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УДК 37.018.3 Педагогічні науки 

 

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ЗНАНЬ  

 

Баштова В.М. 

Студентка дошкільної та початкової освіти 

Миколаївський національний університет 

 імені В.О.Сухомлинського 

м.Миколаїв,Україна 

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті 

виховання трудової активності, формування працездатності особистості, 

цивілізованого господаря з високою соціальною відповідальністю визначається 

як пріоритетний напрям реформування освіти взагалі і виховання зокрема.  

Для того, щоб Україна успішно розбудувала власну державність, створила 

відкрите демократичне й правове суспільство, духовно відродилась, 

забезпечила достатньо матеріальні й духовні умови для своїх громадян, їй 

потрібні люди, які мають добрі навички до такої праці, яка сприймалася із 

розумінням, бажанням і задовольняла потреби як особистості, так і держави.  

Проблема трудового виховання нині є досить актуальною, і тому метою 

нашого дослідження є  особливості активної трудової діяльності молодших 

школярів. На підставі проведеного дослідження було встановлено, що для 

успішної організації трудового виховання необхідно дотримуватись таких 

педагогічних умов:  

– безпосереднє включення учнів до трудової діяльності; 

– педагогічно правильна організація праці; 

– допомога і контроль при виконанні трудового завдання; 

– мета праці повинна бути зрозуміла і бажана для учнів, а її 

суспільне значення очевидне для них; 

– праця для дитини виступатиме як необхідність так і обов’язок; 

– приклад дорослих у праці; 

– естетична якість в результаті трудової діяльності. 
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Отже, трудове виховання учнів – це складний і багатогранній педагогічний 

процес, який потребує дотримання перелічених відповідних педагогічних 

вимог, використання різноманітних форм, методів, прийомів позаурочної 

діяльності. 

Повернення до виховного досвіду народу, до його багатих традицій одна з 

передумов того, що школа, яку В. Сухомлинський вважав «святинею і надією 

народу», була головним скульптором його душі. Однією з провідних у 

педагогічній системі В. О. Сухомлинського була проблема виховання трудової і 

духовно багатої особистості, здатної усвідомлювати себе «як громадянина, як 

хранителя духу народу, його ідей, його багатства і цінностей, його неминучої 

величі». [6, 238] 

В. О. Сухомлинський стверджував, що в народній праці розкриваються 

особливості національного характеру. Свято першого хліба, свято матері, свято 

квітів ,»Сад троянд», «Сад матері» і. т. ін.. – приклади успішного застосування 

великим педагогом засобів народної педагогіки в практиці трудового виховання 

учнів Павлиської школи.  

Залишаються актуальними, співзвучними нашому часові такі народні 

традиції трудового виховання, як: 

- виховання працелюбства, заклик до праці; 

-  повага до людей праці, до результатів їх праці; 

- залучення до праці з раннього віку; 

- урахування в трудовому вихованні вікових особливостей і статі; 

- залучення дітей і молоді до трудових занять народу, з урахуванням 

місцевих традицій [2, 64] 

Для вирішення завдань виховання молодших школярів на основі 

використання трудових традицій українського народу, використовувалися такі 

форми роботи: 

- ознайомлення з народними традиціями молодших школярів шляхом 

розповіді про них, розкриття їх цінностей; 

- підготовка і проведення бесід, класних годин за народною трудовою 
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тематикою («Навчання і труд – поруч ідуть», «Тяжко тому жити, хто не хоче 

робити», «Без діла слабіє сила» та ін.); 

- свята народного календаря; 

Наукове обґрунтування суті праці як творчої діяльності людини, 

необхідності поєднання навчання учнів з продуктивною працею здійснили А. 

С. Макаренко, С. Г.  Шацький, В. О. Сухомлинський. Думки і досвід видатного 

педагога В. О. Сухомлинського з трудового виховання учнів висвітлені у 

багатьох його книгах: «Павлиська середня школа», «Серце віддаю дітям», 

«Методика виховання колективу», «Сто порад учителеві»,  «Праця і моральне 

виховання» та статтях. Він обґрунтував принципи трудового виховання, 

охарактеризував види громадянської і суспільно корисної роботи учнів, 

педагогічні вимоги до її організації. Праця дітей повинна мати якомога більше 

спільного з продуктивною працею дорослих. Від цього залежить її виховний 

вплив, вказував В.О. Сухомлинський. Вироблені учнями матеріальні цінності 

мають характер іграшок, але ми їх використовували у виховній роботі 

(наприклад, іграшки, виготовлені учнями початкових класів Вознесенської 

школи, передавали у дитбудинок, дитячий садок, прикрашали кімнати 

вишивками, картинами). Молодші школярі отримували велике задоволення від 

тієї роботи, заохочення, похвали педагогів. Залучаючи учнів до посильної 

дослідницької роботи, ми прищеплювали любов до рідного краю, Миколаїв-

щини, повагу до цієї землі, людей, які на ній працюють.  

Правильний вибір форм навчання сприяв якісному засвоєнню навчального 

матеріалу. Використання на уроці цікавих вправ, загадок, прислів’їв, приказок, 

казок, скоромовок, проведення навчально-виховних бесід підвищили не тільки 

інтерес до предмету, але й  рівень вихованості учнів молодшого шкільного віку.  

Загальний рівень успішності і вихованості в експериментальному класі під-

вищився завдяки зацікавленості і безпосереднім практичним діям кожного учня.  

Повторна перевірка знань довела, що учні в цих класах краще засвоїли 

матеріал, усвідомлено оперували знаннями при виконанні завдань, підвищилась 

ініціатива дітей. Результати педагогічного експерименту підтвердили, що 
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трудове виховання необхідно здійснювати щохвилинно, за допомогою різних 

прийомів організованої, цілеспрямованої роботи, що базувалась би на 

принципах особистісно-орієнтованого підходу до учня. 

Використання української народної творчості сприяє найкращому 

засвоєнню знань учнями, трудовому і всебічному вихованню дитини взагалі. 

Література: 
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____________________________________________________________________ 

УДК 378.147 Педагогические науки 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Гамуля О.В., 

старший преподаватель 

кафедры фундаментальной и языковой подготовки 

Национального фармацевтического университета 

г. Харьков, Украина 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) играет важную роль в 

процессе обучения иностранных граждан, особенно при их подготовке к 

поступлению в высшие учебные заведения. Самостоятельное обучение – это не 
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только повторение и воспроизведение изученного материала, а также обучение 

слушателей навыкам самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа составляет не менее 15% общего объема 

учебного времени отведенного для изучения дисциплины. Данный вид работы 

слушателей определяется календарно-тематическим планом и расписанием 

занятий. На подготовительном факультете количество часов, которое отводится 

на самостоятельную работу, в разных группах может быть различным и зависит 

от графика учебного процесса.  

Различают аудиторную и внеаудиторную СРС. Первый вид 

самостоятельной работы включает в себя выполнение каких-либо заданий под 

контролем и руководством преподавателя. При изучении биологии слушателям 

необходимо запомнить большой объем учебного материала, специальной 

терминологии на неродном языке. На начальном этапе обучения биологии 

задания для самостоятельной работы должны иметь точные указания к 

выполнению. Большая часть заданий приходится на закрепление нового 

материала и проверку знаний, например:  

- дайте ответ на вопрос по тексту; 

- закончите предложение; 

- составьте предложения из данных слов и словосочетаний.  

 На данном этапе преподаватель должен контролировать выполнение 

задания с дальнейшей проверкой правильности решения и анализом ошибок. 

Возможен вариант самостоятельной проверки правильности выполнения и 

выявления ошибок, но с последующим анализом преподавателем. На разных 

этапах изучения материала необходима разная степень сложности заданий. Так, 

выполняя задание по новой теме, слушателю необходимо применить знания 

ранее изученного материала, проявить логические способности.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может выполняться индивидуаль-

но или в группах. Это зависит от тематики, сложности, объема задания, уровня 

подготовки слушателей. Также преподаватель может преследовать цель развития 

лучшей коммуникации внутри творческой группы. Внеаудиторная самостоятель-



10 
 

ная работа не должна сводиться к выполнению домашнего задания Целью этой 

работы является закрепление изученного материала, работа с дополнительной 

литературой, которая научит слушателей применять полученные знания в 

дальнейшем. Результатом такой работы могут быть рефераты, небольшие 

сообщения, доклады по темам, которые интересны слушателям, а также 

выступления на конференции среди слушателей подготовительных факультетов.  

Одним из эффективных способов заинтересовать слушателей и стимулиро-

вать их самоподготовку является организация и проведение семинарских занятий 

и конференций. При этом наиболее удачными являются темы, относящиеся к 

насущным и интересным аспектам жизни слушателей. Например, касающихся 

здоровья («Правильное питание», «Основы медицинской паразитологии», 

«Негативное влияние наркотиков на организм человека»), биологических 

особенностей человека (генетические заболевания, геномные мутации человека, 

дальтонизм), восприятия окружающего мира, насущных проблем биологии и 

медицины (новые методы лечения, лекарственные растения). Работа слушателей 

над такими сообщениями и их обсуждение способствует не только углублению 

биологических знаний, но и общему расширению научного кругозора и 

значительному увеличению словарного запаса. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы может 

проходить в виде устного или письменного опроса, тестирования, презентации 

исследования слушателей с использованием мультимедийных технологий. 

Таким образом, преподаватель может судить об усвоении слушателями 

учебного материала.   

Литература: 

1. Саенко, С.Л. Организация самостоятельной учебной работы студентов 

(к постановке вопроса) / С. Л. Саенко // Проблемы обучения иностранных 

студентов: поиски, находки, перспективы: матер. Междунар. науч.-практ. конф. 

14-16 июня 2000 г. – Одесса: Изд-во ОПУ, 2000. - 184с. 
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УДК 796.011 Педагогічні науки 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВНЗ 

 

Городинський С.І. 

старший викладач кафедри внутрішньої медицини, 

 фізичної реабілітації та спортивної медицини ВДНЗ 

Буковинський державний медичний університет 

м. Чернівці, Україна 

Політичні і соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні та світі, 

вимагають істотного реформування системи освіти, яка має забезпечити кожному 

студентові реальні умови для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку та 

підвищення загальнокультурного і професійного рівня, що відповідає кращим 

світовим стандартам. В.П. Борозов писав: «Україна потребує міцних тілом і духом 

громадян, здатних свідомо примножувати потенціал держави, успішно 

самореалізовувати свої природні і набуті фізичні і духовні здібності й потенціал, 

активно розвивати їх». 

Наразі зниження рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості і 

здоров’я студентської молоді в Україні набули критичного характеру. 

Причинами незадовільного стану розвитку фізичних якостей у більшості 

представників студентської молоді та погіршення стану її здоров’я є суттєве 

зниження рухової активності та недостатня увага до фізичного виховання в 

сім’ях, школах та ВНЗ.  

Відомо, що за останні десятиліття відбулося зростання обсягів наукової ін-

формації в переліку навчальних предметів ВНЗ. У зв’язку з цим підвищилася 

інтенсивність розумової праці студентів, як наслідок – зниження їхньої рухової 

активності, ослаблення організму, погіршення фізичної підготовленості та праце-

здатності, збільшення кількості захворювань. Від того, наскільки здоровий студент 

залежить його успішність у навчанні, a в подальшому – професійна діяльність. 

Фізичне виховання студентів у вищих навчальних закладах (ВНЗ) є 

невід’ємною частиною освіти. Питання фізичної підготовки і вдосконалення 
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фізичних якостей студентів на сьогодні є найбільш актуальні, так як 

студентський вік має досить сприятливі оптимальні ресурси і можливості 

сприйняття тренувальних навантажень. У процесі формування фізичної 

культури студентів важливим елементом стає мотиваційна сфера особистості, 

обсяг теоретичних та методико-практичних знань, рухових умінь і навичок. 

Отже, існуюча система фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах потребує оновлення, яке враховувало б інтенсифікацію процесу 

фізичного самовдосконалення. Важливим аспектом такого оновлення повинні 

стати інноваційні підходи, які включали би підвищення мотивації молоді до 

фізичного самовдосконалення, побудову нових відносин між викладачами і 

студентами; вони повинні застосовуватися в рамках системи цінностей, 

заснованої на принципах особистісноорієнтованої педагогіки, яка розглядає 

студента не як об'єкт, який тільки отримує знання й певні вміння й навички, а 

як суб'єкта, здатного до самовиховання й самовдосконалення з урахуванням 

особистих мотивів, інтересів, здібностей, особистісних ціннісних установок. 

Для фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України, 

на погляд професора Р. Т. Раєвського, характерні такі недоліки: недостатня 

гуманістична і професійна спрямованість; неефективна теоретична та 

методична підготовка студентів; вибір неадекватних сучасному менталітету і 

мотиваційної зрілості студентів форм організації процесу фізичного виховання; 

відсутність належних умов для його ефективного функціонування (необхідного 

кадрового, науково-методичного, медичного, матеріальнотехнічного та 

фізичного забезпечення); слабка мотивація студентів до своєї фізкультурної 

освіти та самовдосконалення; відсутність науково обґрунтованої моделі 

подальшого розвитку системи в найближчому і віддаленому майбутньому в 

Україні в цілому, конкретно в кожному вищому навчальному закладі. 

На думку Харченко С.М. для того, щоб фізичне виховання у вищому 

навчальному закладі виконувало свої функції і стало дійовим засобом 

зміцнення здоров’я й підвищення фізичної підготовленості студентів, головним 

принципом повинні бути його регулярність, достатність і гнучка варіативність, 
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що відображає специфіку навчальної роботи й організації побуту молоді.  

