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ПЕРЕДМОВА 

Шановні читачі! 

Цією передмовою до матеріалів ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: 

УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ» (Умань, 18 – 19 квітня 
2019 року) її організатори прагнуть підвести підсумки і заявити 
про подальші плани. Міжнародна науково-практична конференція 
«Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, 
перспективи» (2013), міжнародна Інтернет-конференція «Сучасна 
іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (2014, 
2015), міжнародний дискусійний форум «Мова, освіта, культура: 
античні цінності – сучасне застосування» (2016), міжнародна 
конференція «Трансформації в українській освіті і наукових 
дослідженнях: світовий контекст» (2017), Всеукраїнська науково-
практична конференція «Теоретико-методичні засади вивчення 
англійської мови (партнерство школи й університету)» (2018), 
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в 
сучасній освіті: український та світовий контекст» (2018) 
започаткували традицію плідних дискусій на педагогічні та 
філологічні теми. Конференція стала черговою подією в низці 
щорічних наукових заходив, проведених факультетом іноземних мов 
УДПУ у тісній співпраці з Лабораторією порівняльної педагогіки 
Інституту педагогіки НАПН України. Інформаційну підтримку 
конференції також надає Британська Рада в Україні. До участі у 
наукових дискусіях запрошені вчителі шкіл і студенти, адже 
важливим підкресленим аспектом є партнерство університетів, 
шкіл і громадських організацій у підготовці фахівців нової генерації.   

У першу чергу звертаємося зі словами вдячності до усіх 
учасники конференції. Саме широкий інтерес науковців з усіх 
регіонів України, з Польщі, Китаю, США, Молдови дає змогу 
сподіватися, що цей досвід матиме продовження.  

Робота конференції запланована за низкою напрямів, зокрема: 
інновації в сучасній середній освіті; інновації у вищій школі; іноземні 
мови в контексті глобалізації та модернізації сучасного світу 
тощо. 

Думаємо, що ця конференція стане поштовхом до інтеграції 
різних галузей наукового знання. Вона вже привернула увагу не лише 
педагогів, а й істориків, філологів, економістів. 

Наукові дискусії можуть бути продовжені на сторінках 
науково-педагогічного журналу «Порівняльно-педагогічні студії». У 
часописі будуть надруковані рекомендації конференції, розроблені у 
процесі обговорень, круглих столів та дискусій. 

 
Оргкомітет конференції 
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Олег Комар, 
кандидат філологічних наук, доцент, 

Уманський державний педагогічний університет  
імені Павла Тичини 
(м. Умань, Україна) 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 
ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 
 

Сучасні веб-технології, зокрема інструменти Web 2.0, являють 
собою інтерактивні веб-платформи, зокрема блоги, вікі та соціальні 
мережі, та знаходяться на технологічному рівні вище за інструменти 
Web 1.0, які включають електронну пошту, чати та дискусійні 
форуми [3]. В той час, як користувачі Web 1.0 постають переважно 
пасивними реціпієнтами інформації, користувачі Web 2.0 можуть бути 
активними он-лайн партнерами, редакторами, співавторами й 
споживачами інформації. Сучасні дослідження наголошують на тому, 
що використання інструментів Web 2.0 може сприяти ефективному 
вивченню англійської мови [4]; крім того, використання інтегрованих 
інструментів Web 2.0 має значний потенціал у процесі навчання 
англійської мови [1]. У звіті Європейської Комісії «Learning 2.0: The 
Impact of Web 2.0» [2] зазначається, що інструменти Web 2.0 можуть 
бути одним із найдоступніших варіантів професійного розвитку 
вчителів на особистісному рівні.  

Серед основних інструментів Web 2.0, які мають потенціал для 
використання у процесі підготовки вчителів англійської мови, 
найбільшої уваги заслуговують такі загальнодоступні варіанти, як: 

• електронне портфоліо. Таке портфоліо створюється та 
підтримується вчителем для зберігання інформації та даних передусім 
про веб-платформи та інший освітній інструментарій, що 
використовується для навчання учнів / студентів, щотижневих звітів 
для шкільної адміністрації, власних спостережень про прогрес учнів / 
студентів тощо; 

• група у Facebook. Така група зазвичай створюється для 
певного колективу учасників, наприклад, окремого класу або групи 
учнів за інтересами. Група може бути створена і для колективу 
вчителів, які працюють у схожих умовах або займаються науковим 
дослідженням. Учасники використовують таку групу для обговорення 
успіхів та реагування на проблеми своїх однолітків / колег, швидкого 
розповсюдження інформації серед значної кількості учасників тощо; 

• веб-сторінка Google. Створення веб-сайту на платформі 
Google або використання безкоштовного веб-сервісу Google Classroom, 
має на меті спрощення створення, розповсюдження та оцінювання 
завдань в електронному вигляді; 
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• диск Google (Google Drive). Учасники певної групи можуть 
використовувати диск Google для повідомлення про свій прогрес або 
проблеми у спільній таблиці, створеній для спільного доступу. Крім 
того, вчитель може ділитися з учнями або колегами аудіо- та 
відеоматеріалами, презентаціями, роздатковим матеріалом, 
використовуючи диск Google; 

• SoGoSurvey. Цей додаток, заснований на хмарних 
технологіях, призначений для створення, поширення та аналізу 
опитувань, форм, вікторин і оцінювань може бути використаний 
вчителями у різних контекстах, як в навчальній діяльності, так і під 
час проведення наукового дослідження; 

• VoiceThread. Веб-платформа дозволяє вчителю залучати 
різноманітні форми мультимедіа, перетворюючи їх на простір 
співпраці шляхом додавання відео-, голосових та текстових 
коментарів; 

• SpiderScribe. Такий інструментом Web 2.0 надає вчителю 
можливість залучати в освітній процес інтелектуальні карти (mind 
maps) та технологію он-лайн мозкового штурму, що дозволяє 
організовувати роботу в класі шляхом поєднання нотаток, файлів, 
подій календаря тощо в інтелектуальних картах вільної форми, над 
якими можна співпрацювати та ділитися в Інтернеті; 

• Vocaroo. Цей додаток являє собою он-лайн диктофон, який 
може бути використаний вчителем, наприклад, з метою розвитку та 
перевірки навичок аудіювання,а також підчас вивчення фонетичних 
аспектів англійської мови; 

• Glogster. Вчитель може використовувати цю хмарну 
платформу для створення презентацій та інтерактивного навчання. 
Вона дозволяє користувачам, в основному студентам та вчителям, 
поєднувати текст, зображення, відео та аудіо для створення 
інтерактивного веб-плаката, який називається «glog» та розміщується 
на віртуальному полотні; 

• Storybird. Цей ресурс надає учням / студентам можливість 
проходити он-лайн-курси, розв’язувати різноманітні завдання, а 
також отримувати відгуки читачів з метою покращення навичок 
письма, що робить його вкрай актуальним для навчання писемного 
мовлення; 

• Wordle. Вчитель може застосовувати цей додаток для 
створення «хмар слова» (word clouds)  з будь-якого тексту. Хмари 
дозволяють приділити більше уваги словам, які частіше з’являються у 
вихідному тексті, тож використання додатку покращує в учнів / 
студентів навички письма; 

• Kidblog. Ця платформа надає вчителям інструменти для 
безпечного опублікування в Інтернеті учнівських письмових робіт. 
Вчителі можуть стежити за всією діяльністю, що відбувається навколо 
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текстів, в межах спільноти авторів, та вносити публічно доступні 
правки й коментарі. 

Представлений вище перелік інструментів не є вичерпним, 
оскільки на даний час їх існує значна кількість, а розвиток веб-
технології спричиняє постійну появу нових інструментів. Проте, у 
переліку представлені ті інструменти Web 2.0, які є важливими для 
використання у процесі підготовки саме вчителів англійської мови за 
умови наявності у них достатнього рівня мотивації, готовності до 
використання цих технологій в освітні діяльності та сформованості 
інформаційної компетенції. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КАРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВІ 
 

Зазубрювання слів і правил, списані зошити, і ніякого 
результату. Справа не тільки у здібностях студентів чи професіоналізмі 
викладачів: величезну роль відіграють навчальні методики, які, на 
жаль, давно застаріли. 

Досить недавно був введений в активну практику один чудовий 
метод - метод інтелектуальних карт. Англійський психолог, відомий 
дослідник із проблем інтелекту, психології навчання і проблем 
мислення Тоні Бьюзен значно спростив техніку побудови інтелект-
карт, а також зробив їх радіальними, тобто такими, що будуються 
навколо якоїсь центральної думки або проблеми. Саме така технологія 
отримала назву Mind Mapping і вперше була представлена світу 
весною 1974 року. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/learning-20-impact-web-20-innovations-education-and-training-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/learning-20-impact-web-20-innovations-education-and-training-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/learning-20-impact-web-20-innovations-education-and-training-europe
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Інтелект-карта («карта розумових дій», «ментальна карта», 
«карта пам’яті», в оригіналі — Mind Map) — це схема, яка візуалізує 
певну інформацію при її обробці людиною, це спосіб зображення 
процесу загального системного мислення за допомогою структурно-
логічних схем радіальної організації. Карта пам’яті реалізується у 
вигляді діаграми, на якій зображені слова, ідеї, завдання або інші 
поняття, зв’язані гілками, що відходять від центрального поняття або 
ідеї. В основі цієї техніки — принцип «радіального мислення», що 
належить до асоціативних розумових процесів, відправною точкою або 
точкою дотику яких є центральний об’єкт. За допомогою складених за 
певними правилами карт можна створювати, візуалізувати, 
структуризувати і класифікувати ідеї та наочно представляти досить 
складні концепції і великі обсяги інформації. 

