучасніша його навчаль-
но-методична база.

В останні роки виникло й успішно 
застосовується чимало нетрадиційних 
форм і методів залучення студентів до 
науки та їхнього виховання наукою. Ці 
форми й методи підсилюють творчий 
характер навчального процесу. Серед 
них добре зарекомендували себе різні 
науково-творчі об›єднання студентів, 
проблемні дослідницькі й конструк-
торські групи, участь творчих студент-
ських колективів у розробці госпроз-
рахункових і держбюджетних тем. Ши-
роко розповсюджені конкурси науко-
вої праці студентів, різноманітні 
огляди й виставки науково-технічної 
творчості студентів, олімпіади, читан-
ня тощо. Зріс науковий рівень курсо-
вих робіт і дипломних проектів, збіль-
шується інтерес до студентських нау-
кових конференцій; усе частіше прак-
тикується участь студентів у 
конференціях, публікації статей у нау-
ковій періодиці, тематичних збірни-
ках. У вищій школі інтенсивно ведеть-
ся пошук нових перспективних моде-
лей інтеграції навчально-дослідниць-
кої роботи й навчального процесу.

Участь студентів у навчально-до-
слідницькій діяльності не лише сприяє 
вдосконаленню знань студентів, але й 
підвищує інтерес до актуальних про-
блем науки, сприяє розвитку творчих 
сил особистості: самостійного мислен-
ня, цілеспрямованої волі, інтересу до 
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пошуку, експериментування, формує 
дослідницькі вміння й навички, прин-
ципи колективної наукової праці тощо.

Залучення студентів до дослідниць-
кої діяльності й заповнення вільного 
часу науковою роботою розширює 
можливості їх усебічного розвитку під 
безпосереднім впливом досвідчених 
педагогів. У невимушеній обстановці в 
лабораторії викладач і студент мають 
можливість заглибитися в сутність 
проблеми. Використовуючи свій нау-
ковий авторитет, багатий життєвий 
досвід, викладач може в потрібному 
напрямку впливати на свідомість сту-
дента, розвивати його наукове й педа-
гогічне мислення, а також любов до 
своєї професії.

Оптимальний шлях навчання мо-
лодого фахівця  – самостійна робота 
під керівництвом викладача. Найпо-
вніші контакти між викладачем і сту-
дентом стають можливими в загальній 
дослідницькій роботі. Між ними не-
має психологічного бар›єру, їх об’єднує 
одна загальна мета. Тут повинна пану-
вати обстановка рівності, взаємодії і 
взаєморозуміння. У такій обстановці 
студент зростає, у нього формується 
власна думка, він вчиться висловлюва-
тись і захищатись.

Отже, процес навчання студентів 
повинен спиратися на елементи дослід-
ницької діяльності шляхом впрова-
дження активних форм навчання, по-
кликаних формувати самостійність і 
творчу активність, відповідальний під-
хід до оволодіння знаннями.

На наукових керівників студент-
ських робіт лягає велика відповідаль-
ність за вдосконалення загальних і 
спеціальних знань студентів, розвиток 
творчої думки, оволодіння навичками 
наукового дослідження, а також за 
їхню моральність. Від цього залежить, 
хто буде займатися науковою працею в 
майбутньому, хто буде формувати на-
ступні покоління наукової зміни.
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По мнению Зимней И.А. мотивация 
является одной из фундаментальных 
проблем как отечественной, так и за-
рубежной психологии [1, с.100]. Во 
многих случаях именно мотив опреде-
ляет и побуждает человека к деятель-
ности. Группа психологов рассматри-
вает мотивацию как регулятор поведе-
ния и деятельности.

Изучение мотивации в разных 
аспектах предоставляет разные трак-
товки ее понимания и определения.

Когда мы рассматриваем учебную 
мотивацию, то понимаем, что она 
определяется рядом факторов и явля-
ется системной. Характерными осо-
бенностями мотивации выступают 
следующие факторы: направленность, 
устойчивость и динамичность.

Довольно часто сама система об-
разования и учреждение, где проис-
ходит учебная деятельность; органи-
зация учебного процесса; особенно-
сти преподавателя и обучаемого; 
специфика учебного предмета влияют 
на мотивацию [1, с.103].

Проблема мотивации не ограничи-
вается рамками одного предмета. Для 

поддержания интереса или мотивации 
к изучаемому предмету важно, чтобы 
обучаемые ощутили реальный поло-
жительный результат, т.е. почувство-
вали, что они достигли определенного 
успеха в своей деятельности. Если это-
го ощущения нет, то преподаватель 
замечает, что желание изучать предмет 
постепенно исчезает и, как результат, 
показатели учебной деятельности обу-
чаемого становятся отрицательными.

Несмотря на тот факт, что мотива-
ция является пружиной процесса ов-
ладения иностранным языком, обе-
спечивающим его результативность 
она определяется, прежде всего самим 
обучаемым [2, с.6]. Поэтому так важ-
но, чтобы преподаватель мог оказать 
влияние на формирование мотивации 
или на ее сохранение у разных по 
уровню групп.

Важным фактором мотивации ов-
ладения иностранным языком можно 
считать общение, которое осущест-
вляется в естественных или прибли-
женных к естественным условиям. 
Разрабатывая занятия преподаватель 
создает ситуации общения, темой ко-

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ 
МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Щербань Л.М.
Национальный технический университет Украины «Киевский 
политехнический институт имени Игоря Сикорского»
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готовить специалистов, общение
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торых являются профессиональные 
вопросы. Такие занятия помогают ак-
тивно вовлекать в работу даже студен-
тов с низким уровнем знаний.

Современный уровень развития 
общества, процессы, происходящие в 
различных сферах деятельности тре-
буют наличия глубоких знаний в об-
ласти науки и техники. В связи с этим 
специалист должен понимать те изме-
нения, которые имеют место и соот-
ветственно на них реагировать, при 
необходимости осваивать новые спе-
циальности.

Мы являемся свидетелями посто-
янного расширения контактов с зару-
бежными партнерами в областях нау-
ки, техники, экономики и финансов, а 
это диктует подготовку специалистов, 
владеющих иностранным языком. По-
скольку, как показывает опыт, более 
эффективно/успешно взаимодейство-
вать с зарубежным коллегой может 
специалист, владеющий иностранным 
языком. Владение иностранным язы-
ком  – это одно из преимуществ при 
устройстве на работу, т.к. многие ком-
пании заинтересованы в специали-
стах, владеющих не одним, а несколь-
кими иностранными языками.

Поэтому сегодняшнему выпускни-
ку вуза нужно обладать не только 
знаниями и умениями в своей обла-
сти, но также уметь общаться на ино-
странном языке на профессиональ-
ные темы. В связи с этим перед вузом 
стоит задача: подготовить специали-
ста, владеющего широким спектром 
профессиональных знаний и владею-
щим иностранным языком на доволь-
но высоком уровне.

Если студент мотивирован, то про-
цесс обучения и овладения иностран-
ным языком проходит эффективно.

Мотивация влияет и на развитие 
самой личности, т.к. благодаря ей 
можно увидеть внутренний потенци-
ал студента, его личностные особен-
ности.

Мотивация зависит от социальной 
и экономической ситуации, что делает 
ее проблемой постоянного изучения.
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