Очевидними можуть бути також такі шляхи формування фізичної культури 

студентів: уведення в навчальний процес у повному обсязі теоретичного і методи-

ко-практичного розділів програми з фізичної культури, яку рекомендує МОН 

України; використання нових форм занять та інформаційних технологій, активних 

методів тощо; організація самостійного вивчення студентами в позанавчальний 

час теоретичного розділу програми шляхом використання комп’ютерних сайтів.  

Література: 

1. Грибан Г. П. Фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних 

закладів: монографія / Г.П. Грибан. – Житомир: Вид-во Рута, 2012. – 514с. 

2. Довгань Н. Ю. Зміст фізичного виховання студентів ВНЗ у процесі 

позааудиторної діяльності / Н. Ю. Довгань // Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне 

виховання та спорт. - 2016. - Вип. 139(2). - С. 50-54. - Режим доступу: 
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человека и пути их решения на рубеже ХХІ века / Р.Т. Раевский // Концепція 

розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. праць. – Вип. 

2. – Рівне: ―Принт Хауз‖, 2001. – С. 169–172. 

5. Стасенко О. А. Дидактико-методичні аспекти фізичного виховання 

студентів у вищих навчальних закладах / О. А. Стасенко // Фізичне виховання, 

спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 3. - С. 153–257. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_3_64 

6. Степчук, Н. В. Актуальні аспекти підвищення ефективності фізичного 

самовдосконалення студентської молоді [Текст] / Н. В. Степчук, Л. О. Ляховець 

// Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Педаго-

гіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород : Видавництво 
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7. Харченко С.М. Формування фізичної культури студентів у освітянсь-

кому процесі аграрного ВНЗ. С.М. Харченко // Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології, 2013, № 4 (30)., С.316-323. 

____________________________________________________________________ 

УДК  373:75           Педагогічні науки 

 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТВОРЧОГО 

РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

 

Івершинь А.Г., 

 канд. пед. наук, доцент кафедри  

теорії і методики дошкільної освіти 

Державний заклад «Південноукраїнський  

національний педагогічний університет  

імені К.Д. Ушинського», Одеса 

Сучасне суспільство все частіше розуміється як «інформаційне 

суспільство», яке характеризується високим рівнем інформаційних технологій; 

розвиненими інфраструктурами, що забезпечують можливості доступу до 

інформації; радикальними змінами соціальних структур; розширенням сфери 

інформаційної діяльності як глобального явища [3].  

Процеси глобалізації, становлення світового інформаційного простору, 

пошук шляхів, принципів організації єдиного світового співтовариства, єдиного 

культурного простору змінюють підходи до вирішення традиційних питань 

освіти.  

Освіта в розвиненому інформаційному суспільстві виступає головним 

імперативом, рушійною силою розвитку всієї людської цивілізації. 

Очевидно, що на сучасному етапі потрібна нова, універсальна 

гуманістична платформа навчання, що базується на використанні широкого 

спектра не тільки традиційних, але також інноваційних технологій. Під 

інновацією в освіті, слідом за О.Гребенюк, розуміємо іманентну 

характеристику освіти, що випливає з її основного сенсу, сутності і значення; 

як внесення нового, зміна, вдосконалення і поліпшення існуючого [1].  
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Застосування інноваційних освітніх технологій актуально для процесу 

формування людини нової інформаційної культури, що володіє навичками 

самостійної навчальної діяльності, дослідницького креативного підходу в 

навчанні. 

Аналіз наукових досліджень інноваційних освітніх технологій показав, що 

сучасні дослідження тісно пов'язані з інформаційною складовою. Так, інтеграція 

гуманітарної і технічної підготовки на основі нових інформаційних технологій 

розглядається Ю. Брановскім, В. Будановим, М. Сподарець, І. Роберт та ін.; 

дистанційна освіта вивчається А. Андрєєвим; інформатизація освіти різних 

рівнів розглядається Н. Апатової, вплив інформаційних технологій на зміст 

освіти дослджено І. Мархелем; B. Рудик пропонує модульну систему навчання 

комп'ютерним технологіям; В. Зіркіним і Д. Самлером вивчається дистанційна 

освіта з використанням різних навчальних засобів [1, 2].  

Сучасна педагогіка стверджує пріоритет творчого, креативного розвитку 

особистості педагога. У розумінні вчених (Б. Ананьєв, А. Брушлинский, М. 

Каган, О. Леонтьєв та ін.) саме творчість і духовність розвивають суб'єктність і 

є тим вищим, невидимим центром, в якому весь сенс людського існування. У 

зв'язку з цим педагогічний супровід творчого розвитку майбутніх вихователів 

розглядаємо як супровід суб'єкт-суб'єктних відносин; забезпечення умов для 

реалізації програми особистісного самовдосконалення; розвиток психолого-

педагогічної та художньої культури особистості. 

Мета дослідження - аналіз різних форм педагогічного супроводу творчої 

діяльності студентів майбутніх вихователів. Методи дослідження: анкетування, 

бесіда, аналіз проведених занять. В експериментальному дослідженні взяли 

участь 24 викладачів факультету дошкільної педагогіки і психології. 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний універ-

ситет імені К.Д. Ушинського». 

Результати анкетування дозволили зробити висновок про те, що найбільш 

вживаними виявилися такі педагогічні технології: технологія проектної 

діяльності (85%), пізнавально-дослідницькі технології (65%); особистісно-



16 
 

орієнтовані (65%); інформаційно-комунікаційні, з використанням комп'ютерної 

техніки як дидактичного засобу (54%). Заняття у формі самостійної діяльності, 

кейс-технологія, особисте портфоліо (78%); ігрові технології як форма 

пізнавальної діяльності студентів (43%); практичні заняття з використанням 

комп'ютерного тестування (65%), лекції-екскурсії (18%). 

До авторських інноваційних технологій були віднесені: технологія розвит-

ку креативного потенціалу студентів (6%); лекція- перфоманс (6%); технологія 

музейної педагогіки (6%); заняття-дидактичні спектаклі (6%); музична розвага 

(музикотерапія) (6%); лекції з образотворчого мистецтва з використанням інфор-

маційних технологій (6%); майстер-класи із застосуванням інтерактивних комп'-

ютерних навчальних програм (6%); бінарні заняття - діалог з художником (6%); 

дистанційне навчання через хмарну технологію, індивідуальний сайт (18%). 

Аналіз проведеного дослідження показав, що незважаючи на використан-

ня великої різноманітності інноваційних технологій в освітньому процесі, 

тільки 54% з них тісно пов'язані з інформаційними технологіями. Однак, 

потрібно враховувати, що в даний час інформатизація освіти є найважливішим 

засобом реалізації нової освітньої парадигми й впровадження інформаційних 

технологій веде до кардинальних змін освітнього середовища, створюючи 

додаткові можливості для творчого розвитку особистості. 

Література 

1. О.С. Гребенюк. Общая педагогика: Курс лекций / Калинингр. ун-т. 

Калининград,1996. - 107 с. 1996. [Електоронный ресурс]. Режим доступа https://sci-

center.online/pedagogika-obschaya-scicenter/obschaya-pedagogika-kurs-lektsiy-kali-

ningr.html 

2. Zirkin, B. G., & Sumler, D. E. (1995, Spring). Interactive or non-interactive? 

That is the question!!! An annotated bibliography. Journal of Distance Education, 

X(1), 95-112. 

3. McMurtrie, L. (1996c). Students and technology. Aeolus, 5, 23. (Available 

from Student Association, Central Queensland University, Rockhampton, 

Queensland, 4702, Australia) 
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УДК 37                                                                                                         Педагогіка 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Карабітськова  Н.О., 

Старший викладач  Харківського 

 торгово-економічного інституту 

 Київського національного  

торгово-економічного університету 

 Пріоритетним питанням освіти залишається підвищення професійного 

рівня вчителя, здатного самостійно і творчо виконувати професійні функції, 

спираючись на вітчизняний та європейський досвід. Допомогти вчителю в його 

професійному зростанні покликані засоби сучасних інформаційно-

комунікативних технологій. 

 Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ)  – технології опрацювання 

інформації за допомогою комп'ютера та телекомунікаційних засобів. 

Комп'ютерні програми відкривають широкі можливості для вдосконалення 

процесу навчання, викладання, опанування іноземної мови, що відбувається за 

умови постійної активної взаємодії всіх учасників. Це зумовлено наявністю в 

навчальних он-лайн платформах нових дидактичних функцій, які неможливо 

відтворити у відеофонограмі, здійснюється навчання та контроль засвоєння 

широких сфер спілкування іноземною мовою в різних режимах самостійного 

пошуку і на різних рівнях складності. Спілкування з іншими учасниками он-лайн 

платформи дозволяє створити таке мовне середовище, яке позитивно впливає на 

вдосконалення мовленнєвої компетенції вчителів іноземної мови, через 

виконання різноманітних завдань, накопичення дидактичних матеріалів, збагачує 

його методичний багаж, надає можливість професійного розвитку вчителя.[1] 

 Існує освітня концепція, яка поєднує в собі всі характеристики ІОТ, так як 

в навчальному процесі використовується і дистанційне навчання, і аудиторні 

заняття, і навчання через Інтернет. В рамках даної концепції, званої змішане 
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навчання (Blended Learning), студент отримує знання і самостійно онлайн, і очно 

з викладачем. Цей підхід дає можливість контролювати час, місце, темп і шлях 

вивчення матеріалу. Змішана освіта дозволяє поєднувати традиційні методики та 

актуальні технології. Модель не передбачає радикальної відмови від традиційної 

моделі очного навчання, яке дає важливі мовні та соціокультурні навички. Таким 

чином, змішана освіта стає підходом, який навчальні заклади можуть 

застосовувати в реаліях звичайного вузу, актуалізуючи освітній процес. [2] 

Впровадження змішаного навчання в навчальний процес сприяє формуван-

ню у студентів вміння самостійно планувати і організовувати свою діяльність, 

орієнтуючись на кінцевий результат. Більш того вони вчаться приймати рішення, 

робити усвідомлений вибір і нести за нього відповідальність. Одже, викорис-

тання змішаного навчання в навчальному процесі з іноземної мови сприяє 

підвищенню ефективності навчального процесу, так як дозволяє вирішувати ряд 

завдань, які важливі не тільки для викладача, але і для студентів. [3] 

Література: 

1. Вострікова В. В. Професійний розвиток учителя іноземної мови в 

процесі опанування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій  / В. В. 

Вострікова  // Таврійський вісник освіти. – 2015. - № 2(50). – Частина ІІ 

2. О. О. Рафальська Технологія змішаного навчання як інновація дистан-

ційної освіти // Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, 

наука, виробництво " Луцьк, 2013. Випуск №11 

3. Е.В.Вардашкина, Модель смешанного обучения английскому 

языку студентов неязыковых вузов [Электронный  ресурс] – Режим 

доступа: www.sworld.com.ua 
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____________________________________________________________________ 

Педагогические науки  

 

ХИМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СЛУШАТЕЛЕЙ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

               Коваленко З.И. 

   кандидат фармацевтических наук, доцент 

                       Национальный фармацевтический университет  

г. Харьков, Украина 

В высших учебных заведениях Украины доуниверситетское образование  

иностранных граждан  является важным этапом подготовки  специалистов для 

зарубежных стран. Особо популярными являются специальности медицинского 

профиля (медицина, фармация). Обучение иностранных  студентов по специ-

альности «Фармация» требует наличия   базовых  химических знаний. Учебный 

план магистерской программы  предполагает изучение общей, неорганической, 

органической, аналитической,  физической, коллоидной, токсикологической, 

биологической и фармацевтической химии. Следует также отметить, что  

иностранные студенты фармацевтических вузов обязаны сдавать лицензионный 

экзамен. Это требует особого подхода к организации учебного процесса, а 

именно, к изучению химии на подготовительном  факультете [1, с.24]. 

Планирование и организация учебного процесса зависят от результатов 

предварительного контроля с целью определения базового уровня знаний 

иностранных слушателей по химии.  

Однако на практике возникает много проблемных моментов, в частности: 

o  особенности контингента иностранных слушателей; 

o  различия в начальном базовом уровне подготовки по химии  

   абитуриентов из различных стран; 

o  ухудшение общего уровня знаний слушателей, поступающих в вуз; 

o  прием слушателей осуществляется круглогодично, что требует  

   корректировки сроков обучения. 
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Уровень владения языком обучения обуславливает успешное изучение 

химии. Важен тандем в образовательном процессе преподавателей-филологов и 

преподавателей химии. Необходим отбор основных терминов, словосочетаний, 

выражений. Не должно быть разночтений в понятиях, которые используются в 

различных дисциплинах (атом, молекула, вещество, моль и др.). В системе 

подготовки фармацевтов данная проблема прослеживается особенно остро, т.к. 

в ходе обучения будущим студентам приходиться изучать химические 

дисциплины на всех этапах обучения в университете. Одни и те же понятия 

интерпретируются преподавателями по-разному. Например, количество 

вещества (n, υ), спиновое квантовое число (s, ms) и т.д. 

Уровень подготовки выпускников доуниверситетского образования 

иностранных граждан в области химии предполагает: 

o  понимание и использование химической символики; 

o  восприятие на слух речи преподавателя; 

o  владение языком обучения, позволяющим успешно обучаться по 

              избранной специальности; 

o  восприятие в полном объеме и конструирование материала лекции; 

o  чтение учебного текста по химии, понимание содержания, умение  

   пересказать и ответить на вопросы преподавателя; 

o  подготовку доклада и выступление на конференции; 

o  эффективное использование терминологии по химии. 

С целью оптимизации учебного процесса, систематического усвоения 

материала, своевременного контроля и корректировки учебного процесса, 

повышения мотивации, ответственности слушателей за результаты учебной 

деятельности на подготовительном факультете НФаУ введена рейтинговая 

система оценки знаний. 