Така карта дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, 
а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, 
демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати 
(записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий 
термін у системі знань про певний об’єкти чи у певній галузі [1]. 

 Іноземна мова, на відміну від інших навчальних предметів, є 
засобом комунікації і пізнання іншої культури. Цей засіб володіє 
величезним потенціалом для всебічного розвитку особистості. 
Основний акцент в методиці викладання іноземної мови робиться на 
розвиток вмінь спілкуватися, на формування комунікативної 
компетенції як основи пізнання світу, в якому ми живемо. Цей акцент 
орієнтується на особистість, дозволяє враховувати сутність мови як 
головного знаряддя мислення і діяльності людини, як засіб 
становлення особистості, а також дозволяє тісніше пов'язувати 
навчальний процес з іншомовною культурою і з життєвими запитами 
тих, хто навчається. Одним з ефективних засобів засвоєння іноземної 
мови є метод Mind Maps як природний продукт діяльності нашого 
мозку. Складаючи такі карти, ми графічно відображаємо процес 
нашого мислення. Карти пам'яті є дуже потужним інструментом для 
вивільнення потенціалу, прихованого в мозку. Тому цей метод може 
бути застосовано в будь-якій сфері людського життя, де потрібно 
вдосконалювати інтелектуальний потенціал особистості. Найчастіше 
даний метод є індивідуальним продуктом однієї людини або однієї 
групи, висловлює індивідуальні можливості, створює простір для 
прояву креативних здібностей. 

  Види інтелектуальних карт: 
 «Карта пам’яті» являє собою інтелект-карту, що містить 

систему ієрархії ключових слів і систему символізації, що є 
відображенням процесу мислення (або його частини): «мозковий 
штурм» - угруповання - класифікація - аналіз - розстановка 
пріоритетів - лінійна послідовність. 
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      «Карта тексту» дозволяє зрозуміти і на 100 % запам'ятати 
будь-який текст, є основоположним методом обробки та 
запам'ятовування великих обсягів текстової інформації. 

   «Карта правила» прискорює процес запам'ятовування правил 
та формування навичок їх практичного застосування. 

   «Карта підручника» дозволяє зрозуміти і на 100 % 
запам'ятати весь підручник чи книгу. 

  «Мнемонична карта» застосовується для 100% 
запам'ятовування великого обсягу точної інформації, тобто різних 
списків, таблиць, складних текстів і віршів, наприклад, списку 
неправильних дієслів англійської мови тощо.                 

   «Конспект-карта» в 5 разів прискорює процес запису 
виступів, лекцій і їх якісне засвоєння, містить систему вибору 
ключових слів, систему ієрархії та взаємозв'язку ключових слів, 
систему символізації.  

   «Питання-карта» прискорює процес формування навичок, 
спираючись на алгоритми мислення (діяльнісний підхід), наприклад, 
навик вираження думки англійською мовою.   

   «Карта мислення» застосовується для всебічного аналізу і 
планування діяльності, для стратегічного планування розвитку 
особистості або організації, використовується в психологічному і 
бізнес консультуванні [2]. 

Отже, інтелект-карти — це зручний інструмент для відображення 
процесу мислення і структуризації інформації у візуальній формі. 
Використовуються для "стенографування" думок та ідей, які 
проносяться в голові, коли ви роздумуєте над яким-небудь завданням. 
Ці карти дозволяють так оформити інформацію, що мозок легко її 
сприйме, бо інформація записана на "мові мозку". Якщо ви хочете 
сприйняти яку-небудь інформацію і для цього оформляєте її у вигляді 
таблиць, списків, звичайного тексту і так далі, то вашому мозку 
потрібно буде зробити додаткову роботу по перекладу цієї інформації 
зрозумілою для нього мовою. Якщо ж ця інформація оформлена у 
вигляді інтелектуальних карт, то вона легко і просто укладеться у 
вашій голові, тому що записана на "мові мозку". 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 
1. Інтелектуальні карти [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

документу: https://golubteacher.pp.ua/kolegam/metodichni-
rekomendatsiyi/tehnologiyi-navchannya/intelektualni-karti-innovatsijnij-
metod-vizualizatsiyi-informatsiyi.html. 

2. Інтелект-карти на уроках англійської [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу до документу: http://nvk99.dnepredu.com/uk/article/intelekt-
karti-na-urokakh-angliiskoyi-movi-yak-akt.html. 

3. Що таке карта пам’яті [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документу: https://sites.google.com/site/kartyrozumu/. 

https://golubteacher.pp.ua/kolegam/metodichni-rekomendatsiyi/tehnologiyi-navchannya/intelektualni-karti-innovatsijnij-metod-vizualizatsiyi-informatsiyi.html
https://golubteacher.pp.ua/kolegam/metodichni-rekomendatsiyi/tehnologiyi-navchannya/intelektualni-karti-innovatsijnij-metod-vizualizatsiyi-informatsiyi.html
https://golubteacher.pp.ua/kolegam/metodichni-rekomendatsiyi/tehnologiyi-navchannya/intelektualni-karti-innovatsijnij-metod-vizualizatsiyi-informatsiyi.html
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ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДГОТОВКУ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Суспільно-політичні процеси кінця ХХ – початку ХХІ століття та 

історичні обставини розвитку призвели до поширення у суспільстві 
явища як мультикультуралізм. Так як соціо-культурні норми 
суспільства набувають розвитку виключно у системній взаємодії 
мовних, культурних та соціально-історичних  аспектів  різних етнічних 
груп, проблему мультикультуралізму слід розглядати як теоретичну 
ідеологему [1: 38]. 

Сучасний стан професійного становлення майбутніх учителів 
філологічних спеціальностей має низку особливостей. Перш за все 
актуальним є вивчення студентами закономірностей функціонування 
сучасного мультикультурного суспільства та відповідної моделі 
поведінки і спілкування між людьми. 

Професійна діяльність майбутнього фахівця передбачає 
комплексне і варіативне використання теоретичних знань та 
практичних умінь. Кожне професійне завдання, по суті, є 
міждисциплінарним, інтегральним і вимагає системного аналізу, 
побудови цілісної моделі його вирішення. Сказане пояснює, чому 
підготовка фахівців, необхідних державі і націлених на успішну 
трудову діяльність, неможлива без дотримання інтегративного підходу 
в професійній освіті. 

Між викладанням іноземних мов і міжкультурною комунікацією 
існує тісний зв’язок. На занятті з вивчення іноземної мови пізнаються 
основи іншої культури, оскільки кожне іноземне слово відображає 
іншу культуру, за кожною лексемою стоїть певний образ, зумовлений 
мовною традицією народу. 

Явище мультикультуралізму, як взаємодія різних культурних 
форм та їх прояві за умов інтеграційних процесів у світі, існує на межі 
різних культур та взаємодії з ними, вимагає від майбутніх вчителів 
філологічних спеціальностей діалогічності, розуміння, поваги до 
культурної ідентичності інших людей та формування відповідних 
навичок у наступних поколінь. 

Головними цілями підготовки майбутніх вчителів філологічних 
спеціальностей до міжкультурної комунікації є: 

– систематичне викладення основних проблем міжкультурної 
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комунікації, оволодіння основними поняттями і термінологією; 
– розвиток культурної сприйнятливості, здатність до правильної 

інтерпретації конкретних проявів комунікативної поведінки в різних 
культурах; 

– формування практичних навичок і вмінь в спілкуванні з 
представниками інших культур [2: 199–204]. 

З позицій мультикультуралізму комунікативний аспект 
розглядається як основа взаємодії майбутніх фахівці філологічних 
спеціальностей засвоюють ключові відомості про процес спілкування, 
котрий передбачає активну соціальну кооперацію взаємодію індивідів, 
слідують правилам і нормам, що мають за мету реалізацію мети 
спілкування між різними соціокультурними групами. 

Формування комунікативних навичок та засобів їх реалізації у 
майбутніх учителів філологічних спеціальностей вимагає наявності  
наступних моральних якостей: терпимість, доброзичливість, повага до 
людей, тактовність і чемність. Культура спілкування має велике 
значення  для встановлення оптимальних  соціально-психологічних  
зв’язків у суспільстві, трудовому колективі, освітньому процесі та 
побутовій сфері. 

Завдання навчання іноземних мов як засобу комунікації між 
представниками різних народів і культур полягає в тому, що мови 
повинні вивчатися в нерозривній єдності зі світом і культурою 
народів, що говорять на цих мовах. До основних компонентів подібної 
іноземної культури, які повинні засвоїти студенти філологи належать 
наступні елементи, що мають відповідне національно-специфічне 
забарвлення: 

– традиції, а також обряди, які можна сприймати як традиції; 
– традиційно-побутова культура; 
– повсякденна поведінка; 
– національна картина світу, яка відображає специфіку 

сприйняття навколишнього світу; 
– художня культура, яку можна також віднести до елементів 

етнографії та етнології [3: 231-235]. 
Підготовка майбутніх вчителів філологічних спеціальностей 

включає вивчення сукупності невербальних засобів комунікації, 
історичних та національних традицій народів країн, мови яких 
вивчаються. Значно полегшує взаємовідносини із представниками 
іншомовних груп розуміння мови жестів, що  дає змогу частково 
компенсувати незнання мови завдяки вмінню правильно її  
трактувати, 

Вагомими цілями підготовки майбутніх вчителів філологічних 
спеціальностей до міжкультурної комунікації є: 

– систематичне викладення основних проблем міжкультурної 
комунікації, оволодіння основними поняттями і термінологією; 
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– розвиток культурної сприйнятливості, здатність до правильної 
інтерпретації конкретних проявів комунікативної поведінки в різних 
культурах; 

– формування практичних навичок і вмінь у спілкуванні з 
представниками інших культур [2: 200-201]. 

Майбутні вчителі філологічних спеціальностей  повинні бути 
готовими до міжкультурного спілкування із представниками інших 
країн, уміти знаходити нестандартні рішення у незнайомих 
міжкультурних ситуаціях. У навчальній діяльності студентів 
філологічних спеціальностей найважливішу роль відіграє усна 
комунікація. 

Інтерактивні методи (ділові та рольові ігри, дискусії тощо) 
дають студентам змогу опанувати мистецтво ведення переговорів з 
іноземцями, розвивати вміння і навички працювати командно, з 
урахуванням культурних особливостей ділового партнера [4:  76]. 

Володіння іншомовним кодом, за допомогою якого майбутні 
учителі філологічних спеціальностей успішно здійснюватимуть 
міжкультурно-професійну взаємодію, передбачає формування не 
тільки практичних навичок усного мовлення, а й професійно 
важливих концептів іншомовної культури, що визначають специфіку 
суспільної й ділової поведінки, детермінованої впливом історичних 
традицій і звичаїв, способу життя тощо. Лінгвосоціопсихологічні та 
культурологічні знання про іншомовний соціум створюють широкий 
контекст міжкультурного спілкування, формують перцептивну 
готовність студентів до ефективного міжкультурного ділового 
спілкування, до міжнародного професійного співробітництва [5: 100]. 

Підготовка кваліфікованих спеціалістів філологічних 
спеціальностей у площині мультикультуралізму спрямована на 
 оволодіння іноземною мовою на побутовому рівні; застосовувати 
навички та знання іноземної мови у практичній діяльності; 
підвищення інтелектуального, загальнокультурного рівня майбутніх 
спеціалістів; для занять особистісним розвитком; застосування 
етичних норм комунікації та їх застосування на практиці. 

Отже, основні напрямки професійного становлення майбутніх 
учителів філологічних спеціальностей у практиці вищої школи 
включають  ознайомлення студентів з проблемами становлення та 
розвитку мультикультурних суспільств, різними аспектами 
спілкування і стосунків між людьми в них, підготовку студентів до 
міжкультурної комунікації (спілкування) в ході вивчення іноземних 
мов,  формування у майбутніх учителів філологічних спеціальностей 
інтересу до професійної діяльності, підготовка студентів до 
використання педагогічних технологій в освітньому процесі для 
вирішення конкретних навчально-виховних завдань. Це дає 
можливість розглядати мультикультуралізм як передумову підготовки 
майбутніх учителів філологічних спеціальностей у контексті  
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інтеграційних та глобалізаційних процесів у світі. 
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ПРИНЦИП КООПЕРАЦІЇ В РАМКАХ ТЕОРІЇ  
УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 
Сучасні процеси світової інтеграції зумовлюють потребу 

наукового дослідження комунікації як фактору формування світового 
інформаційно-комунікативного простору. Актуальним сьогодні є 
дослідження феномена мовного спілкування перш за все з точки зору 
його ефективності, зокрема обґрунтування сутності успішної 
комунікації з її ключовими принципами: кооперації, ввічливості та 
релевантності. 

Вочевидь, при створенні нових моделей функціонування 
суспільства в умовах глобалізації та «глобальної революції у 
спілкуванні» необхідно звернутися не лише до наукових досліджень 
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останніх років, що виходять у міжкультурну комунікацію та на 
когнітивний рівень (V. Hinnenkamp, J. House, B. Keysar, Н. Печко та 
ін.), а й до праць англо-американських лінгвістів, які розробляли 
основоположні принципи успішної комунікації (H. Grice, P. Brown, D. 
Wilson та ін.).  

Мета статті – здійснити теоретичний огляд принципу кооперації 
як одного з ключових принципів успішної комунікації. 

Існує ціла низка загальновідомих правил та закономірностей, які 
регулюють комунікативний процес. Успішність комунікації залежить 
від відповідності мовних стратегій і тактик комунікативній меті, тоді 
як невідповідність – призводить до комунікативної поразки, що 
свідчить про недостатню комунікативну компетенцію мовця.  

Принципи успішної комунікації  було введено і розроблено у 
роботах представників англо-американської лінгвістичної школи, 
основними з яких є принцип кооперації Г. Грайса й принцип 
увічливості Дж. Ліча. Слід зазначити, що всі сучасні 
прагмалінгвістичні дослідження комунікативних процесів 
ґрунтуються на їх детальному аналізі та подальшій розробці.  

Один з ключових принципів успішної комунікації – принцип 
кооперації –  був сформульований П. Грайсом в рамках теорії мовного 
спілкування [1]. Його суть полягає у вимозі до кожного з комунікантів 
вносити той внесок, який необхідний на конкретній стадії розмови. 
Іншими словами, співрозмовники повинні прагнути до 
співробітництва. Даний принцип реалізується у вигляді низки правил: 
повноти інформації, якості інформації, релевантності, манери і т. д. 
Максими П. Грайса є загальними принципами, на які опираються 
комуніканти в процесі спілкування. Однак, застосування принципу 
кооперації до аналізу дискурсу є проблематичним, оскільки всі ці 
поняття є відносними.  

Вчені П. Браун і С. Левінсон підкреслюють, що ввічливість 
заснована на таких поняттях, як бажання і мета, а не на нормах або 
моральних стандартах, що вказує на її стратегічний характер. Вони 
розглядають три причини для такого розуміння. По-перше, 
ввічливість це не якесь універсальне, беззастережно дотримуване 
право, яке всі люди мають по відношенню до всіх інших людей. 
Людина вдається до ввічливості, так як вона може сприяти 
досягненню цієї мети. По-друге, ввічливістю можна знехтувати, що і 
робиться всюди, наприклад, в ситуаціях суспільного протистояння, 
при образі співрозмовника, в кризових ситуаціях. По-третє, 
ввічливість можна аналізувати в динамічному аспекті, а не розглядати 
як норму, цим пояснюється те, що ввічливість соціально мінлива й 
інваріантна у всіх культурах та в усі часи [2]. 

 За визначенням Д. Таннен, ввічливість – це балансування між 
двома соціальними цінностями: включеністю в суспільні відносини і 
незалежністю, усвідомленням себе як особистості. Крихкий баланс 
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між цими конкуруючими категоріями є фундаментом ввічливості і, 
зокрема, визначає вибір відповідних лінгвістичних засобів [3]. 

 Подальший розвиток ця концепція отримала в роботі 
О. Йокоями [4], в якій модифікуються деякі максими П. Грайса. Так, 
наприклад, автор аналізує «непряму мовну поведінку» і робить 
висновок, що маніпуляції немає, коли адресат здогадується або знає 
про той невисловлений зміст, який мав на увазі адресант. Якщо ж 
адресат не припускав різниці між тим, що сказано, і тим, що мав на 
увазі адресант, відбувається маніпуляція.  

Інші вчені доповнюють список, запропонований П. Грайсом, 
наступними максимами: «прислухайся до того, що тобі говорять інші, 
зберігай це в своїй пам'яті; «максима самозахисту» – «покритикуй 
себе сам до того, як тебе покритикували інші»; «говори як прийнято в 
даному випадку, якщо немає особливих причин для іншого способу»; 
«економ зусилля своєї аудиторії і намагайся при цьому знизити свої 
«витрати на спілкування»»; «заповнюй прогалини в розмові»; «якщо 
ти можеш якось підтримати мовця, то не лінуйся це зробити». 

До конвенцій спілкування відносяться принципи раціональної 
поведінки Б. Фрейзера [5]: принцип виконання взятих зобов'язань, 
принцип неконкретизованого часу, принцип ефективності, принцип 
тимчасової обмеженості, конвенція про висловлення здібності, 
конвенція про висловлення бажання, конвенція дозволу, конвенція 
про висловлення наміру.  

Більшість дослідників мовної комунікації у своїх розвідках 
виходять з того, що стандартним є випадок, коли всі учасники 
комунікації йдуть назустріч один одному згідно з принципом 
кооперації. Водночас, парадоксальною особливістю комунікативних 
правил є їх постійне порушення. Поняття стратегії, запозичене 
прагматикою з військового мистецтва, на перше місце ставить не 
кооперацію, а трансформацію його моделі світу в бажаному для мовця 
напрямку.  

Отже, суть принципу кооперації полягає в прагненні 
співрозмовників до співпраці, що є умовою успішності мовної 
комунікації, хоча поряд існує і конфліктна комунікативна поведінка. У 
мовній стратегії пріоритетним буде результативний вплив на адресата, 
оскільки поняття стратегії на головне місце ставить не кооперацію, а 
перемогу. Одним з важливих параметрів в моделі мовної стратегії є 
установка на кооперацію або відсутність даної установки. 