Важным аспектом эффективного обучения в системе доуниверситетского об-

разования иностранных граждан является комплексное, методическое обеспечение 

курса химии (лекционный курс; рабочие тетради для практических занятий; тетра-

ди для самостоятельной работы; тесты; лабораторный практикум и др.)[2,с.95]. 
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Качественная доуниверситетская подготовка иностранных граждан 

является имиджевым моментом Украины на международном рынке образова-

тельных услуг.  

Литература: 

1. Навчальні програми (довузівська підготовка іноземних громадян). – К.: 

Політехніка, 2005. –  Ч.2. – 165с. 

2. Баранова Н.М. Методическое значение лекций в обучении 

иностранных граждан подготовительного факультета // Вестник РУДН: серия 

«Вопросы образования: языки и специальность», 2006, №1 (3). – с.94 – 98. 

____________________________________________________________________ 

Педагогические науки 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 

 

Латышева О.С., 

старший преподаватель 

Национальный фармацевтический университет  

г. Харьков, Украина 

Интерактивные методы обучения на современном этапе являются 

актуальным способом работы преподавателя в аудитории. Они, в отличие от 

традиционных, базируются на активном взаимодействии участников учебного 

процесса, при этом основную роль играют слушатели. Такой подход позволяет 

активизировать учебный процесс, сделать его более интересным и менее 

утомительным для его участников. 

Интерактивное обучение – это обучение на основе диалога, которое 

отрицает доминирование как одного выступающего, так и одной точки зрения 

над другой и предусматривает такие цели: 

 моделирование жизненной ситуации; 

 решение творческих заданий; 

 совместное решение проблем. 
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Интерактивные методики делятся на: 

 вступительные – они позволяют созданию доброжелательной и 

доверительной атмосферы; 

 основные (ключевые) – во время которой решается основная проблема 

(обсуждение, «кейс-стади», карусель); 

 завершающие, итоговые (сенкан, вернисаж); 

 вспомогательные (энерджайзеры) – применяются тогда, когда необходимо 

снять напряжение, сменить вид деятельности, перейти к другому этапу. 

К методам интерактивного обучения относится: 

 дискуссия 

 эвристическая беседа 

 «мозговой штурм» 

 деловая игра 

 ролевая игра 

Для того, чтобы выбрать нужный метод обучения, необходимо исходить из 

учебных задач. При использовании данных методов обучения активизируется 

деятельность преподавателя и студента.  

Кроме интерактивных методов на занятиях РКИ широко используют 

приемы. Среди приемов можно выделить следующие: 

 «Мозаика» (или «Пазл») как методический прием состоит в том, что текст 

с нужной информацией делится на небольшие части, подобно пазлу или 

мозаике. Текст с исходной информацией подается преподавателем в 

разрозненном виде. Задача обучающихся – сложить пазлы и собрать 

полный текст. 

 «Снежный ком» - данный прием целесообразно использовать на начальном 

уровне владения языком при изучении слов и лексико-семантических групп. 

В игровой и непринужденной форме отрабатывается определенная лексика.  

 «Противоположности» - этот прием направлен на расширение 

лексического запаса. Использовать его можно как на минимальном 
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«стартовом» материале, так и на расширенной лексике. Прием состоит в 

том, чтобы подобрать противоположное слово, то есть антоним 

 «Угадай слово» - интерактивный прием, который используется преиму-

щественно на базовом уровне владения русским языком. Он заключается 

в том, что обучающийся задумывает какое-либо слово и объясняет его 

своим товарищам, не называя его.  

Следует отметить, что важным аспектом интерактивных форм обучения 

является работа студентов в малых группах и в парах. Преподаватель создает 

всевозможные ситуации, когда слушатели могут использовать имеющиеся 

знания языка в реальном общении.  

Данный вид работы позволяет обучающимся преодолеть языковой 

барьер, учиться находить ошибки в своей речи и в речи своего собеседника, 

самостоятельно исправлять друг друга. Говоря на различные темы и отвечая на 

вопросы в группах и парах, студенты имеют возможность проработать 

максимальное количество вариантов речевых конструкций для наиболее 

полного и понятного выражения мысли. 

 Основной функция преподавателя заключается в том, чтобы организовать и 

стимулировать процесс общения, а при необходимости корректировать его, 

оказывая обучающимся соответствующую языковую помощь. 

Таким образом, использование интерактивных методов в системе обучения 

РКИ является важным условием для развития творческих и интеллектуальных 

способностей иностранных слушателей, которые способствуют формированию у 

иностранных студентов коммуникативных навыков. 

Литература: 

1. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным 

языкам/Г.А. Китайгородская. - М.: Высшая школа, 1991. 

2. Митрофанова О.Д. Методика преподавания русского языка как 

иностранного / О.Д. Митрофанова, В.Г. Костомаров. - М.: Русский язык, 1990. 
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УДК 378     Педагогічні науки 

 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ВИКЛАДАЧА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

 

Михайлова Т. В., 

канд. філол. наук, ст. викладач кафедри 

мовної підготовки, педагогіки та психології  

Харківського національного університету  

міського господарства ім. О. М. Бекетова,  

м. Харків, Україна 

Питання оптимізації та інтенсифікації викладання української мови як 

іноземної залишаються одним із пріоритетних напрямів розвитку за умов 

реформування освіти. Успішне розв’язання вказаної проблеми значною мірою 

залежить від особистості викладача, його здатності застосовувати нові 

методики й технології навчання залежно від цілей та умов навчання. До того ж 

суб’єкт-суб’єктні зв’язки між учасниками освітнього процесу, рівень 

успішності студентів у навчанні української як іноземної залежать від рівня 

сформованості професійної компетентності викладача, готовності його до 

реалізації головних завдань навчально-виховного процесу та введення новацій.  

До рівня й складу професійної компетентності викладача мови, який 

працює в системі вищої технічної освіти, висувають певні вимоги. У зв’язку з 

реформуванням освіти змінюються й вимоги до підготовки викладачів, 

оцінення їхньої професійної діяльності та забезпечення умов праці, які б дали 

змогу педагогам ефективно формувати професійну іншомовну компетентність 

студентів. Тому проблема готовності викладача мовної підготовки іноземних 

здобувачів освіти до ефективної діяльності у вищому технічному навчальному 

закладі є актуальною. Отже, мета праці – уточнити зміст професійної 

компетентності викладача української мови як іноземної. 

Праці багатьох національних і зарубіжних учених і педагогів-практиків 

(Н. Бібік, Н. Гальскова, Б. Гершунський, М. Головань, І. Зимня, І. Зязюн, 

Н. Кузьміна, Є. Пассов, А. Хуторський) містять аналіз основних напрямів 
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формування професійної компетентності викладачів. На підставі вивчення 

наукових джерел визначаємо професійну компетентність як якісну 

інтегративну характеристику особистості, тобто системну сукупність 

особистісних, соціальних, діяльнісних властивостей, які зумовлюють готовність 

особистості діяти у скрутних ситуаціях та розв’язувати професійні завдання 

будь-якої складності, здатність досягати більш якісного результату праці, 

усвідомлення своїх спонукань до цієї діяльності та ставлення до професії як до 

цінності, оцінювання своїх особистісних властивостей та якостей як фахівця, 

регулювання на цій основі свого професійного зростання [1; 2; 3; 4].  

Серед основних функцій професійної компетентності викладача у 

вищому навчальному закладі, як і більшість науковців, виокремлюємо 

гносеологічну, конструктивну, організаторську, комунікативну, дослідницьку 

та рефлексивну. Зміст професійної компетентності педагога тієї чи іншої 

спеціальності визначається освітньо-кваліфікаційною характеристикою, що є 

нормативною моделлю компетентності педагога.  

Унаслідок спеціальних досліджень типової професійної діяльності 

викладача виділено шість аспектів професійної компетентності викладача 

нерідної мови нелінгвістичного закладу: 1) комунікативний (готовність до 

комунікації /лінгвістична компетентність/, готовність до соціальної, тобто 

міжособистісної взаємодії /аспект соціально-професійних компетентностей/); 

2) когнітивний, зумовлений рівнем інтелектуального розвитку, володіння 

базовим тезаурусом і загальнопрактичними фреймами; 3) технічний (володіння 

методикою викладання, а також методами праці з професійно важливою 

інформацією); 4) лінгвокраїнознавчий (сформованість культурологічної 

картини світу з акцентуванням на картинах світу рідної мови та тієї, яку 

вивчають); 5) професійно-дискурсивний (розширення картини світу за рахунок 

вузькоспеціальної обізнаності, що передбачає володіння спеціальними 

фреймами); 6) мотиваційний (мотивованість до педагогічної діяльності та 

самовдосконалення /і, зокрема, розвитку всіх аспектів професійної 

компетентності/) [5, с. 170-171]. 
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Національні та зарубіжні дослідники виокремлюють різні компоненти 

професійної компетентності викладача мовної підготовки іноземних студентів, 

серед яких, наприклад, відзначають: 1) загальногуманітарну, яка сприяє 

розв’язанню проблем міжкультурної комунікації; 2) лінгвістичну, оскільки саме 

знання мови є основою виконання професійних обов’язків; 3) психологічну, коли 

викладач ураховує індивідуально-особистісні особливості студентів, психологію 

педагогічної діяльності, навчально-педагогічної співпраці та спілкування; 

4) педагогічну, яка передбачає знання фундаментальних педагогічних законів, 

концепцій, основних педагогічних категорій і понять, прикладні знання про 

загальну методику навчання, що сприятиме оптимізації навченого процесу; 

5) методичну, бо знання способів і прийомів викладання мови іноземним 

студентам і вміння застосовувати ці методи на заняттях сприяють ефективному 

опануванню українською мовою; 6) професійно-комунікативну, яка передбачає 

вміння встановити оптимальні стосунки з усіма учасниками навчально-

педагогічного процесу та забезпечує його ефективність [6, с. 10-11]. 

На наше переконання, до переліку цих компонентів слід додати ще й 

інформаційно-комп’ютерний, оскільки інформаційні технології, здійснювані за 

допомогою комп’ютерної техніки, є загальновизнаними високоефективними 

засобами навчання [7, с. 25; 8, с. 252-253]. Так, наприклад, під час навчання 

української мови як іноземної інформаційно-комп’ютерні технології 

допомагають забезпечувати формування мовної, мовленнєвої та комунікативної 

компетенцій студентів, тобто дають змогу здійснювати навчання й тестування 

іноземних громадян, моделювати реальні мовленнєві ситуації за допомогою 

аудіо- та відеоматеріалів, мультимедіа, комп’ютерних систем і мереж, наочно 

репрезентуючи мовленнєву ситуацію, у якій відбувається засвоєння мовної 

інформації та формуються навички комунікації українською мовою.  

Уважаємо, що до складу інформаційно-комп’ютерного компонента профе-

сійної компетентності викладача мовної підготовки іноземних студентів належать:  

а) ціннісне ставлення до інформаційної діяльності, вираження активної 

соціальної позиції, здатність до мотивації суб’єктів освітнього простору;  
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б) мотиваційна спрямованість на використання інформаційних технологій, 

довіра до комп’ютерної техніки, установка на дотримання етикету електронного 

спілкування;  

в) інформаційно-комп’ютерний кругозір (активна інтелектуальна 

діяльність, широкий світогляд, теоретичні знання в галузі інформатики);  

г) уміння застосовувати інформаційні технології для підвищення 

продуктивності професійної діяльності, а саме: для демонстрації наочності, 

аудіо- і відеоматеріалів на заняттях, створення презентацій, систематизування й 

обробляння відомостей (пошук, аналіз, зберігання, аналітико-синтетична 

компресія наукової, методичної та інших видів інформації), використання 

комп’ютерного тестування тощо;  

ґ) знання ресурсів Інтернету (застосування всесвітньої комп’ютерної 

мережі для вирішення наукових і навчально-методичних питань: пошук 

лексико-граматичної та лінгвокраїнознавчої інформації, участь в інтернет-

конференціях і вебінарах, забезпечення участі здобувачів мовної освіти в 

міжнародних проектах, системах дистанційного навчання, знання принципів 

створення й функціонування веб-сторінок як особливого способу організації 

навчального матеріалу та вміння їх створення); 

д) здатність долати негативні наслідки інформаційних технологій: 

комп’ютерофобії, утрачання відчуття реальності, зниження активності 

спілкування, деперсоналізації партнерів зі спілкування.  

Однак для реалізації цього компонента професійної компетентності, для 

забезпечення оптимальної якості праці педагога потрібно розв’язати такі пробле-

ми: 1) забезпечення процесу навчання комп’ютерною технікою; 2) упровадження 

методичного забезпечення комп’ютерного навчання української як іноземної, тоб-

то розроблення форм навчання української мови як іноземної в професійно-орієн-

тованій дидактиці вищої школи за допомогою засобів мультимедіа, інтерактивно-

го Інтернету, що відкриває нові можливості для різноманітних моделей практич-

них занять; 3) мотивування викладачів до активного використання ресурсів 

Інтернету, який, власне, є практично необмеженим професійним тезаурусом. 
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Для визначення ступеня сформованості компонентів професійної компетен-

тності викладача в закладах вищої освіти прийнято застосовувати такі діагностич-

ні методики: спостереження, бесіди, анкетування, проблемні навчально-педагогіч-

ні й творчі завдання, аналіз навчальної діяльності студентів та їхніх рецензій на 

проведені викладачем заняття, тестування з метою визначення творчого 

потенціалу та самооцінки педагога, метод експертних оцінок тощо [3, с. 104-105]. 

Отже, важливим компонентом формування професійної компетентності 

викладача мовної підготовки іноземних студентів є інформаційно-комп’ютер-

ний, що передбачає озброєння педагога сучасними засобами та технологіями 

роботи з комп’ютерною технікою, формування інформаційної культури, що 

полягає в уміннях шукати, опрацьовувати, виконувати компресію відомостей та 

адаптувати інформацію для іноземних студентів, грамотно використовувати 

новітні інформаційно-комп’ютерні технології в навчально-виховному процесі 

для підвищення його ефективності, що дає змогу орієнтуватися в інформаційно-

му просторі відповідно до власних потреб і вимог сучасного інформаційного 

суспільства. 