Актуальним вважаємо дослідження теорії успішної комунікації в 
різних типах дискурсу. 
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ЛІНГВІСТИЧНА ОБДАРОВАНІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВИ 

 
Лінгвістична обдарованість є різновидом галузевих 

обдарованостей, тобто таких, які тісно пов’язані з однією або кількома 
галузями людської діяльності. На формування й розвиток 
лінгвістичної обдарованості впливають природні здібності, вплив 
мовного середовища, цілеспрямоване навчання й досвід. Надання 
переваги котромусь із цих чинників зумовлює  наукові позиції вчених, 
які досліджують феномен лінгвістичної обдарованості - нативістів, 
інтеракціоністів, соціальних когнітивістів, біхевіористів.  

Так, учені-нативісти віддають перевагу вродженим здібностям. 
Відомий представник цієї наукової школи, Н.Хомський висунув 
теорію, згідно з якою люди народжуються вже оснащеними засобами 
оволодіння мовою. Теорія вроджених мовних здібностей має як своїх 
прихильників, послідовників, так і скептиків, опонентів. Однак, якщо 
з нею не погоджуватися, тоді неможливо пояснити, чому мовних 
навичок набувають так швидко, незважаючи на всю складність мовних 
моделей, а інші здібності ще довго залишаються недорозвиненими. 
Понад те, чимало дітей з психічними проблемами мають виразну 
здібність оволодівати мовою, зокрема фонологією і синтаксисом, 
хоча не завжди здатні вдосконалювати усне мовлення. Так само 
незбагненним є феномен «гіперлексичних дітей», спроможних 
розшифровувати тексти в два-три роки, коли нормальні діти 
зазвичай починають читати в 5-6 років. У цьому ж ряду можна 
згадати й мультилінгвів – дітей, які в дошкільному віці опановують  
кілька мов одночасно, плюрілінгвів – дітей, які успішно вивчають 
кілька мов як шкільні предмети.  

Той факт, що діти приходять у світ біологічно підготовленими до 
опанування мови визнають і вчені-інтеракціоністи. Однак, на їхню 
думку, ця готовність полягає не в наявності природжених засобів 
оволодіння мовою, а радше в потужному мозку людини, який 
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повільно визріває, і це дає змогу дитині засвоювати дедалі більше 
інформації.  

Теоретики соціального навчання і вчені-біхевіористи обстоюють 
дещо іншу позицію щодо мовного розвитку особистості. Зокрема вони 
стверджують, що в основі цього процесу лежить імітація і позитивне 
підкріплення.  

Для проявлення і розвитку лінгвістичної обдарованості найбільш 
сприятливим є раннє дитинство, оскільки саме в цей час дитина 
здатна найбільш легко й швидко набувати мовний та іншомовний 
досвід. Особливою сенситивністю щодо цього позначений вік від 3 до 
6 років, ще один сприятливий період припадає на 8 - 10 років. А 
часовий проміжок від народження і до статевої зрілості є загалом 
унікальним з точки зору мовного розвитку людини.   

Річ у тім, що на допубертатній стадії процес латералізації - 
розподілу функцій між правою і лівою півкулями головного мозку - 
ще не завершений. Відтак ліва і права півкулі можуть взаємно 
підсилювати одна одну через синхронізацію функцій, зокрема й тих, 
що пов’язані з мовою, мовленням. Навіть тоді, коли з якихось причин 
трапляються порушення в роботі лівої півкулі мозку (у дорослої 
людини відповідає за мовні здібності), права півкуля може частково 
перебирати на себе мовні функції. Мозок людини, яка досягла статевої 
зрілості, втрачає цю  здатність, оскільки відбувається локалізація 
мовних центрів у лівій півкулі. 

Лінгвістична обдарованість належить до найбільш 
розповсюджених видів таланту. На відміну від інших галузевих  
обдарованостей, скажімо музичної, чи технічно-конструкторської, 
мовну спеціалізацію не обирають, з нею живуть. І з цим пов’язана ще 
одна особливість лінгвістичної обдарованості – 
багатофункціональність. За специфікою функціональних проявів  
можна виокремити три головні підвиди лінгвістичної обдарованості, а 
саме: пізнавальна, комунікативна, творча. Утім ці підвиди не 
існують у чистому вигляді, а здебільшого як сукупність найбільш 
виражених схильностей і здібностей до певного виду діяльності на тлі 
загальної картини лінгвістичної обдарованості.  

У пізнавальному аспекті лінгвістична обдарованість означає 
вищий середнього рівень здатності індивідів опановувати мову як 
знаково-символічну систему. Передусім це стосується рідної мови, яка 
є ключем до розвитку не лише мовної, а й інших видів обдарованості, 
так як уможливлює доступ до фактично необмеженого ресурсу знань. 

Знак стає словом-символом, словом-назвою лише в координатах 
мовної системи з притаманними їй правилами й кодами. І отже, для   
розуміння мови людині потрібно оволодіти не випадковим набором 
знаків, а їх системною організацією, тобто у взаємозв’язку таких 
компонентів, як фонологія, морфологія, семантика, синтаксис, 
граматика.    
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Опанування структури мови, правил і закономірностей її вжитку, 
розвиток фонетичних, лексичних, граматичних і стилістичних 
здібностей, лінгвістичного мислення – це та основа, на якій 
формується металінгвістична обізнаність обдарованої особистості як 
здатність думати про мову, піддавати рефлексії, усвідомлювати її 
властивості, переносити (генералізувати) знання й навички з однієї 
мовної задачі чи ситуації на іншу.   

Спроможність до генералізації мовного досвіду як властивість 
лінгвістично обдарованої особистості може проявлятися в різних 
видах діяльності. Так, розвиток здібностей до аудіювання, говоріння, 
письма веде до формування вербального інтелекту, який вирішальним 
чином впливає на успішність опанування іноземної мови (мов). У 
поєднанні з інтуїцією вербальний інтелект дає змогу осягати 
семантику слів, розрізняти фонетичні нюанси, ідентифікувати 
граматичну коректність чи некоректність, визначати відповідність, 
доречність стилю, розуміти соціокультурні коди, набувати іншомовної 
компетентності.     

Обсяг і оперативні властивості пом’яті відграють надважливу 
роль у розвитку іншомовної обдарованості. Маючи від природи гарну 
пам’ять, як довготривалу, так і оперативну, обдаровані учні здатні 
підкріплювати її аналогіями, асоціативним, образним мисленням, 
візуальними опорами, причому користуватися цими прийомами як 
свідомо, так і автоматично. Легкість, з якою вони перекладають тексти 
зі значною кількістю невідомих слів, виводять правила з однотипних 
мовних конструкцій, активують пасивний вокабуляр у комунікативних 
цілях, оперують контекстом для розшифровування тексту може 
дивувати, але тільки на перший погляд. За більшістю з цих 
здатностей, крім природного дару, стоїть також і пізнавальний досвід. 

Комунікативна функція стає провідною, коли виникає потреба 
поділитися чи обмінятися знаннями, інформацією. У цьому разі  
комунікація виступає основним джерелом одержання знань і 
механізмом порозуміння між людьми. Однак, як і будь-який вид 
мовної діяльності комунікація вимагає від індивідів спеціальних 
здібностей. Особливо здібні до спілкування люди – обдаровані 
комунікатори – здатні досягати цілей комунікації (як усної, так і 
письмової) найбільш раціональним, коректним і етичним шляхом.  

Раціональність проявляється в лапідарності й точності мовлення,  
стрункій логіці висловлювань, здатності аргументувати, дискутувати, 
не втрачаючи головної лінії розмови, умінні за потреби стискати й 
розширювати мовний контент, тримати паузу і робити наголос у 
найбільш значущих точках комунікації, отримувати інформацію, як з 
тексту, так і контексту розмови, «зчитувати» невербальні знаки. 
Талановитий комунікатор зазвичай продукує чіткі, доконані й 
однозначні речення, а також може виявити будь-яку неоднозначність, 
невизначеність у мові співбесідника й домогтися прояснення, 
пояснення. 
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Коректність стосується передусім умілого і грамотного  
застосування мовних засобів: аутентична вимова, дотримання 
граматичних правил, відчуття стилю, розрізнення семантичних 
нюансів слів і речень, доречне вживання мовних звертань, скорочень, 
кліше.    

Етичний бік комунікації пов’язаний з культурою мовлення в 
таких її проявах, як уміння чути і бути почутим; використання 
естетично й культурно прийнятних мовних зразків; комунікативна 
емпатія - розуміння почуттів, настроїв, думок співрозмовника; 
здатність зацікавити розмовою і гармонійно з неї вийти.  

Творчий компонент імпліцитно закладений у мові, мовленні, 
позаяк навіть вибір слова із ряду синонімів – це акт творчості,  
комбінування речень – це теж творчість так само, як і добирання 
влучних  фраз в процесі діалогу, компонування зв’язного тексту з 
окремих фрагментів тощо. Однак лише тоді, коли пов’язана з мовою 
творчість стає нестримним бажанням і усвідомленою метою, вона 
починає проявлятися в цілеспрямованій діяльності, опредмечуватися 
в її результатах. Це можуть бути літературні, поетичні твори, художні 
переклади, наукові й публіцистичні статті, журналістські та рекламні 
доробки тощо. І навіть, якщо не всі лінгвістично обдаровані діти 
доростуть до рівня поета чи письменника, вони можуть стати не менш 
успішними людьми з відмінним смаком, чуттям мови, з них вийдуть 
професійні редактори, диктори, експерти-лінгвісти, художні 
перекладачі, де їхні творчі здібності будуть запитані й реалізовані.    
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 МЕТОНІМІЧНІ ПЕРЕНЕСЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

 
Останнім часом у сучасній лінгвістиці посилилась увага 

науковців до різних способів збагачення лексичного складу 
французької мови. Одним із них є семантичний спосіб творення, при 
якому вже існуючі слова слугують для позначення нових понять, що і 
зумовило зростання значного інтересу до всебічного вивчення явища 
метонімії. Однак зауважимо, що метонімія потребує глибшого 
вивчення. У працях з питань семантики, у відповідних розділах 
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лексикології, у навчальних курсах граматики, у навчальних 
посібниках розгляд метонімії, як правило, зводиться до проблем 
визначення та до класифікації її типів. Також залишаються 
недостатньо розробленими питання, які стосуються лексико-
семантичного словотворення та явища семантичної омонімії. 

До того ж неоднозначним є тлумаченням самої метонімії, 
оскільки існують різні точки зору з таких важливих питань, як 
розмежування метонімії, синекдохи та метафори; зв’язок метафори та 
метонімії з їх значеннями; звуження та розширення лексичних 
значень; розмежування полісемії та семантичної омонімії. Конкретне 
вивчення метонімії відбувалося в різних аспектах як у вітчизняному 
так і у зарубіжному мовознавстві. Мовознавці досліджували 
семантичну природу й структуру метонімії, розглядали її 
співвіднесення із синекдохою та метафорою, аналізували окремі типи 
метонімічних зв’язків та перенесень /При визначенні таких понять, як 
метонімія та синекдоха ми дотримуємось тлумачень, представлених 
українським дослідником Тараненком О. О. в Українській 
енциклопедії.  

Метонімія (грец. μετονυμία, перейменування) – це перенесення 
найменування з одного предмета чи явища на інший предмет або 
явище на основі суміжного зв’язку між ними. 

Синекдоха (грец. Συνεκδοχή — співвіднесення) − це перенесення 
назви з одного предмета на інший за кількісним співвідношенням між 
ними [1: 339]. 

Зауважимо, що метонімія і синекдоха відображають реальні 
зв’язки предметів між собою. Але при метонімічних відношеннях 
предмети існують незалежно один від одного, а різноманітні 
перенесення базуються на їхній “цілісності” стосовно один до одного, 
тоді як при синекдосі зіставлені предмети становлять, одне ціле, тобто 
передбачається дроблення “цілого” на будь-які пов’язані з ним 
“частини” з подальшими комбінаціями за суміжністю. О. К. Жданов 
поділяє думку французького дослідника А. Дарместетера, який 
розглядає перенесення, властиві для власних назв (антономазію), як 
синекдоху. Хоча питання про співвіднесення антономазії з метонімією 
або синекдохою не є принципово важливим, оскільки останню можна 
вважати окремим видом метонімії, але нам видається, що перенесення 
“одиничного-загального” слід віднести до метонімії, тому тут немає 
співвіднесення “частини та цілого”, антономазія може також включати 
й елемент порівняння, і ставати метафорою [2 :17].Як було зазначено 
вище, французькі дослідники відносять до метафори, метонімії та 
синекдохи явища розширення і звуження; лексичного значення слова, 
що часто прирівнюється до суміжних зв’язків “частини” та “цілого”. Це 
й пояснює те, що відношення “вид-рід” розглядаються ними як 
синекдоха. Однак, на наш погляд, неправомірно вважати звуження та 
розширення значення слів метонімічними (і метафоричними) 
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перенесеннями, оскільки вони являють собою різні семантичні явища. 
Це переконливо доведено в роботах В. Гака. На його думку, при 
переході найменування з одного поняття на інше може змінюватися їх 
значення, при цьому виникає “потворне” перенесення (розширення, 
звуження, зміщення) [3: 33 – 34] [4: 80 − 84]. 

Дослідниця Н. Н. Лопатнікова вважає, що звуження значення є 
наслідком скорочення номінативної функції слова, яке від вираження 
поняття роду переходить до вираження поняття виду. Відповідно 
зворотне явище відбувається при розширенні значення слова [5: 68].Зі 
сказаного вище стає зрозуміло, що відношення “вид-рід”, як і 
пов’язані з ними процеси звуження та розширення, оперують 
поняттями, які відмінні за обсягом. А відтак виникає “образне” 
перенесення, яке не можна вважати метонімічним, оскільки при 
цьому останньому поняття розрізняються за змістом і не об’єднуються 
єдиним родовим зв’язком. Метонімічне перенесення може потенційно 
призвести до багатозначності, оскільки первісне значення слова, як 
правило, продовжує існувати поряд із метонімічним. У випадках 
звуження й розширення первісне значення слова найчастіше 
поступається місцем новому значенню і тому процеси звуження та 
розширення не обов’язково призводять до багатозначності. У деяких 
випадках, однак, не відбувається втрата початкового значення, і слово 
зберігається у вузькій сфері вживання і в загальновживаній лексиці [6: 
93 − 94].Думка про залежність семантики слова від властивостей тієї 
лексико-граматичної категорії, до якої воно належить, по суті, не нова, 
− вона була підтверджена мовознавцем Г. С. Кличковим у статті 
присвяченій специфіці семантичних змін в іменниках, прикметниках 
та дієсловах. Науковець вважає, що в різних системах класифікацій, як 
правило, не беруть до уваги своєрідності семантичних змін у різних 
лексико-граматичних класах слів. Автор зазначає, що «ніяка наукова 
класифікація семантичних змін неможлива без урахування специфіки 
різних частин мови». У результаті проведеного дослідження 
Г. С. Кличков дійшов висновку, що у іменників переважають 
предметно-логічні фактори семантичних змін, у дієсловах − 
функціонально-обумовлені зміни, прикметники займають проміжну 
позицію, водночас відрізняючись низкою специфічних рис, не 
властивих ні дієсловам, ні іменникам. [7:158 −167]. 

Поділяючи точку зору Г. С. Кличкова, ми вважаємо, що 
класифікацію метонімічних перенесень доцільно проводити за 
логічним принципом, який відображає своєрідність лексико-
граматичної категорії іменника. 

Іменники поділяються на дві великі категорії − абстрактні і 
конкретні. Конкретні позначають предмети матеріальної дійсності, що 
існують поза і незалежно від нас, від нашого пізнання в широкому 
сенсі, тобто це може бути істота і неістота. Абстрактними ми 
називаємо іменники, що позначають дію, явище, стан, властивість, 
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якість, віддалені в процесі пізнання від одиничних матеріальних 
речей. 

Іменники з конкретним значенням можуть переходити до 
розряду іменників абстрактних і навпаки. Ці процеси можуть 
здійснюватися на основі як метафоричних, так і метонімічних 
перенесень, причому, переходи слів з абстрактним значенням у 
конкретне найбільш характерні для метонімії, а з конкретним в 
абстрактне − для метафори. 

Ми підтримуємо думку російського науковця О. К. Жданова, що у 
процесі семантичної еволюції іменники з абстрактними і конкретними 
значеннями можуть утворювати також інші комбінації метонімічного 
характеру. [4, с. 2]  Відповідно до цього класифікація метонімічних 
перенесень представлена нами у вигляді 4-х великих груп:1) 
абстрактне − конкретне, що у свою чергу поділяється на 10 типів та 
підвидів, 2) конкретне – абстрактне   – 7, 

3) абстрактне – абстрактне  − 4, 4) конкретне – конкретне − 23 
 Такі перенесення у свою чергу виявляють тенденції семантичної 

еволюції слів на основі суміжних комбінацій іменників абстрактного 
та конкретного значення. Найбільша продуктивність тієї чи іншої 
групи визначається за кількістю властивих їй типів та підтипів 
перенесення. Аналіз показав, що найбільш продуктивні і характерні 
для метонімії − перенесення “конкретне – конкретне”.Розглянемо 
приклади з кожної групи: 

1) перенесення “частина – ціле”, сутність якого полягає у тому, 
що назва “частини” предмета, людини або тварини можуть служити 
позначенням усього предмета, людини або тварини. Іменники, що 
називають частини тіла, дуже часто поєднуються з прикметниками, 
утворюючи фіксовані словосполучення чи складні слова: “barbe grise” 
(старий), “vieille moustache” (старий солдат); 

2) дія − суб'єкт дії: іменник, який виражає дію, може бути 
перенесений на суб'єкт дії, тобто на живий предмет, який здійснює цю 
дію. Наприклад: “visite” а) відвідування (дія); 2) відвідувач, гість 
(суб'єкт дії, істота), тобто людина, яка здійснює візит;b) предмет-
основа − зображення на предметі: “tableau” − дошка (основа) і 
картина, тобто те, що знаходиться на дошці; “toile” − полотно (основа) 
і картина; “papier” − папір та стаття (мова журналістів), тобто те, що 
надруковано на папері; “papiers” − папір та документи;c) символ 
(абстрактний) − явище, подія: “Octobre” − символізує соціалістичну 
революцію; “Lа saint-Barthélémy” − криваву розправу католиків над 
гугенотами (яка збіглася з днем святого Варфоломія, (24 серпня), 
тобто замість кривавих подій називається свято); “le 14 juillet” (1789) − 
Французьку буржуазну революцію; 1914 р. символізує Першу світову 
війну з її наслідками;d) власник – предмет: ім’я носія, власника 
переноситься на предмет: “riflard”, “pépin” − парасолька; ім'я носія 
предмета на одяг: “pantalon” − довгі панталони; “figaro” − рід короткої 
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куртки etc. Подібний тип метонімії може легко використовуватися в 
повсякденній мові: “Іванови горять!” (замість будинок Іванових), 
“поміщик горить” (замість маєток поміщика). 