Перспективи подальших досліджень полягають у пошукові найбільш 

ефективних способів і засобів формування інформаційно-комп’ютерного 

компонента професійної компетентності викладача мовної підготовки як 

важливого чинника досягнення педагогічних цілей.  
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ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Момот Анна Василівна,  

старший викладач  

кафедри англійської мови  

за професійним спрямуванням   

Державного університету  

інфраструктури та технологій 

Моральність відіграє важливу роль у житті людини та у її стосунках з 

оточуючими, у її взаємодії з навколишнім світом. Високоморальна людина 

здатна зробити повноцінний моральний вибір, має тверді моральні позиції та 

здатна вийти за межі безпосередньої необхідності. Основою для цього виступа-

ють цінності, що виражають моральну орієнтованість і ціннісний сенс поведінки 

людини. Будучи елементом моральної свідомості, ціннісні орієнтації крізь 

відображають не тільки корінні інтереси та основні цінності людського буття, а й 

формулюють більш чи менш чіткі поняття сучасної людини про сенс життя, про 

людяність, про співчутливість і т. п. Ціннісна орієнтація може бути спрямована 

як на справжні, високі цінності, так і на хибні, ниці, навіть на «антицінності». 

Ступінь моральності особистості, її духовності великою мірою залежить від 

укоріненості в її психіці стійких орієнтацій на гуманні цінності та ідеали. 

Питання вирішальної ролі морального виховання в розвитку й формуванні 

особистості усвідомлювалися й порушувалися багатьма вченими. Її вивчали такі 

відомі мислителі та педагоги, як Сократ, Арістотель, Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Рус-

со, І .І. Песталоцці, І. Гербарт, К.Ф.Ушинський, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлин-

ський. Учені по-різному підходили до виникнення процесу виховання в цілому, 

оскільки стояли на різних методологічних позиціях. У 20 столітті питання мораль-

но-вольових вимірів особистості стають предметом психологічних досліджень 

(Л. І. Анциферова, Л. І. Божович, Б. С. Братусь, Ф. Ю. Василюк, Л. Колберг,  

О. М. Леоньєв, А. Маслов, Е. Фромм, С. Л. Рубінштейн, В. Франкл та ін.) [1]. 
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Попри достатню кількість наукових праць, які стосуються виховання 

моральності, залишаються актуальними та потребують більш глибокого дослід-

ження питання виховання моральності майбутніх фахівців водного транспорту 

під час їх професійної підготовки, в тому числі у вищих навчальних закладах. 

Моральність людини є важливим фактором для виконання нею своїх 

посадових обов’язків, для ефективної роботи колективу працівників будь-якої 

галузі діяльності. Моральність є також одним з основних факторів безпеки 

життєдіяльності людини у будь-якій сфері. Особливого значення моральність 

людини набуває у професійній діяльності моряків далекого плавання, яка проті-

кає в умовах, пов’язаних із обмеженням простору, праці в складних кліматичних 

і фізичних умовах, різкого звуження зовнішніх соціальних зв’язків, підвищеної 

небезпеки виникнення аварійних ситуацій тощо. Успішність професійної діяль-

ності моряків у доволі небезпечних і складних умовах залежить від багатьох 

чинників, зокрема рівня професійно-психологічного відбору на морські спеціаль-

ності, розвитку й прояву відповідних професійно важливих якостей моряків, 

ефективності системи їх спеціальної і психологічної підготовки й підвищення 

кваліфікації, стану і результативності психопрофілактичної та психореабілітацій-

ної роботи з моряками тощо [2]. Одним з найважливіших чинників у роботі 

моряків є їх моральні цінності. У цьому контексті надзвичайно актуальним 

постає завдання морально-соціального виховання фахівців водного транспорту 

протягом всього навчання й при вивченні всіх предметів у навчальних закладах, 

які готують майбутніх моряків. Отже, морально-соціальне виховання майбутніх 

моряків має здійснюватись також при опанування ними англійською мовою, 

вивчення якої передбачено протягом усього всього часу підготовки фахівців 

водного транспорту у вищих навчальних закладах відповідного напряму. 

Аспекти формування морально-ціннісних орієнтацій молоді частково 

розглянуті сучасною наукою. Становлення й розвиток моральних цінностей 

досліджували Г.Іванова, О.Рудіна, вплив колективу на цей процес – 

М.Казакіна, Е.Помиткін, а особливості морального розвитку особистості та 

механізми формування моральних цінностей та ціннісних орієнтацій – І.Бех, 
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В.Галузяк, А.Донцов та ін. Теоретичні та методологічні засади виховання мора-

льних цінностей та ціннісних орієнтацій засобами світової культури висвіт-

лено у працях М.Бахтіна, В.Біблера, Л.Виготського, М Кагана, Д.Лихачова та 

ін. У своїх працях М.Бахтін та В.Біблер обґрунтовують концепції активно-

го існування людини в культурному просторі, а Д.Лихачов та В.Сухомлинський 

наголошують на сутності художньої культури як специфічної форми від обра-

ження морально-ціннісного досвіду людства. У більшості наукових праць 

представлено роботу з морально-ціннісного виховання школярів, вихованню ж 

моральності майбутніх моряків у вищих навчальних закладах приділено 

недостатньо уваги. 

Підходи до морального виховання у процесі вивчення іноземної 

розглядаються у працях Голобородько О., Гала М. Про це також йдеться в 

дисертаційній роботі  О. Тирон [3]. Моральність у контексті спілкування 

проявляється у ставленні до співрозмовника, манері говорити, охоплює потребу 

особистості у здійсненні моральних дій і вчинків. Л. Орбан-Лембрик зазначає, 

що компоненти морального здоров'я особистості (моральні переконання, якості, 

звички, здібності й дії) виконують вищу регулятивну функцію стосовно 

процесу формування навичок спілкування [4]. Високий рівень розвитку 

моральної культури дає змогу людині не лише свідомо та систематично долати 

негативні риси свого характеру, а й якомога повніше гуманізувати взаємини з 

іншими. У спілкуванні особистість послідовно втілює загальнолюдські норми й 

принципи, дотримується кодексу поведінки, яка передбачає певний тип мораль-

них стосунків. Так, до морально-соціальних принципів спілкування належать 

такі: гуманізація і демократизація стосунків, повага до співрозмовників і само-

повага, соціальна справедливість і толерантність, суверенність особистості, 

неупереджене ставлення до партнерів зі спілкування, врахування інтересів 

співрозмовників, чесність тощо. 

У процесі спілкування в повсякденні і в міжнародному екіпажі, зокрема, 

майбутні моряки стикаються із завданнями, пов’язаними з потребою 

контролювати власну поведінку та манеру спілкування відповідно до норм 
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моралі, опановувати бажання виявити грубість чи агресивність, аби не 

створювати конфліктну ситуацію [5]. 

Не секрет, що в умовах сучасної жорсткої конкуренції й постійної загрози 

економічної кризи, судноплавні компанії все менше витрачають коштів на 

будівництво нових суден й намагаються максимально використовувати вже 

наявні судна, вкладаючи на якомога менше коштів на якісний і своєчасний 

ремонт та заощаджуючи на засобах безпеки. Дуже часто також капітан та члени 

екіпажу намагаються заробити додаткові кошти нехтуючи правилами безпеки, 

що в свою чергу призводить до економічних втрат, загрожує здоров’ю та 

життю  як самих членів екіпажу, так і пасажирам судна. Отже, дуже важливим є 

не тільки якісна фахова підготовка майбутніх фахівців водного транспорту, а й 

їх моральне виховання, оскільки в даній галузі морально-духовні цінності є 

також засобом безпеки працівників та пасажирів. 

Предмети, які вивчаються майбутніми моряками власне є інструментом 

становлення їх особистісних якостей, їх соціальних і духовних орієнтирів. Не 

будучи винятком, навчальний предмет «Іноземна мова» має істотну 

особливість: він вивчається як засіб спілкування, а тематика й ситуації на для 

промови приносяться ззовні. Предмет «Іноземна мова» є відкритим для вико-

ристання змісту з різних галузей знань, змісту інших навчальних предметів. Під 

час вивчення іноземної мови можна торкатись різних проблем й обговорювати 

будь-які теми, які дозволяють формувати навички критичного мислення, 

дозволяють співвіднести свої думки до нових норм суспільної моралі.  

До прийомів, які сприяють моральному вихованню студентів на заняттях з 

іноземної мови, можна віднести колективні форми взаємодії. У тому числі можна 

назвати групову і парну роботи. Саме групах і парах проходить обговорення тій 

чи іншій проблеми, саме у взаємодії з оточуючими складаються певні погляди. 

Отже, обговорення проблеми, у цьому випадку виступає одним з прийомів 

роботи. Причому робота не закінчується самим обговоренням. Рішення, прийняте 

під час обговорення якоїсь проблеми, презентується всій групі, тоді як група 

вибирає найкраще вирішення і обґрунтовує свій вибір. 
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Наступним ефективним прийомом роботи у згаданій вище напрямі є 

рольова гра. Рольова гра є також формою колективного взаємодії. Однак у 

цьому разі кожен студент вже несе індивідуальну відповідальність за своє 

рішення. У той самий час у рольової грі зазвичай попередньо обумовлюється 

лінія поведінки учасника гри у певної ситуації. Хоча в окремих випадках може 

обумовлюватись може лише результат взаємодії, тоді як лінія поведінки 

залишається поза вибором самого студента. Як підсумковий етап рольової гри 

можна запровадити етап рефлексії з тим, щоб студенти змогли проаналізувати 

доречність, необхідність, і ефективність тієї чи іншої моделі поведінки. Звісно, 

багато в чому поведінка у рольовій грі рольовий визначається досліджуваним 

мовним матеріалом, але моральна спрямованість також впливає на варіант 

поведінки. Завдання викладача – показати зразки поведінки, обґрунтувавши їх з 

погляду розумності і моралі, визначити поведінку в певній проблемній ситуації 

та у разі потреби провести корекцію даної поведінки, але й у жодному разі не в 

формі повчання чи настанови.  

Належний рівень моральності майбутніх фахівців водного транспорту 

можна й необхідно формувати засобами іноземної мови. Це сприятиме 

покращенню якості їх фахової підготовки, формуванню тих специфічних 

професійно-психологічних вмінь, знань та якостей, які ефективно забезпечува-

тимуть їх психологічну готовність до екстремальних умов (екстремальних 

ситуацій) професійної діяльності моряка. 
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інфраструктури та технологій 

Культура професійно зорієнтованого мовлення – це інтегративне 

утворення в структурі особистості студента, специфічний індикатор 

комунікативної культури як обов’язкового компоненту гуманістичного 

мислення майбутнього фахівця водного транспорту. 

На сучасному етапі розвитку української держави, безперечно, необхідно 

не тільки організаційно й структурно формувати нову економіку, а й готувати 

фахівців нового типу, які зможуть самостійно орієнтуватися в багатовимірному 

економічному просторі. Адже розв’язання багатьох соціальних завдань суспіль-

ства залежить і від рівня їх кадрового забезпечення, а отже, однією з передумов 

оновлення нашої економіки є удосконалення системи підготовки фахівців. 

Від культури мовленнєвої поведінки безпосередньо залежить канал 

зв’язку міжособистісних стосунків, пов’язаний як із вербальним кодуванням, 

так і декодуванням професійно-ділової інформації. Саме тому володіння 

культурою вербального спілкування гарантує фахівцю будь-якої галузі 
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відчутний успіх у професійно-ділових стосунках. До того ж рівень розвитку 

комунікативних здібностей істотно впливає на швидкість адаптації молодого 

фахівця у колективі. Г.М.Сагач зазначає, що досконало володіючи мовою як 

засобом комунікації, ділова людина зможе легше соціалізуватися, краще 

спілкуватися з колегами, посилить своє творче начало, зуміє уникнути стресів, 

знайде оптимальні шляхи розв’язання проблеми, досягне поставленої мети, 

отримає задоволення від професійної діяльності, зуміє гармонізувати свої 

стосунки із суспільством [1]. 

Як відомо, мовленнєва діяльність людини найтісніше пов’язана з усіма 

сторонами людської свідомості, а отже, мова у професійній діяльності – це не 

тільки знаряддя спілкування, а й знаряддя мислення.  

Отже, формування професійно зорієнтованого мовлення належить 

розглядати як важливий напрям професійної підготовки кадрів. Н.Б.Крилова з 

цього приводу слушно зауважує, що робота, спрямована на розвиток 

вербального інтелекту, є необхідною передумовою гуманітаризації освіти і 

підвищення якості фахової підготовки в цілому [2]. 

У сучасних умовах значну частину міжособистісної комунікації стано-

вить ділове спілкування: індивід вступає у взаємостосунки із працівниками 

соціальної сфери, у межах своєї професійної діяльності спілкується з колегами 

або виконує певні адміністративні обов’язки. Ця сфера суспільної діяльності 

обслуговується своєрідним набором мовних засобів, який визначається 

лінгвістами  як ділове мовлення. 

Невід’ємною ознакою ділового мовлення є наявність великої кількості 

різних за характером творення складних відтворюваних словосполук, 

особливо мовних кліше.  

У професійно-діловому мовленні виокремлюються й інші стандарти-

зовані одиниці мови – формули мовленнєвого етикету, які визначаються як 

―стійкі формули, що забезпечують прийняте в певному середовищі, серед 

певних людей включення в мовленнєвий контакт, підтримання спілкування в 

обраній тональності‖ [3,с. 84].  
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Мовленнєвий етикет передбачає правила мовленнєвої поведінки в 

стандартизованих (типових) ситуаціях спілкування. Причому кожна типізована 

ситуація обслуговується багатьма групами вербальних одиниць, які утворюють 

синонімічні ряди. Найбільш вживаними є стилістично нейтральні вирази та 

варіантні форми, стилістично забарвлені. 