Як бачимо, класифікація метонімічних перенесень виявила велику 
кількість різноманітних перенесень за суміжністю. Ці перенесення 
утворюють стійкі типи, “моделі”, що відображають об’єктивні зв’язки 
предметів і явищ дійсності.  

Перспектива подальшого дослідження питання відкриває великі 
можливості бо існує велика кількість метонімічних перенесень, які 
потребують всебічного вивчення. 
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DEVELOPING SPELLING TECHNIQUES AS AN EFFECTIVE 

TOOL IN LANGUAGE TEACHING 
 
Language is a living thing – ever changing, ever adapting and 

indispensable for human activity. Today there is hardly a teacher or learner 
of the English language who would not say that, along with pronunciation, 
English spelling is one of the hardest things to master. For historical 
reasons, English has adopted many different pronunciation-to-spelling 
rules (or their lack, for that matter), which makes learning the spellings of 
individual words a real challenge.  
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Problems devoted to introducing the new technologies in teaching 
spelling of foreign language are the issues of the research of many foreign 
researchers as Sheila Waller G., Ruth Gairn and Stuart Redman. As a 
Canadian researcher Sheila Waller neatly puts it, "much of the blame for 
this inhumanity to spellers of English may be laid directly at the feet of 
history" [8, p. 14]. She points out that early invasions and settlements left, 
their linguistic prints all over the language - Celts, Romans, early Christian 
missionaries spreading Latin and Greek, Angles, Jutes, Saxons with their 
Germanic tongues, Vikings, and then the French. Even with the publication 
of the first dictionary in 1623 there was still no consensus on 
pronunciation. To compound the problem, there are also regional spelling 
variants, first and foremost British and American, formal and informal 
variations, professional jargon spelling variants, advertisement spellings, 
etc. 

Good English spelling is of critical importance for secondary and 
higher school students in Ukraine, especially those within the arts track, 
and more specifically, the ones with language majors, whose courses are 
usually geared towards passing written exams. No matter how good 
students' vocabulary usage, grammar, punctuation and organizational skills 
are, if their spelling is weak, they will be marked down in an exam. To help 
them to develop good spelling skills, we, teachers, need to understand what 
the spelling process in English involves. 

The purpose of the article is to highlight the principal concepts of 
studying the background of some of the major problems (linguistic and 
psychological) in teaching English spelling at different levels and offer 
practical classroom activities aimed at overcoming those problems. 

The main material of the study. Twenty-nine years ago, a book by 
U. Frith entitled "Cognitive Process in Spelling" was published, and 
highlighted the fact that there actually exist two ways to spell words in 
English: by ear and by eye [4, p.11]. Since then many publications have 
emphasized the necessity of teaching students to spell via phonic (sound-
to-letter) and orthographic (visual) routes. Present-day research indicates 
(e.g. see the article by Helen Emery [3]) that while good spellers use mainly 
the visual route, they may resort to the phonic route, coupled with their 
knowledge of English spelling rules when writing words they are not sure 
how to spell. The important message is that teachers should try to use tasks 
that stimulate both ways of spelling if their students are to become 
proficient spellers.  

British authors Ruth Gairns and Stuart Redman summarize the 
problem in the following quotation: "To many students the complex 
relationship between sound and spelling in English seems nothing short of 
a conspiracy to make the language inexplicable to foreign learners"[5, p. 
56].   

Spelling difficulties present a challenge not only for the learners of 
English, but for native speakers as well. A study by R. Cramer and J. F. 
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Cipielewski of spelling errors found in over 18000 native-speaker student 
compositions showed that the leading source for spelling errors was vowel 
errors followed by: consonant errors; errors when applying affixed (e.g. y to 
I before adding -ed); compound words; errors of usage conventions (e.g. 
capitalization); and finally a group of errors they termed “the twilight zone” 
(which included added and omitted letters). 

To address these difficulties, Sheila Waller examines some of the 
language processing skills one needs in order to be a good speller. She 
points out in [1, p. 14] that a good speller must be able to: 

• Hear sounds correctly 

• Pronounce words correctly 

• Remember the correct orders of a word’s phonemes (e.g. 
regularly, not regularly) 

• Recognize letters of the alphabet and know the sounds they 
represent 

• Remember the correct orders of the letters in the word (e.g. 
with, not with) 

• Recognize, understand and use affixed (e.g. de-, re-, -tion, - ing) 

• Differentiate between letters that are visually similar (e.g. m 
and w; d and p; b and q) 

• Copy words correctly from another source, such as from the 
blackboard or a book 

• Learn new words since spelling an unknown word is more 
difficult. 

It's important for students to learn and practice 
common spelling patterns. Once students learn these patterns, it will help 
them achieve spelling success. Explore patterns together by rereading a 
familiar book and asking students to look for the spelling pattern in the 
story. There are a million different activities that will help students 
recognize spelling patterns, one being spelling bingo. Teachers can create a 
bingo board that focuses on word families (map, cap, tap, nap). Here are a 
five more activities to help students learn spelling patterns. 

• Play word sort. Discuss the spelling pattern of the week and 
have students cut out words and sort them. 

• Put up a Boggle board. Each week create a Boggle board that 
reflects the spelling pattern for that week. The students' task is to create as 
many words as they can with the letters on the board. 

• Use a plastic egg. Take a plastic Easter egg and, on the left half 
of the egg, write a few letters, and the on the other half of the egg, write the 
ending of the word. For example, the left half would be the 
letters, t,s,p, then the right half would be the ending of the word in. So the 
students would be able to the turn the egg and see the pattern tin, sin, 
pin, etc. 

•  Go on a word hunt. Have students search through familiar 
books to look for a particular pattern. For example, after reading the 
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words make, take, ate, discuss the spelling pattern a_e. The students' task 
is to search their text for this specific pattern. 

• Create an analogy book. If students know that the -at is in the    
word cat, then they can spell and read mat, fat, bat, etc. Have students 
create their own analogy books each time they learn a new spelling pattern. 
Then they can use these books as a reference when reading or spelling 
unknown words. 

• Practice Spelling Words. The most effective way for students to 
develop spelling skills is to have students practice their spelling words. 
Each week have students write their spelling words at least five times each. 
Repeatedly writing these words help students build knowledge, enhance 
learning, and develop their spelling skills. A fun way schools are helping 
students practice their weekly spelling lists is by having them visit the 
website (or app) Vocabulary Spelling City. Students can go to this site or 
app and practice their words by taking practice tests and playing a variety 
of spelling games. Here are a few more activities to help students practice 
their spelling words. 

• Roll the dice. Have students write their spelling word once in 
pencil. Then they must roll a die to determine how many times they must 
trace the word with a different colored crayon. 

• Create a story. Students must use all of their spelling words to 
create a story. 

• Spelling scramble. Students must correctly unscramble all of 
their spelling words. 

• Newspaper spelling. Each week as part of their spelling 
practice, students must search a newspaper and highlight each spelling 
word they find. 

The most efficient way for students to develop their spelling skills is 
to practice, practice, practice! Repetition is the key to achieving spelling 
accuracy. 

In conclusion, two important factors can be pointed out. The first one 
is that there are objective reasons to believe in the regularity and 
consistency of the English orthographic system. By raising our students' 
awareness of the existence of the multiple layers which characterize it - 
auditory, visual, morphological, semantic, etymological - we will make 
them realize that there is information available to help them conquer the 
English spelling system. 

Secondly, today spelling is no longer left to chance. The experts have 
agreed that "direct spelling instruction" is a must at all levels of EFL/ESL 
instruction. It should be done in an organized fashion and with logical 
progression. 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
Проблему використання сучасних технологій у підготовці 

майбутніх учителів досліджували В. Г. Бедерханова, І. Л. Бім, 
З. П. Горбенко, Г. Л. Ільїна, К. С. Лелюшкіна, Л. А. Садвокасова, 
В. В. Сєрікова, І. С. Якиманска та інші. Маловивченим питанням 
залишається впровадження проектної діяльності у загально 
педагогічну підготовку майбутніх учителів іноземної мови початкової 
школи. Метою статті є розгляд особливостей підготовки майбутнього 
вчителя іноземної мови, який викладатиме в початкових класах та 
пошук ефективних шляхів підвищення його професійного рівня. 
Відповідно до мети виділимо такі завдання: визначити фактори 
впливу на якість професійної діяльності майбутнього учителя; 
здійснити аналіз рівня володіння проектною діяльністю та 
застосування його вчителями, які викладають англійську мову у 
початкових класах; знайти шляхи вирішення проблеми підготовки 
майбутніх учителів до проектної діяльності в початкових класах. 
Основними напрямами професійного розвитку студента як 
майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи є розвиток 
його особистості та розвиток його професійної діяльності. Тобто, при 
виборі методів та засобів навчання варто враховувати вимоги як до 
особистості майбутнього учителя, так і до його професійної діяльності. 
Важливими професійними якостями вчителя англійської мови в 
початкових класах, на нашу думку, мають бути: спрямованість на 
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педагогічну діяльність саме з молодшими школярами; професійну 
підготовку, зорієнтовану на викладання іноземної мови в початковій 
ланці; вміти викладати навчальний матеріал у простій, доступній для 
молодших школярів формі; знання вікових та індивідуальних 
особливостей молодших школярів; схильність до нових методів 
навчання. Погодимось з думкою І. Зимньої, що саме вчитель 
початкового ступеня навчання повинен найвищою мірою 
характеризуватися специфікою професійно-предметних, особистісних 
і комунікативних якостей у їхній сукупності порівняно з учителем 
іншого ступеня навчання. Отже, проаналізувавши систему навчання 
майбутніх учителів іноземної мови, нами було визначено фактори, які 
впливають на якість професійної діяльності майбутнього учителя 
іноземної мови у початкових класах:  

1. Відсутність у навчальних планах таких дисциплін як 
психологія і педагогіка молодшого шкільного віку.  

2. Не приділяється увага вивченню методики навчання іноземної 
мови у початкових класах, що утруднює професійне становлення 
майбутніх фахівців.  

Студенти, які навчаються на факультетах початкового навчання, 
не приділяють достатньо уваги вивченню мови. Ефективним підходом 
у такому випадку може стати використання засобів моделювання та 
проектування у процесі загальнопедагогічної підготовки вчителів 
іноземної мови з метою формування особистісних рис педагога та його 
педагогічної культури в роботі з молодшими учнями. 
Проаналізувавши зміни в освіті, проектна діяльність має велике 
значення в підготовці майбутніх учителів іноземної мови, оскільки 
така діяльність спрямована на проведення студентами самостійних 
досліджень; має практичну цінність; сприяє налагодженню взаємодії 
між суб’єктами навчання, вирішенню актуальних проблем; розвиває 
гнучкість з точки зору швидкості його виконання; навчання 
відбувається відповідно до здібностей студентів. Аналіз педагогічної 
практики і теоретичних досліджень дозволив нам визначити проектну 
діяльність як засіб формування педагогічної компетентності, в ході 
опанування якої відбувається становлення професійно-важливих 
якостей фахівця, формування його ключових компетенцій. 
Анкетування учителів іноземної мови Недригайлівського району по 
питанню використання сучасних технологій, зокрема проектної 
діяльності на уроках у початкових класах свідчить про те, що основна 
частина учителів 75 % – не використовують проектну діяльність на 
уроках, аргументуючи це тим, що не розуміються на специфіці 
організації проектної діяльності з молодшими школярами, 45 % 
опитаних учителів оцінили свій рівень знань про проектну діяльність 
3 балами з 5 можливих, але позитивним є той факт, що 90 % опитаних 
мають бажання впроваджувати проектну діяльність на своїх уроках, 
але потребують методичної підтримки. 
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Результати анкетування вчителів по питанню використання  
сучасних технологій, зокрема проектної діяльності на уроках іноземної 
мови  в початкових класах дали такі результати: 

З метою підвищення рівня теоретичних знань учителів школи їм 
було запропоновано обрати теми практико-орієнтованих семінарів:  

• Види проектів, методика їх підготовки в початкових класах; 

• Психолого-педагогічні особливості навчання учнів початкових 
класів;  

• Проектна діяльність на уроках іноземної мови в початкових 
класах, від теорії до практики; 

• Особливості впровадження проектної діяльності в 
навчальновиховний процес.     
Думка вчителів щодо впровадження практико-орієнтованих 

семінарів (показники вибору): 
Дослідження показало, що більшу частину вчителів цікавить 

питання методики підготовки проектів у початкових класах і 
теоретичне та практичне застосування методу проектів у початкових 
класах. На останньому місці за показниками є особливості 
впровадження проектної діяльності в навчально-виховний процес, що 
вказує на те, що вчителі мають певні уявлення про використання 
проектної діяльності, але це здебільшого стосується середньої та 
старшої школи. До способів подолання даної проблеми, на нашу 
думку, слід віднести впровадження до методики викладання тем, які 
цікавлять нинішніх учителів, з метою підготовки майбутнього фахівця 
до подальшої роботи в навчальному закладі. Ефективними будуть і 
практичні заняття, на яких студенти матимуть змогу відпрацювати 
практичні навички використання проектної діяльності, розширене 
вивчення методики викладання іноземної мови та психолого-
педагогічних особливостей дітей молодшого шкільного віку дозволить 
майбутнім учителям результативно впроваджувати проектну 
діяльність на своїх уроках, обирати методи та принципи роботи, які 
сприятимуть підвищенню результатів. Таким чином, професійний 
розвиток майбутніх учителів іноземної мови, які викладатимуть у 
початкових класах, зважаючи на вимоги сучасності, потребує 
формування педагогічної культури в роботі з молодшими школярами 
та вимагає використання сучасних методів та технологій при 
підготовці студентів. Використання проектної діяльності в підготовці 
майбутнього учителя сприятиме розвитку професійноособистісних 
якостей студентів та адаптації їх до можливих ситуацій у процесі 
викладання англійської мови. У перспективі за доцільне вважаємо 
теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію 
підвищення педагогічної підготовки майбутніх учителів англійської 
мови шляхом впровадження проектної діяльності та розробити 
методичні рекомендації з її практичного використання у вищих 
навчальних закладах.   
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ДО ПИТАННЯ ПРО 
ТРАНСФОРМАЦІЮ СУТНОСТІ 

 
Глобалізація як процес інтеграції кардинально трансформує усі 

сфери життя людства. М. Сміт і М. Дойл, ґрунтуючись на 
дослідженнях учених, акцентують такі ключові впливи глобалізації, як 
де-локалізація і супра- територіальність; поширення технологічних 
інновацій; розвиток мультикультурних корпорацій; розбудова 
глобальних ринків [1]. Очевидним на сьогодні є вихід за локальні 
кордони життєдіяльності в умовах функціонування спільного 
простору індивідуумів та інституцій, ідей та культур.   

Характеристикою глобалізації освіти є наднаціональний 
характер її розвитку під впливом стратегічних орієнтирів 
міжнародних організацій. В умовах планетарних викликів 
відбувається спільний пошук світовою спільнотою інструментів для 
протистояння. Сьогодні освітні стратегії таких глобальних 
міжнародних організацій як ЮНЕСКО, Світовий банк, ОЕСР, ЄС є 
визначальними для національних освітніх політик. Це, водночас, 
працює на гармонізацію останніх – такий стратегічний орієнтир, 
зокрема, як «Рівний доступ до якісної освіти», проголошений 
міжнародною спільнотою, є платформою, на якій ґрунтуються сучасні 
національні доктрини розвитку освіти. 

Визначальною ознакою глобалізації освіти є її оринковлення. 
Спостерігається переосмислення ролі освіти від соціального обов’язку 
держави до продуктивного каталізатору економічного розвитку. 
Освіта починає трактуватися як джерело конкурентоспроможності – в 
умовах глобалізації економіки країн конкурують між собою за ринки, 
іноземні інвестиції, технологічний розвиток та транснаціональні 
компанії [1, с. 179]. Сектор освіти, ґрунтуючись на ідеології 
неолібералізму, перетворюється на надавача послуг споживачу, який 
шукає найякісніші з них. Вчені (Н.П. Стромквіст, K. Монкмен) 
відзначають трансформацію дитино-центрованого підходу у шкільній 
освіті, який панував протягом тривалого часу у розвинених 
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демократичних країнах Європи та світу, у так званий економіко-
центрований [3, с. 12]. За цих умов актуальним стає рейтингування 
вчителів та шкіл. Останні можуть розраховувати на фінансову 
підтримку уряду у разі демонстрації позитивних результатів учнів в 
тестуванні як на локальному, так і на національному рівнях. Ще більш 
орієнтованими на клієнта є університети, які функціонують в умовах 
жорсткої конкуренції. 

На міжнародному рівні відбувається вимірювання ефективності 
освітніх систем засобами міжнародних порівняльних досліджень 
TIMSS, PISA, PIRLS тощо. З метою досягнення високих показників 
пріоритетності набувають навчальні предмети/освітні галузі, з яких 
тестуються учні – читання, математика, природознавство, сучасні 
мови. Водночас «за бортом» опиняються не менш важливі для 
сучасної людини дисципліни, що відповідають за формування 
ціннісних якостей особистості.  

Інтернаціоналізація фінансових ринків, технологічна революція, 
розбудова економіки знань диктує необхідність відходу від лінійної 
парадигми розвитку освіти у напрямі багатовимірності. Вертикальний 
формат її побудови (дошкільна, початкова, середня, професійно-
технічна, вища) вже не може задовольнити нові вимоги 
глобалізованих суспільств. З огляду на це спостерігається рух у 
напрямі розбудови формату освіти упродовж життя, який традиційну 
вертикаль збагачує горизонтальним вектором. Горизонтальність 
забезпечується освітніми траєкторіями різної тривалості й наповнення 
для здобуття індивідуумами кваліфікацій. Формальна освіта 
функціонує у тісному взаємозв’язку з неформальною, поширеною 
практикою, наприклад, стає офіційне визнання кваліфікацій, 
отриманих на робочому місці.  