Формули мовленнєвого етикету забезпечують регулятивно-комуніка-

тивну та перцептивну функції професійно зорієнтованого мовлення. 

Професійно зорієнтоване мовлення має також морфологічні особливості. 

Саме добір певних частин мови забезпечує основні специфічні риси профе-

сійно зорієнтованого мовлення: точність, яка не допускає різнотлумачення та 

шаблонізацію викладу. 

З морфологічних засобів для професійно зорієнтованого мовлення 

найбільш характерні такі: 

1. Перевага імен над дієсловом, використання віддієслівних іменників, 

викликане прагненням мовців до об’єктивності й узагальнення.  

2.Спостерігається перевага форм наказового способу дієслова над 

іншими формами.  

3.Широке використання прийменників і прийменникових конструкцій з 

метою стандартизації.  

4. Мінімальне вживання прислівників, особових займенників, вигуків, 

часток.  

Дієприкметники й дієприслівники використовуються в професійно 

зорієнтованому мовленні з метою забезпечення всебічного, деталізованого 

висвітлення фактів. Активні дієприкметники дотепер слугували базою для 

творення назв діяча. Значно ширше представлені пасивні дієприкметники, що 

вживаються у складі дієприкметникових зворотів. 

Певними особливостями позначений і синтаксис писемного професійно 

зорієнтованого мовлення. Оформлення офіційної думки реалізується з деякою 

своєрідністю. Діловий папір має загалом розповідний характер, тому питальні, 

особливо ж окличні речення,  зустрічаються в документах досить рідко.  
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У реченнях переважає прямий порядок слів, оскільки ним найбільш 

типово й реально передається загальний зміст висловлювання, без емоційного 

виділення окремих частин. Прямий порядок слів полягає в тому, що підмет 

ставиться перед присудком, означальне слово – перед  означуваним, вставні 

слова – здебільшого на початку речення. Використання непрямого порядку 

слів виправдане лише тоді, коли логічний наголос припадає на присудок, який 

найчастіше займає позицію перед підметом. 

Однією з характерних ознак ділового фахового стилю є ―нанизування‖ 

відмінків, тобто розміщення кількох слів підряд в одному відмінку, найчастіше 

в родовому або орудному. 

У ділових текстах досить поширені прості речення, які мають у своїй 

структурі розчленовані присудки й віддієслівні іменники. Вони доповнюються 

дієприкметниковими чи дієприслівниковими зворотами. Незважаючи на 

громіздкість, вони з потрібною виразністю  передають думку. 

У межах складного речення може також простежуватись певна вибірко-

вість конструкцій. Зокрема, частіше вживаються складнопідрядні, ніж склад-

носурядні речення. Найбільша активність припадає на підрядні з’ясувальні, 

означальні речення, часові, а також на підрядні мети й умови. 

Особливістю писемного професійно зорієнтованого мовлення є 

переважне вживання непрямої мови.  

Синтаксис усного професійно зорієнтованого мовлення має дещо спроще-

ний характер, що виявляється, крім іншого, у використанні значної кількості 

усталених конструкцій і зворотів, які закріплені за певними ситуаціями і сприя-

ють конкретизації думки. Прагнення до лаконізму й усунення багатозначності в 

розумінні інформації призводить до стандартизації усного професійно зорієнто-

ваного мовлення, до звуження діапазону використовуваних мовних засобів.  

В усній мовленнєвій практиці комуніканти використовують в основному 

прості речення, причому дуже часто – неповні. Це пояснюється тим, що зміст 

висловлювань нерідко не вимагає складних синтаксичних конструкцій, які 

відбивали б логіко-граматичні зв’язки між частинами. Роль інтонації при 
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цьому відповідає настанові професійно зорієнтованого мовлення. 

Прості речення поєднуються між собою сурядним або підрядним 

зв’язком. Здебільшого усне мовлення відбувається у формі діалогу. Оскільки 

добір мовних засобів, композиційне оформлення мовлення підпорядковується 

позамовним чинникам, зокрема, умовам спілкування, то й розглядати їх 

доцільно у взаємозв’язку. Ділове спілкування фахівця реалізується загалом з 

метою виконання низки соціальних ролей: він – виконавець, керівник, партнер 

у діловій бесіді, представник свого підприємства під час прийому відвідувачів.  

Процес спілкування реалізується через монологічне або діалогічне 

мовлення, що взаємодіють, змінюючи одне одного в акті комунікації. 

Здебільшого монологічне мовлення використовується на етапі пояснення 

завдання, діалогічне – на етапі уточнення перебігу робіт. Діалогічне мовлення 

реалізується у формі запитання-відповіді або у формі бесіди, у якій чергуються  

диспропорційні за обсягом репліки. 

Як комунікативна діяльність професійно зорієнтоване мовлення полі-

функціональне. Воно забезпечує обмін необхідною інформацією, сприяє 

організації взаємодії у виробничому колективі, є основним засобом міжособис-

тісної перцепції ділових партнерів. 

Отже, з погляду психології професійно зорієнтоване мовлення передбачає 

опанування умінням побудувати і здійснити комунікативні акти таким чином, 

щоб вони були оптимальними для розв’язання завдань інформування, 

забезпечення взаємодії і міжособистісної перцепції. У зв’язку з цим дослідники 

акцентують увагу на позамовних засобах комунікації (інтонація, міміка, жести), 

що доповнюють мовлення, забезпечують його доречність і впливовість [4]. 

Комплекс виразових рухів (жести, поза, міміка), або екстралінгвістичних 

засобів комунікації, багато може сказати про психічний стан, настрій партнера. 

Крім того, як зауважує В.О.Лабунська, невербальні засоби комунікації 

виконують функцію економії мовлення, уточнюють або змінюють зміст 

висловлюваного, підсилюють емоційність мовлення [5]. 

Спостерігаючи за позами комунікантів, можна визначити їхню 
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орієнтацію стосовно один до одного. Знання ―мови тіла‖, на думку А.Піза, 

сприяє забезпеченню взаєморозуміння мовців [6]. 

Викладені соціолінгвістичні спостереження, на наш погляд, сприяють 

поглибленню розуміння особливостей професійно зорієнтованого мовлення як 

специфічної мовленнєвої діяльності, якою обслуговується сфера професійно-

ділових стосунків. Очевидно також, що з погляду соціолінгвістики форму-

вання культури професійно зорієнтованого мовлення передбачає обов’язкове 

засвоєння правил мовленнєвої поведінки, стратегії й тактики вибору форм 

висловлювання відповідно до умов спілкування, соціальних характерів 

партнерів тощо [7, с. 108]. 
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Перед новою українською школою постає завдання виховати особистість, 

здатну до життєтворчої діяльності.  Модернізація початкової освіти актуалізує 

проблему формування компетентностей молодших школярів, зокрема  

життєвих, адже на цьому етапі відбувається подальший розвиток особистісних 

якостей не тільки в інтелектуальній, а й в емоційній, вольовій сферах, 

спілкуванні з дорослими та однолітками. 

Актуальність  дослідження полягає в тому, що в умовах сучасних темпів 

розвитку економіки й суспільства успішна самореалізація особистості залежить 

від наявності у неї сукупності таких якостей, як творча активність, уміння 

самостійно мислити та швидко знаходити ефективні рішення різних проблем, 

застосовуючи при цьому нешаблонне та нестандартне мислення. Тому в 

початковій школі важливо формувати готовність школярів до різних життєвих 

ситуацій, уміння адаптуватися до запитів суспільства та належним чином 

застосовувати наявні знання для оптимальної самореалізації. 

У цьому зв’язку перед сучасним учителем стоять завдання: 

‒ плекати учня, який здатний  критично і логічно  мислити; 

‒ творчо підходити до справи;  

‒ генерувати ідеї, приймати рішення та їх виконувати; 

‒ швидко орієнтуватись у нестандартних ситуаціях; 

‒ ефективно презентувати себе.  

Для формування й розвитку зазначених якостей необхідні принципово 
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нові  революційні підходи. Особливого значення у цьому контексті набуває 

система методів розвитку латерального мислення молодших школярів. Вона 

ґрунтується на ефективності організації та управління діяльністю учнів і є 

невід’ємною складовою особистісно орієнтованої педагогіки. 

Мета дослідження – висвітлення провідних аспектів розвитку латераль-

ного мислення молодших школярів на уроках літературного читання. 

Термін ―латеральне мислення‖  (у перекладі – «нелінійне», «бокове») введе-

ний британським психологом, лікарем Едвардом де Боно – це непрямий та твор-

чий підхід для вирішення певної проблеми. Це локальна, особистісно-орієнтована 

технологія, що ґрунтується на ефективності організації та управління діяльністю 

учнів. Латеральне мислення є компонентом творчого мислення та  включає в себе: 

критичне (є його невід’ємним компонентом, не існує поза межами латерального) і 

логічне мислення, яке приймає в ньому участь під час розробки та оцінки ідеї [3]. 

 Критичне мислення – складне й багаторівневе явище. Мислити критично 

означає вільно використовувати розумові стратегії та операції високого рівня 

для формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, прийняття рішень. 

З педагогічної точки зору критичне мислення – це комплекс мисленнєвих 

операцій, що характеризується здатністю людини: 

‒ аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких 

джерел; 

‒ бачити проблеми, ставити запитання; 

‒ висувати гіпотези та оцінювати альтернативи; 

‒ робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його [1]. 

Відповідно до Концепції «Нова українська школа», розвиток критичного 

мислення молодших школярів є одним із наскрізних завдань навчально-

виховного процесу. Важливо використовувати стратегії розвитку критичного 

мислення учнів під час уроків літературного читання. Цих мисленнєвих 

операцій можна і необхідно навчати, а далі – вдосконалювати їх, тренувати, як, 

наприклад, тренують м’язи спортсмени чи техніку гри – музиканти. І саме 

школа є ідеальним середовищем для цього [1]. 
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Для розвитку латерального мислення  велику кількість методик творчості 

розробив Едвард де Боно. Це британський психолог, доктор медицини і філо-

софії, автор 45 книг. Його методики використовуються як у дитячих закладах, 

школах, так і в діяльності міжнародних організацій і найбільших корпорацій, 

таких як IBM, Siemens, Microsoft та ін. Вправи Едварда де Боно тренують і 

розвивають латеральне мислення і можуть застосовуватись на уроках у 

початковій школі як окремі інтерактивні методи. Значний внесок у вирішення 

цієї проблеми зробили Генріх Альтшуллер, Пол Слоун, Алекс Осборн.  

Однією з важливих складових розвитку латерального мислення учнів 

початкової школи є дотримання принципів.  

Принципи латерального мислення. 

‒ Незалежність думок – незалежність виявляється у відсутності кумирів та 

авторитетів, чиї слова сприймаються як аксіома  

‒ Право на помилку – людина, яка мислить, має бачити власні помилки й 

недоліки інших людей, адже не помиляється лише той, хто нічого не робить. 

‒ «Об’ємність» думок – це вміння бачити проблему в комплексі.  

‒ Самоаналіз – уміння аналізувати себе, керуючи власними емоціями.  

‒ Відкритість світу, людям, новому, бажання і вміння змінити себе – бажання і 

вміння змінити себе.  

Головні завдання латерального мислення: 

‒ прийти не стільки до правильного, скільки до ефективного розв’язання 

проблеми;  

‒ звільнитися від моделей – кліше (шаблону), перебудувати стереотипи схеми. 

Методи розвитку латерального мислення: 

‒ Кластери – нелінійна форма мислення. 

‒ ПМЦ (Плюс – Мінус – Цікаво). 

‒ «Презентація речі». 

‒ «Шість капелюхів мислення». 

‒ «Вільне письмо». 

Усі вищезазначені методи розширюють сферу сприйняття дитиною 
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проблемної ситуації, сприяють відходу від старих стереотипних поглядів та 

формуванню вмінь і навичок генерування нових підходів, таким чином роз-

виваючи вміння та навички латерального мислення. Латеральне мислення, у 

свою чергу, сприяє вдосконаленню всього процесу творчого мислення, що 

підвищує загальний творчий потенціал молодших школярів [2, с. 122]. 

Зупинимось більш детально на аналізі методу «Шість капелюхів 

мислення». У  його основі лежить ідея паралельного мислення, головною 

перевагою якої є співіснування різних точок зору, а не конфлікт. Практичне 

використання методу передбачає об’єднання дітей в групи за кольором 

капелюха.  

‒ Білий капелюх – аналітики. Збираємо конкретні факти, числа, дані; слід 

уважно слухати, задуматись, звідки отримати необхідну інформацію (це 

може бути інтерв’ю, дослідження думок, анкетування, статистичні дані 

тощо).  

‒ Червоний капелюх – емоційність. Зосереджуємося на емоціях, які 

викликає проблема; говоримо про свої передчуття, інтуїцію. Нам не 

потрібно нічого доводити. Окрім того, дотримуємося правила «тут і 

зараз», а наше емоційне ставлення може змінюватися.  

‒ Жовтий капелюх – критики. Розглядаємо переваги, користь, позитивні 

сторони. Думаємо, чи варто це робити і яку це нам принесе користь.  

‒ Чорний капелюх – оптимісти. Порівнюємо факти, оцінюємо їх, старанно 

все перевіряємо, дивимося на все обережно, досліджуємо всі небезпечні 

моменти, побічні наслідки, можливі труднощі, шукаємо недоліки, 

проблеми, всі негативні сторони.  

‒ Зелений капелюх – креативники. Розглядаємо альтернативні рішення, 

шукаємо нові ідеї.  

‒ Голубий (синій) капелюх – фантазери. Упорядковуємо всі думки та 

погляди на проблему, намагаємося подивитись на все цілісно, y 

комплексі. Відповідаємо на питання, чи йдемо y правильному напрямку, 

чи перебуваємо на відповідному етапі [4]. 
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Розглянемо фрагмент уроку в 4 класі за методом «Шість капелюхів 

мислення». Тема: Байка Л. Глібова «Чиж та голуб».  

Запитання до білого капелюха: 

‒ Які рядки байки звучать як прислів’я? 

‒ Хто є автором байки? 

Запитання до чорного капелюха: 

‒ Чому Чиж потрапив у пастку? 

  Запитання до жовтого капелюха: 

‒ Які є переваги в цій історії? 

Запитання до червоного капелюха: 

‒ А чи потрапляли ви в таку історію, та що відчували? 

Запитання до зеленого капелюха: 

‒ Доберіть прислів’я до цієї байки. 

Метод «Шість капелюхів» та інші методи для розвитку латерального 

мислення можна використовувати на різних уроках та під час вивчення різнома-

нітних тем, адже вони сприяють формуванню самостійності, критичності, 

глибини мислення дітей молодшого шкільного віку. Учні вчаться формулювати 

власну думку та відстоювати її, більш активно висловлюють власні враження від 

прочитаного, мають вищу мотивацію до навчання загалом та інтерес до читання.  

Отже, ми дійшли висновку, що важливою складовою творчого мислення 

є латеральне мислення, основною метою якого є генерація нових ідей, відхід 

від старих фіксованих стереотипів, унесення змін до аналізу ситуації та в 

підходи до розв’язання проблеми. Використання методів латерального 

мислення на уроках літературного читання в початковій школі сприяє 

підвищенню рівня самостійності дітей, критичності, нешаблонності мислення, 

зв’язності мовлення. Окрім того, запропоновані методи розвитку латерального 

мислення варто використовувати не лише в початковій школі, вони можуть 

бути адаптовані до більшості уроків основної та старшої ланок освіти, 

оскільки сприяють формуванню творчої особистості, здатної до самореалізації 

внутрішнього потенціалу заради покращення якості життя. 
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УДК 371 Педагогічні науки 

 

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 

Овсянко Г. В., 

Викладач кафедри сучасних мов 

Національного університету кораблебудування 

 ім. Адмірала Макарова 

м. Миколаїв, Україна 

Розвиток міжнародних зв’язків України у галузях економіки, культури, 

освіти, науки і техніки зумовлює попит на кваліфікованих спеціалістів, які 

повинні володіти іноземними мовами та бути здатними до іншомовного 

спілкування у своїй професійній діяльності. 

Так у процесі професійного зростання одним з напрямів підвищення 

кваліфікації спеціаліста технічного профілю у галузі електричної інженерії  є 

розвиток його іншомовної лексичної компетентності. 

http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/
http://desnyanka.kiev.ua/lateralne-mislennya-yak-gra-uyavi-ta-idej-molodshogo-shkolyara/
http://desnyanka.kiev.ua/lateralne-mislennya-yak-gra-uyavi-ta-idej-molodshogo-shkolyara/
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У сучасній методиці викладання іноземних мов все більшу увагу 

дослідників привертають питання формування професійно орієнтованої лексич-

ної компетентності. Вивченням проблеми лексичної компетентності студентів 

немовних спеціальностей займалася велика кількість вітчизняних та зарубіжних 

дослідників (В. Борщовецька, Г. Гринюк, Л. Петровська, І. Свердлова, Ю. Се-

менчук, В. Шмідт). 

Існують також праці, присвячені формуванню лексичної компетенції у 

складі комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері медицини, 

економіки, ІТ технологій та туризму (Л. Коваль, Ю. Семенчук). 

Праць стосовно формування лексичної іншомовної компетентності у 

галузі електричної інженерії недостатньо. Методологічна база формування 

лексичної компетентності таких студентів розроблена недостатньо.  

Важливо зауважити, що більшість студентів – електриків мають 

комунікативні труднощі у процесі спілкування і мають доволі низький рівень 

розвитку професійної лексичної та комунікативної компетенції. Недостатній 

рівень сформованості комунікативної та лексичної компетенції майбутніх 

спеціалістів в сучасних умовах розширення міжнародних відносин обмежує їх 

можливості приймати участь в міжкультурній комунікації.  

У процесі професійної діяльності спеціалістам необхідно отримувати 

інформацію з іншомовних джерел, але це являє собою деякі складності. Без 

вдосконалення термінологічної  лексичної компетентності цей процес часто є 

неможливим. 

Для розвитку англомовної лексичної компетентності студентів у галузі 

електричної інженерії спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» в НУК  ім. Адмірала Макарова  використовуються наступні 

види вправ: 

1) підготовчі, диференціюючи і повторювальні вправи рецептивного харак-

теру для семантизації лексичних одиниць професійної сфери іноземною мовою; 

2)  репродуктивно – продуктивні вправи: підстановочні, конструктивні, 

трансформаційні для стимулювання використання лексичних одиниць в 
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ситуаціях професійного іншомовного спілкування; 

3) продуктивні мовні вправи для активізації лексики в мовленні та 

вирішення професійно – направлених комунікативних завдань у реальних 

ситуаціях спілкування. 

Усі вправи спрямовані на формування професійної іншомовної компе-

тентності та мають на меті підготовити інженерів-електриків до адекватного 

функціонування у конкретних професійних та академічних ситуаціях. 

У процесі викладання помічено, що найбільш вдало для розвитку 

лексичної компетентності сприяють проектні технології,  імітаційне ситуативне 

моделювання, пошукова діяльність.  

Студенти охоче працюють з науково-технічною довідковою автентичною 

літературою з професійних сайтів для інженерів різних галузей. У результаті 

майбутні інженери - електирики набувають умінь самостійно удосконалювати 

свою лексичну компетентність, поповнювати словниковий запас у своїй 

подальшій професійній діяльності. На базі вивченого лексичного матеріалу 

студенти складають свої власні словники. Кількість термінів узгоджується з 

програмою дисципліни. 
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УДК 373.31     Педагогічні науки 

 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФOPМУВAННЯ ЦIННICНOГO CТAВЛЕННЯ ДO 

ЗДOPOВ’Я У МOЛOДШИХ ШOЛЯPIВ 

 

Олійник О. В., 

студент педагогічного факультету 

Київський Університет імені Бориса Грінченка 

м. Київ, Україна 

В ocтaннi poки дуже гocтpo пocтaлa пpoблемa фopмувaння цiннicнoгo 

cтaвлення дo здopoв’я у мoлoдших шoляpiв, a тaкoж пpoблемa вихoвaння тa 

нaвчaння без нaнеcення шкoди здopoв’ю. Сутність здоров’язберігальних та 

здоров’яформувальних технологій постає в комплексній оцінці умов виховання 

і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати більш 

високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, 

здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати 

можливі зміни здоров’я і здійснювати відповідні психолого-педагогічні, 

корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності 

навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної «вартості», поліпшення 

якості життя суб’єктів освітнього середовища [1]. 

Комплексна програма здоров’я, що запроваджується в дитячому 

колективі, має складатися з таких компонентів: 

  валеологічна освіта; 

  фізичне виховання; 

  шкільна медична служба; 

  служба харчування; 

  служба здоров’я персоналу школи; 

  шкільна психологічна служба; 

  соціальні служби; 

  участь батьків та громадськості [4] 

Діяльність учителя щоурочно повинна бути орієнтована на формування у 
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дітей стійкої позиції, що передбачає визнання цінності здоров’я, почуття 

відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров’я, поглиблення 

знань, умінь та навичок, пов’язаних з усіма складовими здоров’я (фізична, 

соціальна, психічна, духовна). Формування в учнів компетентного ставлення до 

власного здоров’я неможливе без реалізації всіх складових здоров’я.  

Використання методів та прийомів залежить від професійних здібностей 

учителя, його особистої зацікавленості; від регіональних та місцевих умов. 

Тільки об’єднавши всі окремі підходи в єдине ціле, можна створити оздоровчий 

освітній простір, де будуть реалізовані ідеї здоров’язберігальної педагогіки. 

Загалом процес навчання в умовах здоров’язберігальної педагогіки 

складається з трьох етапів, які відрізняються один від одного як специфічними 

завданнями, так і особливостями методики.  

I. Етап початкового ознайомлення з основними поняттями та 

уявленнями.  

Мета – сформувати в учнів елементарні уявлення про основні поняття 

здорового способу життя. Основні завдання:  

 Сформувати уявлення про елементарні правила збереження 

здоров’я.  

 Досягти виконання елементарних правил здоров’язбереження (на 

рівні первісного вміння).  

 Створити мотивацію до ведення здорового способу життя.  

II. Етап поглибленого вивчення.  

Мета – сформувати повноцінне розуміння основ здорового способу 

життя.  

Основні завдання:  

 Уточнити уявлення про елементарні правила здоров’язбереження.  

 Досягти свідомого виконання елементарних правил збереження та 

зміцнення здоров’я.  

 Сформувати практичні знання, уміння і навички, необхідні в 

повсякденному житті.  
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Ш. Етап закріплення знань, умінь та навичок збереження та зміцнення 

здоров’я та їх подальшого вдосконалення.  

Мета – сформувати навички збереження здоров’я у повсякденному житті.  

Основні завдання:  

 Досягти стабільності та автоматизму при дотриманні правил 

збереження здоров’я.  

 Досягти виконання цих правил відповідно до вимог їх практичною 

застосування.  

 Забезпечити варіативне дотримання правил здорового способу 

життя залежно від конкретних практичних умов [2]. 

Завдання кожного з означених етапів можна вирішувати як одночасно, 

так і послідовно, оскільки вони всі тісно взаємопов’язані. 

Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорового 

способу життя вимагає активного залучення учнів до здоров’язберігального 

навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і 

збереження власного здоров’я. Аналіз здоров’язберігальної діяльності 

загальноосвітніх закладів України дозволив виділити складові моделі цієї 

діяльності. Вона має поєднувати такі форми і види роботи:  

 корекцію порушень соматичного здоров’я з використанням комп-

лексу оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального процесу;  

 різноманітні форми організації навчально-виховного процесу з 

урахуванням їх психологічного та фізіологічного впливу на учнів;  

 контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації 

навчально-виховного процесу; нормування навчального навантаження та 

профілактику перевтоми учнів;  

 медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, 

фізичного і психічного розвитку учнів;  

 розробку та реалізацію навчальних програм із формування в учнів 

навичок ведення здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок;  

 діяльність служби психологічної допомога вчителям та учням у 
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подоланні стресів, стану тривоги; сприяння гуманному ставленню до кожного 

учня; формування доброзичливих взаємин у колективі вчителів;  

 організацію та контроль за дотриманням збалансованого 

харчування всіх учнів школи;  

 заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я вчителів 

та учнів, створення умов для їх гармонійного розвитку [3]. 

Отже, враховуючи вищезазначене, важливо відзначити думку О.М. 

Ващенко,  що ―кожен вчитель початкової школи має усвідомити, що навчально-

виховний процес лише тоді буде здоров'язбережувальним, коли він 

викликатиме в кожного учня внутрішнє бажання вчитися, захопленість 

навчанням, формувати відповідальність за власне майбутнє‖ [2, с. 36].  
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УДК 10  Педагогічні науки 

 

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

ОЦІННО-КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ  

 

Павлюк Ю.І., 

аспірантка кафедри педагогіки і методики 

початкової та дошкільної освіти 

Тернопільський національний педагогічний  

університет імені Володимира Гнатюка 

м. Тернопіль, Україна 

Дошкільний вік – період від 4 до 6-7 років, що характеризується 

формуванням механізмів особистості, які є необхідним фактором успішного 

перетворення виховних вимог суспільства у внутрішні регулятори поведінки і 

діяльності підростаючої особистості.  

У психолого-педагогічній літературі виділяють такі механізми 

формування особистості: 

 соціальний; 

 педагогічний; 

 психологічні механізми; 

 фізіологічні механізми. 

Соціальний механізм реалізується у розумінні суспільної моралі, що слугує 

для подальшого аналізу добрих і поганих вчинків, заохочення до позитивної пове-

дінки. Важливим є механізм усвідомлення, що проявляється в соціальній пам’яті 

та соціальному мисленні. Соціальна пам'ять - це вид пам'яті, що спрямований на 

запам'ятовування, збереження і відтворення змісту й характеру людських відносин, 

власного життєвого шляху, способів поведінки і санкцій власної совісті у ситуації 

виконання чи невиконання обов'язку. Соціальне мислення - це мислення, предме-

том якого є взаємини людей, соціальні процеси і життєвий шлях особистості [1].  

Важливим для дошкільного періоду є відносини між вихователем та 

дошкільниками, саме на цьому базується педагогічний механізм, який  

використовує міжособистісні відносини між особами.  
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Важливими у процесі формування особистості дитини є якості 

особистості вихователя. Враховуючи те, що для дітей дошкільного віку 

характерне наслідування еталону, зразка поведінки дорослих, зокрема батьків 

та вихователя, зазначені особистості виконують вирішальну роль у виховному 

процесі дошкільників.  

Вплив вихователя на вихованців цілеспрямовано та регульовано 

здійснюється шляхом використання таких механізмів: переконування, 

навіювання, наслідування [2]. 

Зазначимо, що мета переконування полягає в тому, щоб підвести дітей не 

тільки до розуміння певних положень, а й до внутрішнього їх прийняття, а 

згодом й до оцінювання власних дій. 

Переконування - механізм і метод впливу, теоретично обґрунтовані 

(логічні) прийоми, за допомогою яких певна інформація, що повідомляється, 

органічно вплітається у сферу інтересів дошкільників [1]. Таким чином, діти 

дошкільного віку під керівництвом вихователя отримують знання щодо 

правильності чи неправильності своєї поведінки.  

Навіювання (сугестія) — вплив на почуття, а через них — на розум і волю 

особистості, внаслідок чого  інформація сприймається досить некритично й 

малоусвідомлено. Навіювання ґрунтується на властивості слова оживляти, 

активізувати наявні й формувати нові асоціації між подразниками першої та 

другої сигнальних систем. А це означає, що через слово вихованець зможе 

засвоїти не тільки відповідні поняття, а й образ поведінки. Важливо також 

зазначити, що чим молодша дитина, тим легше вона піддасться навіюванню. 

Ми вважаємо, що необхідно враховувати ще й мотиваційну спрямованість 

навіювання. З цією ознакою його можна поділити на спонукальне й гальмівне. 

Перше характеризується тим, що вихователь, враховуючи безносередні потреби, 

звички, інтереси учнів, пропонує їм прийняти певний варіант поведінки. Суть 

гальмівного зводиться до того, що дітям подається така інформація, яка стримує їх 

від аморальних вчинків. 

Розглядаючи наслідування, зазначимо, що воно може бути мимовільне 
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або довільне. Мимоволі діти дошкільного віку ототожнюють себе, свою пове-

дінку з тими, хто поряд (однолітки, батьки, вихователі) не прикладаючи до 

цього зусиль.  

Але буває, що діти усвідомлено копіюють дії іншої людини, її міміку, 

жести, навіть інтонацію. Вона стає для дошкільників ідеалом, якого варто 

прагнути. Проте часто діти бездумно копіюють й негативні риси поведінки, 

оскільки ще не вміють критично мислити. Тому вихователям та батькам 

необхідно викорінювати їх, а прищеплювати позитивні риси. 

Враховуючи усе зазначене, на нашу думку, дошкільне дитинство – 

сприятливий час для закладення основ формування в дитини оцінно-

контрольних дій, еталону поведінки, стилю спілкування з однолітками й 

дорослими. Якщо у ранньому віці поведінка дитини більшою мірою залежить 

від дорослого, то в дошкільному віці дитина сама починає визначати власну 

поведінку, але дорослі слугують зразком та прикладом для наслідування.  

Спілкування з дорослими і однолітками дає можливість дошкільнику 

засвоювати еталони соціальних норм поведінки. Дитина в певних життєвих 

ситуаціях стикається з необхідність підпорядковувати свою поведінку 

моральним нормам і вимогам [3]. 

Ми вважаємо, що реалізація вищезгаданих механізмів формування 

особистості у дошкільному дитинстві сприяють закладенню основ щодо 

розвитку вміння оцінювати й контролювати власну діяльність, встановлення 

норм етикету та розуміння й дотримання моральної поведінки. 
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УДК 373.3 Педагогічні науки 

 

ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Паншина Д. А., 

студент педагогічного факультету 

Київський Університет імені Бориса Грінченка 

м. Київ, Україна 

За експертними оцінками в концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на 

період до 2029 року наголошується, що найбільш успішними на ринку праці в 

найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, 

критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спіл-

куватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими вміннями [2]. 

Концепція Нової української школи базується на якісно новому рівні 

побудови взаємовідносин між педагогами, учнями, їхніми батьками та 

громадськими організаціями. Концептуальні засади Нової української школи 

радять педагогам долучитися до освоєння двох основних новацій – 

компетентнісної парадигми освіти й педагогіки партнерства. 

Проблема співпраці сім'ї і школи у вихованні дітей досить складна і 

багатоаспектна. Насамперед це стосується структури взаємодії, розподілу 

обов'язків, ролей, завдань і функцій між усіма учасниками освітнього процесу, 

вироблення спільних дій. Батьки можуть створювати свої органи громадського 

самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси [2]. 

В освітньому процесі вчителі, учні та їх батьки мають бути добровільними 

та зацікавленими партнерами, рівноправними учасниками, відповідальними за 

результат. Педагогіка партнерства набуває важливого значення як вектор гуман-

ного та творчого підходу до кожного учасника освітнього процесу. Новий зміст 

освіти щодо співробітництва педагогів з іншими учасниками освітнього процесу 

орієнтує вчителів та батьків на особистісний розвиток учнів, на поважливе став-
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лення до дітей. Актуальність зазначеної проблеми досить очевидна, оскільки 

школа має ініціювати новий зміст та форми використання педагогіки партнер-

ства, глибше залучати родини до побудови освітньої траєкторії дитини. 

Державною політикою в галузі освіти педагогіка партнерства визнача-

ється однією з основ школи, заснованій на взаємній повазі до особистості, праві 

вибору і відповідальності за прийняття рішень [2].  

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між 

учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями 

та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними 

учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Учитель має бути 

другом, а родина – залучена до побудови освітньої траєкторії дитини. Педагогіка 

партнерства визначає істинно демократичний спосіб співпраці педагога і дитини, 

який не відкидає різниці в їхньому життєвому досвіді, знаннях, але передбачає 

безумовну рівність у праві на повагу, довіру, доброзичливе ставлення і взаємну 

вимогливість [5]. 

Педагогіка партнерства – чітко визначена система взаємин всіх учасників 

освітнього процесу (учнів, батьків, вчителів), яка: 

– організовується на принципах добровільності й спільних інтересів; 

– ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись 

визначених норм (права та обов’язки) та враховуючи ціннісні орієнтири кожної 

із сторін; 

– передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних 

завдань та готовність брати на себе відповідальність за їх результати. [1] 

Одне із завдань педагогіки Ш. Амонашвілі визначив так: «Зробити 

дитину нашим (дорослих – учителів, вихователів, батьків) добровільним сорат-

ником, співробітником, однодумцем у своєму ж вихованні, освіті, навчанні, 

становленні, зробити її рівноправним учасником педагогічного процесу, 

дбайливим і відповідальним за цей процес, за його результати» [4, с. 47].  

Педагогіка партнерства ґрунтується на таких ідеях:  

– навчання без примусу (Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський, С. Лисенкова, 
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В. Шаталов), що передбачає виключення всіх засобів примусу з арсеналу 

педагогічних засобів; припускає наявність таких особистісних якостей вчителя, 

як гуманність, комунікативність, ціннісне відношення до дитини. Крім того 

вчитель повинен володіти знаннями про дитячу психологію, засади гуманної 

педагогіки, володіти прийомами мотивації, визнавати пріоритетності суб’єкт-

суб’єктної взаємодії у навчальному процесі. Цього можна досягти шляхом 

знайомства з теоретичними засадами гуманної педагогіки, переглядом уроків 

педагогів-гуманістів, участю у коуч-тренінгах із суб’єкт-суб’єктною взаємодією;  

– ідея важкої мети (С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає у тому, що перед 

усіма учнями ставиться складна мета, водночас учитель всіма засобами має 

налаштувати учнів на її досягнення, вселити в них упевненість у перемозі над 

труднощами. Передбачає готовність до інноваційної діяльності, що досягається 

шляхом включення вчителя до роботи у творчих групах, розробленням моделі 

інноваційної діяльності;  

– ідея опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає у 

наданні учням опорних знаків (символів, схем, таблиць, слів тощо) для забезпе-

чення кращого розуміння, структурування, запам’ятовування матеріалу, а також 

для побудови відповіді. Передбачає вміння вчителя з одного боку – систематизу-

вати й перетворювати інформацію належним чином, з іншого – моделювати;  

– вільний вибір (Ш. Амонашвілі, І. Волков, С. Лисенкова, В. Шаталов) 

полягає у наданні дитині свободи вибору у процесі навчання, тобто учень може 

обирати завдання, здачу, тему твору. Професійна діяльність цілеспрямована на 

демократичність та скерованість вчителя на розвиток дитини, вміння «контакту-

вати» з учнями є провідною педагогічною умовою ідеї вільного вибору;  

– ідея випередження (І. Волков, С. Лисенкова, Б. Нікітін, В. Шаталов) 

дозволяє включати у програму більш складний матеріал, об’єднувати його в 

блоки, починати заздалегідь вивчати складні теми, закладати перспективу 

вивчення теми наступного уроку. Спирається на такі якості особистості педагога, 

як прогностичність, стратегічне бачення педагогічної діяльності, відпові-

дальність, які супроводжуються здатністю до стратегічного планування;  
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– ідея великих блоків (І. Волков, І. Іванов, В. Шаталов, М. Щетинін) 

ґрунтується на тому, що у великому за обсягом блоці матеріалу (об’єднання 6 – 

10 уроків або тем в один блок) легше встановити логічні зв’язки, виокремити 

головну думку, поставити та розв’язати проблему. Спрямована на наявність 

таких якостей особистості педагога: глибоке знання матеріалу, уміння 

систематизувати, інтегрувати, а також володіти технологією інтеграції змісту 

навчального матеріалу;  

– ідея відповідної форми (І. Волков, Є. Ільїн, В. Шаталов) полягає в тому, 

що урок за своєю формою має відповідати предмету, що вивчається; реалізується 

через обізнаність, креативність, відкритість, здатність результативно вирішувати 

творчі завдання, незалежність суджень, спрямованість на творчі досягнення, 

володіння інтерактивними технологіями. Дана ідея реалізується шляхом розши-

рення знань про педагогічні технології, поглиблення предметних знань, перегля-

ду уроків з використанням інтерактивних технологій, аналізу досвіду вчителів;  

– інтелектуальне поле класу (І. Волков, С. Лисенкова, В. Шаталов, М. 

Щетинін) передбачає створення загальних життєвих цілей та цінностей у класі, 

для розвитку здібностей та нахилів, творчості кожної дитини в діяльності;  

– самоаналіз (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, І. Іванов, В. Караковський, В. 

Шаталов, М. Щетинін) реалізує ідею колективного аналізу та оцінювання 

діяльності кожного учня за умови володіння педагогом прийомами рефлексії, 

емпатії, а також здатності аналізувати та розуміти власні дії, здатності до 

самопізнання [1]. 

Отже, педагогіка партнерства є однією з основ школи, заснованій на 

взаємній повазі до особистості, праві вибору і відповідальності за прийняття 

рішень [2]. Учитель, учень та батьки мають бути партнерами; школа ініціює 

глибше залучення родини до побудови індивідуальної освітньої траєкторії 

дитини.  

 Література: 

1.  Артемова В. Історія педагогіки України : Підручник. / В. Артемова – 

К. : Либідь, 2006. – 424 с.  
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УДК 378.2    Педагогічні науки 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ В 

ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Погорєлова А.М., 

Старший лаборант 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

м. Ізмаїл, Україна 

На сьогоднішній день одним з головних завдань, що постає перед 

системою освіти, є підготовка конкурентоспроможного фахівця. Така мета не 

може бути досягнута без впровадження в навчальний процес новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій, які б прискорили засвоєння 

матеріалу, опанування необхідних компетентностей. Перш за все, слід 

забезпечити освітній процес електронними підручниками. 

Існує багато визначень поняття «електронний підручник». Згідно Закону 

України «Про освіту» [1] електронний підручник – це електронне навчальне 

видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
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освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує 

інтерактивну взаємодію. 

Спираючись на праці Андрощук І.А. [2, с. 131], можна зазначити, що 

особливість електронних підручників полягає в зворотному зв’язку між ними та 

майбутнім учителем трудового навчання та технологій, який досягається 

завдяки взаємодії інтерактивного спрямування. 

Майбутнім учителям трудового навчання та технологій електронний 

підручник допомагає: 

1)   скерувати діяльність у процесі вивчення певної навчальної дисципліни; 

2)    індивідуально опрацювати матеріал; 

3)   поглиблено вивчити лекційний матеріал; 

4)   бачити логічну послідовність викладання матеріалу; 

5)  бачити наочний матеріал (таблиці, схеми, графіки, рисунки, 

мультимедійні ілюстрації, відео та аудіо записи); 

6)  бачити інформацію на моніторі комп’ютера під час заняття; 

7) одержувати інформацію про рекомендовану літературу для занять; 

8)  здійснювати самоконтроль та самоаналіз за допомогою наданих тестів, 

питань, завдань. 

 Використання електронних підручників при підготовці майбутніх учи-

телів трудового навчання та технологій повинно доповнювати, а не заміняти 

використання традиційних друкованих посібників для позитивних результатів 

навчання. 

Сучасний електронний підручник спрямований на допомогу майбутнім 

учителям трудового навчання та технологій в освітньому процесі, допомагає 

організувати навчальну діяльність та покращити рівень знань, сприяє розвитку 

навичок самостійної роботи та творчих здібностей, стимулює інтерес до 

пізнавального процесу, підвищує активність студента, розвиває аналітичне, 

конструктивне, логічне мислення. 

Таким чином, електронний підручник в поєднанні з традиційним засобами 

навчання можуть використовуватися в освітньому процесі та позитивно 



62 
 

впливати на фахову підготовку майбутніх учителів трудового навчання та 

технологій. 

Література: 

1.  Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 38-39 [Електронний 

ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2017. – № 38-39, ст. 380. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2.  Андрощук І.В. Підготовка майбутніх вчителів  трудового навчання та 

технологій до педагогічної взаємодії засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій / І.В. Андрощук // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 

2017. – Вип. 12. – С.130–133. 

____________________________________________________________________ 

УДК : 378.147:811.11  Педагогічні науки 

 

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

 Токмань В.В. 

 викладач кафедри іноземних мов 

 Сумський національний аграрний  університет,  

м. Суми, Україна 

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових 

інформаційних технологій у технічному вузі. Це не тільки нові технічні засоби, 

але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основ-

ною метою навчання англійської мови є формування і розвиток комунікативної 

культури студентів, навчання практичному володінню іноземною мовою. 

 Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, 

проектна методика використання інформаційних технологій, зокрема комп'ю-

тера, допомагають реалізувати визначений підхід у навчанні, забезпечують 

індивідуалізацію навчання з урахуванням здібностей студентів, їхнього рівня 

навченості, схильностей і т.д. 

Серед численних проблем методики організація навчання граматичного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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матеріалу є дуже важливою. Розглянемо зміст поняття „граматика" шляхом 

розмежування її рівнів. Наприклад, граматика А – ‖абстрактна‖ граматика, 

тобто система правил мови, що діє незалежно від ступеня її пізнання людиною і 

лінгвістичного опису; граматика Б - науковий лінгвістичний опис системи 

правил мови, тобто „формальна‖ чи „наукова‖, граматика В - перероблені 

правила лінгвістичної граматики, пристосовані для навчання мови, тобто 

„педагогічна‖ або „навчальна‖; граматика Г - система правил, що притаманні 

мовцю і слухачу, формується в їх свідомості при засвоєнні мови і лежать в 

основі володіння мовою, тобто „інтуїтивна‖ граматика. 

 У процесі оволодіння англійською мовою індивід проходить через певні 

етапи розвитку, кожному з яких відповідає своя „проміжна граматика‖, тобто 

набір правил, що забезпечують породження і розпізнавання мовлення. 

Оволодіння мовою, в цілому можна уявити, як послідовну зміну „проміжних 

граматик‖, зміст яких у кожний конкретний момент відповідає мовному 

розвитку індивіда. Перехід від однієї „проміжної граматики‖ до іншої, вищого 

рівня, обумовлюється низкою факторів, таких як мотивація, кількість і характер 

мовного матеріалу, ступінь активності індивіда у процесі оволодіння мовою, 

частотність конкретної граматичної структури у навчальному процесі. 

Вихідним для оволодіння тією чи іншою граматичною формою вважа-

ється розуміння її функції в мовленні, її комунікативного навантаження, що має 

забезпечувати комунікативну спрямованість навчання граматичної будови 

мови. Сучасне комунікативно орієнтоване викладання мов продовжує звертати 

чималу увагу на підготовку студентів до використання мови в реальних 

життєвих ситуаціях за допомогою створення на заняттях якнайбільшої 

кількості ситуацій спілкування і заохочення студентів до участі в них. 

Комунікативно орієнтоване викладання мов має на меті не тільки дати 

студентам практичні знання граматики та лексики англійської мови, але також 

розвинути у них розуміння того, як відповідна мова використовується для 

спілкування. Введення нових граматичних явищ буде ефективним тоді, коли 

увагу студентів звертати не тільки на форму, але також на значення і 
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використання введеного матеріалу. Вони мають добрі шанси засвоювати мовні 

структури і пізніше використовувати їх, якщо студенти розуміють їх значення і 

функції. Презентуючи форму (form) граматичної структури, викладач повинен 

звертати увагу на такі питання: 

 - Чи формування даної структури відбувається згідно з правилами або чи 

це є винятком з правила? 

 - Чи написання цієї структури є складним? 

 - Як вона вимовляється? 

 - Чи впливає ця структура на порядок слів ( наприклад, запитальні 

форми, прикметники) або на слова, які за нею йдуть (наприклад, перехідні 

дієслова)? 

Суттєво також, щоб студенти розуміли функцію (function) нового граматич-

ного явища. Спочатку їм необхідно зрозуміти, що кожна окрема форма має при-

наймні одне значення і одну функцію. Пізніше з'явиться розуміння того, що мова 

базується на багатозначності форм. Коли, наприклад, студенти вперше зустріну-

ться з часовою формою, The Present Simple Tense, то вони дізнаються, що ця 

форма вживається для опису фактів і загального стану: He is tall. I am Ukrainian. 

We are hungry. Але згодом вони довідаються, що ця форма також може вживатись 

для передач майбутнього часу: The train leaves at tomorrow and calls at Paris on the 

way. Викладач повинен передбачити, що може виявитись складнішим для студен-

тів - форма чи функція нової граматичної структури. Наприклад, форма The 

Present Perfect нескладна, але її функції - зв'язок з минулим і теперішнім - можуть 

виявитись складними для розуміння і відповідно для адекватного використання. 

 Навчання граматичного матеріалу базується на таких принципах: 

- принцип ситуативності, Ідеться про те, що граматичні структури 

необхідно пред'являти студентам у ситуації - контексті. Контекст має бути 

достатнім для демонстрації функції граматичної структури, тобто 

ілюстративним. Це може бути діалог,уривок діалогу з відеокурсу, уривок з 

художнього твору, зокрема драматичного, навіть пісень і віршів; 

- принцип функціональності. Він означає, що слід, насамперед, звертати 
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увагу студентів саме на функцію граматичної структури, на її значення та 

зміст, а потім на форму граматичної структури, яка має засвоюватися в 

нерозривній єдності з функцією; 

- структурний принцип. 

Отже, граматичний матеріал подається в ситуативному ілюстративному 

контексті, щоб студенти могли бачити, як функціонує у мовленні певна 

граматична структура. Потім викладач виділяє необхідний граматичний 

матеріал і демонструє його за допомогою різних типів навчальної інформації. 

Необхідно при цьому зважати на рівень сформованості мовної компетенції у 

студентів, оскільки чим слабша група, тим більшу кількість навчальної 

інформації слід використовувати при поясненні граматичних явищ. 

Граматичний матеріал може пред'являтися студентам різними шляхами. 

Важливо при цьому, щоб вони самі за допомогою логічних умовиводів та 

ментальних операцій виводили правила. Крім того, слід виконати комплекс 

вправ, спрямованих на формування міцного і гнучкого граматичного навичку. 

В результаті процесів здобуття знань і вправляння у студентів утворюється 

концептуальна система, вони озброюються граматичними знаннями (теоретик-

ними і практичними), у них формується мовленеві граматичні навички. У свою 

чергу граматичні знання і граматичні навички складають мовну граматичну 

компетенцію, що має сформуватись у студентів як невід'ємний складник 

комунікативної компетенції. 

При комунікативному підході граматику вважають скоріше діяльністю, 

ніж предметом. Вона безпосередньо пов'язана з використанням мови. 

Граматичні структури тісно пов'язані з значенням, в тому числі із лексичним 

значенням. Вивчати граматику означає користуватись мовою й розвивати 

мовленнєві навички. Це творча діяльність, яка може бути пов'язана з іншими 

діями, а також емоціями. Навчати граматики означає дозволити студентам 

відкривати мовні структури і й розвивати свої вміння. Граматика сама по собі 

не абстрактна, суха, складна й нудна. Вивчення граматики треба пов'язувати з 

значенням і з реальним користувачем мови - життям. 
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                                                        коледж» Херсонської обласної ради  

                                                                                         м.Берислав, Україна 

Дискусія – це широке публічне обговорення якогось спірного питання. 

Вона сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну 

позицію, формує навички відстоювати думку, поглиблює знання.  

При плануванні дискусії викладач враховує кілька важливих моментів: час, 

необхідний для проведення дискусії, його узгодженість з іншими видами роботи 

під час навчального заняття; місце, яке має давати можливість здійснювати всі 

необхідні пересування студентів і створювати оптимальні умови для обговорення 

студентами проблеми і стеження за його перебігом решти студентів; матеріали, 

необхідні для роботи студентів та наочного подання її результатів; письмові інстру-

кції щодо способу виконання завдання; вміння студентів працювати в групі[1,с.256]. 

 Протягом усієї роботи груп викладач тримає в полі зору три основних 
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моменти: мета, від якої під час дискусії не слід відхилятися; час, якого слід 

дотримуватися, щоб встигнути досягти визначеної мети; підсумки, як треба 

підбити, аби не втратити сенс самої дискусії  

Дуже важливим є розподіл рольової гри за часом. На пояснення умов 

припадає приблизно 10-15%, на роботу в мали групах — 15-25% , на 

презентацію й обговорення — 40-50% ,  підсумки — до 15% . 

Метод ПРЕС  

З цієї невеличкої технології  варто почати роботу над навчанням студентів 

дискутувати. Вона використовується при обговоренні дискусійних питань та 

при проведенні вправ, у яких потрібно зайняти й чітко аргументувати ви-

значену позицію з проблеми, що обговорюється. Метод навчає студентів 

виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного 

питання у виразній і стислій формі, переконувати інших. 

Суттєвим елементом будь-якої технології навчання в дискусії є вступна 

частина, оскільки саме в ній створюється емоційний та інтелектуальний настрій 

наступної дискусії. Це своєрідне запрошення до жвавого обговорення визначеної 

проблеми, яке може бути здійснено у вигляді викладу проблеми, опису, 

конкретного випадку, невеличка рольова гра, демонстрація фільму або 

ілюстративного матеріалу, запрошення експертів, використання останніх новин, 

інсценування будь-якого епізоду, стимулювання серією запитань на зразок: 

«Чому? Що б сталося, якщо...?» [4 с.29]. 

Згідно з логікою застосування дискусії як методу закріплення навчального 

матеріалу і стимулювання пізнавальної діяльності студентів можна визначити 

кілька варіантів моделювання-навчальних тем на основі дискусії: 

•  побудова вивчення теми як підготовки до дискусії за  матеріалом, яка 

відбувається на останньому занятті; 

•  включення дискусійного компонента в окремі заняття теми на етапах 

перевірки домашнього завдання і закріплення щойно вивченого матеріалу; 

• побудова навчання як самостійної або групової роботи студентів з 

обговоренням її результатів [6, с.7]. 
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Одна з форм обговорення дискусійних питань, метою якої є розвиток у 

студентів    навичок прийняття особистого рішення та вдосконалення вміння 

аргументувати свою думку. Розглядаючи полярні точки зору з проблеми, що 

дискутується, студенти: 

 знайомляться з альтернативними   позиціями, поглядами; 

 прогнозують, які наслідки матиме та чи інша точка зору для     

         окремих людей чи   політичних рішень; 

 вчаться на практиці відстоювати свою позицію; 

 вчаться вислуховувати думки інших; 

 отримують додаткові знання з теми, що вивчається. 

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу 

Це технологія структурованої дискусії, у якій беруть участь усі студенти 

групи. Дозволяє контролювати хід дискусії, оцінювати участь кожного 

студента, її метою є отримання студентами навичок публічного виступу та 

дискутування висловлення й захисту власної позиції, формування 

громадянської та особистої активності [5, с.105]. 

Викладач на цьому занятті є ведучим ток-шоу. Він оголошує тему дискусії 

та пропонує студентам коротку розповідь або перегляд відеофрагмента з 

досліджуваної проблеми. Потім запрошує висловитися на запропоновану тему 

«запрошених» і надає слово глядачам, які можуть виступити зі своєю думкою 

або поставити запитання «запрошеним» не більш 1 хв. «Запрошені» мають 

відповідати якомога коротше і конкретніше. Ведучий також має право ставити 

своє запитання або перервати виступаючого через брак часу. 

Оцінювальна дискусія 

Один із найскладніших способів обговорення дискусійних проблем. 

Оцінювальну дискусію можна використовувати лише, коли студенти навчились 

працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. Метою такого 

виду дискусії є не стільки прояснення позицій сторін, скільки вдосконалення 

навичок дискутування. 

Спочатку необхідно об'єднати студентів у групи по 8-10 чоловік у кожній.  
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Одна з груп розташовується в центрі аудиторії, а решта студентів разом з 

викладачем розміщується довкола них. Вони є спостерігачами, а також мають 

оцінювати дискусію. За кожним із них викладач «закріплює» одного з 

учасників дискусії, якого вони будуть оцінювати. 

 За тривалістю дискусія може бути від 8 до 20 хвилин, залежно від теми. У 

своїй роботі учасники користуються планом, аби не ухилятись від обраної 

теми.  Перехід в обговоренні від одного пункту плану до іншого має бути 

переконливим та аргументованим. Викладач може навести приклад такого 

переходу і продемонструвати його студентам. Тільки за відсутності бажаючих 

щось додати по суті до сказаного можна переходити до наступного пункту 

плану дискусії.  Викладач має керувати процесом обговорення та заохочувати 

учасників до творчої дискусії. По ходу дискусії викладач та спостерігачі 

записують у спеціально підготовлену таблицю з прізвищами учасників за-

охочувальні бали. Вони надаються за чітке дотримання теми, правил 

дискутування, за цікаву і вчасно подану інформацію, за вдале залучення до 

участі в дискусії інших членів групи.   Штрафні бали нараховуються за 

перебивання виступу свого товариша, за відхилення від теми обговорення, за 

намагання говорити лише самому і не слухати інших тощо. 

Переваги оцінювальних дискусій: 

• вони відтворюють стратегію навчання з позицій розвитку демократич-

ного суспільства, демонструють відхід від авторитарної педагогіки; 

•    формують відповідальність у студентів за процес навчання; 

•  методика проведення оцінювальної дискусії розширює творчі 

можливості викладача у використанні педагогічних ідей; 

•    урізноманітнюють  технологію   процесу  навчання,  дають можливість 

альтернативного оцінювання навчальної діяльності студентів [2, с.23]. 

По закінченні дискусії викладач підбиває підсумки, аналізує діяльність 

кожного з учасників, оголошує суму набраних ними балів. Для закріплення 

одержаних знань у ході дискусії викладач на завершення може дати групі 

письмове завдання за варіантами. 
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Дебати 

Один із найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. 

Дебати можна проводити лише тоді, коли студенти навчились працювати в 

групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на 

протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки студентам 

необхідно довго готуватися й публічно обґрунтовувати правильність своєї 

позиції. Кожна група має переконати опонентів і схилити їх до думки змінити 

свою позицію [3, с.29]. 

 Однак можна поставити й інше завдання - спільно вирішити поставлену 

проблему. В такому разі студенти повинні будуть, висловивши свою точку 

зору, уважно вислухати протилежну сторону, щоб знайти точки дотику. 

Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції один на одного, а 

спілкувались спокійно. 
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