Інтернаціоналізація на рівні вищої освіти в аспекті 
взаємовизнання дипломів забезпечує ефективність функціонування 
глобальних ринків праці, а відтак, і економіки. 

Трансформацій зазначає зміст освіти. В умовах інформаційного 
вибуху, коли обсяг інформації подвоюється кожні два роки, 
енциклопедичний підхід до добору й структурування змісту освіти вже 
не відповідає сучасності. Трендом стає формування 
вмінь/компетентностей, які покликані забезпечити громадянам 
успішний особистісний та професійний розвиток. Компетентнісно-
базований зміст забезпечується його стандартизацією. Стандартизація 
під впливом стратегічних віх (benchmarks) міжнародних організацій 
сприяє уніфікації змісту, що все більше «розмиває» національні 
особливості навчальних програм та підручників. 

Показником глобалізації освіти є децентралізація, що 
передбачає передачу повноважень щодо прийняття управлінських 
рішень на місцевий рівень з метою підвищення ефективності 
навчального процесу в закладах освіти. Часто паралельно з цим 
відбувається передача місцевим органам і фінансових зобов’язань, які 
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часто є занадто завищеними для них. В цих умовах актуалізується 
приватна освіта, яка, окрім розширення освітніх можливостей, сприяє 
подальшій стратифікації населення. 

Отже, глобалізація справляє визначальний вплив на освіту, 
повністю трансформуючи її засади. Фундаментальною ідеєю 
глобалізації є знання, які працюють на економіку, ринки праці, рух 
капіталу. Відповідно освіта, що набуває особливої значущості, отримує 
нову роль й активно трансформується відповідно до неї. 

Очевидним є рух від місії освіти як демократичного інституту до 
інструменту ринкової економіки. Реконцептулізована під впливом 
глобалізації освіта починає розглядатися не як соціальне благо, що 
має забезпечити держава своїм громадянам, а як джерело отримання 
нею економічної вигоди, засіб для забезпечення добробуту. Аспекти 
рівності і справедливості в освіті все більше заміщуються аспектами 
якості й ефективності. 

Метою освіти розглядається не трансляція знань, а формування 
життєво необхідних/ключових компетентностей та кваліфікацій. 
Висококваліфікований працівник, який відповідає вимогам 
інноваційної економіки та, водночас, активний громадянин, який 
може успішно жити у багатокультурній громаді, –ось той продукт, 
який очікує від освіти глобалізований світ.  

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 
1. Smith, M. K. and Doyle M. Globalization. / The encyclopedia of informal 

education. – 2002. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.infed.org/biblio/globalization.htm (англійською мовою). 

2. Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та 
США: монографія / [А. П. Джурило, О. З. Глушко, О. І. Локшина та ін.]. — 
К.: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. — 192 с. 

3. Globalization and Education: Integration and Contestation across Cultures. Ed. 
by Nelly P. Stromquist, Karen Monkman. 2nd edition. – Maryland: Rowman & 
Littlefield. – 2014. – 315 p. 

 

 

Людмила Люшнівська, 
викладач, 

Уманський державний педагогічний університет  
імені Павла Тичини 
(м. Умань, Україна) 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК 
МЕТОД УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності 

набуває проблема формування суспільно-активної, творчої, 
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компетентної особистості, яка самостійно генерує нові ідеї, приймає 
нестандартні рішення. Формування такої особистості здійснюється в 
умовах широкого використання інтерактивних технологій навчання, 
сутність яких полягає  у тому, що навчальний процес відбувається за 
умови постійної, активної взаємодії всіх учасників.  

Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається 
потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, 
психолого-педагогічних і суміжних наук. Цією стратегією є 
комунікативний компетентно-орієнтований підхід, який зумовлює 
практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: 
оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням шляхом 
формування та розвитку міжкультурної компетенції [1:20].  

Сучасні технології навчання, повинні бути зорієнтовані на 
особистість студента, створення умов для його самовираження і 
розвитку, при якому прагнення постійно оптимізувати навчальний 
процес з урахуванням особливостей інформаційного суспільства 
зумовлює потребу в нових технологіях навчання: 

- діалогічна технологія, яка спрямована на розвиток інтелекту 
студента як діалогізму свідомості через залучення до діалогу культур з 
метою формування самобутнього інтелектуального самовиявлення та 
креативного мислення. Така технологія співзвучна культурологічному 
підходу до навчання іноземних мов, задекларованому в 
Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, і передбачає 
передачу культурних надбань і культурне відтворення людини з метою 
відтворення суспільства на національному і міжнаціональному рівні; 

- технологія збагачення, що базується на ідеї важливості 
інтелектуального виховання студента через актуалізацію та 
ускладнення його власного ментального досвіду, до складу якого 
входять когнітивні, метакогнітивні та інтенційні компоненти. У 
навчанні іноземних мов процес збагачення ментального досвіду 
особливо інтенсивно відбувається під час формування вмінь чотирьох 
видів мовленнєвої діяльності [3: 32]; 

- технологія навчання у співробітництві, яка наголошує на 
необхідності розвитку індивідуальної відповідальності й 
комунікативних навичок для виконання спільного завдання, 
досягнення спільної мети у форматі роботи в команді. У навчанні 
іноземних мов професійного спрямування така технологія широко 
використовується в режимі парної роботи, роботи в групах. Робота в 
парах може розглядатися як робота в мінігрупах, що складаються з 
двох осіб, проте оптимальним можна вважати склад групи з 3-5 
студентів. Більша кількість осіб руйнує головну перевагу групової 
роботи – можливість надання достатнього часу для іншомовної 
комунікації кожному студенту. В менш чисельній групі – можливість 
інтеракції з різними комунікантами звужена і діапазон варіантів 
розвитку комунікації обмежений [3: 31]. 

- особистісно-орієнтована, або особистісна технологія, 
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спрямована на саморозвиток студента через допомогу йому у 
створенні власної цілісної картини світу на основі науково-технічних і 
культурних надбань людства завдяки повноцінному становленню 
головних ліній психічного розвитку – спостереження, мислення, 
практичної діяльності. Основою особистісної технології виступає 
комплексний підхід, який орієнтує побудову системи розвитку на 
цілісну особистість, а не на окремі її якості; сприяє всебічному 
розвитку особистості, що є результатом комплексного вирішення 
виховних і розвиваючих завдань; забезпечує центрованість 
навчального процесу на особистості з її здібностями, обдаруваннями, 
талантами і невичерпними можливостями до саморозвитку, 
самоосвіти, самореалізації; має підґрунтям такі принципи, як 
гуманізм і демократизм, свобода і відповідальність, поєднання 
загальнолюдських і національних цінностей, єдність інтелектуального, 
морального й естетичного розвитку [3: 31]. 

Специфіка викладання іноземних мов і намагання активізувати 
навчальний процес, зробити його більш творчим та 
індивідуалізованим зумовлюють необхідність використання 
інтерактивних технологій. Відмінність  між ними і традиційними 
організаційними формами полягає  у спрямованості  навчальної 
діяльності первинної групи (пари) на досягнення спільної мети. 
Залежність загального успіху від внеску кожного усуває конкуренцію 
всередині групи, змушує  її учасників слухати один одного, доводити, 
сперечатися, враховувати різні думки  і пропозиції  щодо розв`язання 
проблеми, навчатися самому й навчати інших, логічно 
висловлюватися, опонувати тощо [2: 209]. 

Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб 
створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, усунення 
почуття страху і невпевненості у собі, подолання мовного бар’єру, 
намагання зробити студента більш розкутим, налаштувати на успіх, 
виявити його здібності до творчості. 

Досить поширеним є застосування методу проектів, який 
завершує вивчення кожної розмовної теми впродовж навчального 
року і демонструє не лише мовні уміння і навички кожного студента, а 
й здатність до творчого мислення. В процесі проектної роботи 
відповідальність за навчання лягає на самого студента як індивіда і як 
члена проектної групи. Основне, що сам студент визначає, яку 
інформацію міститиме проект та в якій формі пройде його презентація 
[4: 206]. 

Результатом проектної роботи студентів є розвиток креативного 
мислення, набуття навичок самостійної та групової роботи, 
демонстрації та пояснення матеріалу. Використання інтерактивних 
форм та методів навчання є системним і логічно обґрунтованим у 
навчальному процесі, де чільне місце займають рольові ігри, 
драматизації, групові дискусії тощо. Означені види роботи є особливо 
ефективними на заключному етапі роботи над певною темою. Їх 
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застосування посилює особистісну та комунікативну орієнтованість 
навчання, стимулює творчість студентів та створює реальні умови для 
досягнення практичного результату навчання [4: 204]. 

Розвиток креативного мислення та посилення творчої активності 
студентів зумовлюють необхідність використання таких завдань, як 
написання доповідей відповідно до тематики робочої програми курсу, 
оформлення документації (написання резюме, заповнення карток для 
проходження паспортного контролю при перетині кордону та ін.) 
відповідно до світових стандартів, сприяло формуванню в студентів 
навичок письмової комунікації, що є важливими, зважаючи на 
процеси глобалізації та інтернаціоналізації [1:23]. 

Отож необхідно зазначити, що інтерактивне навчання потребує 
зміни структури організації заняття в групі, а також зміни кількості 
часу для підготовки як студентам, так і викладачеві. За таких умов 
інтерактивні методи допоможуть з одного боку, більш ефективно 
організувати комунікативно-пізнавальну діяльність студентів, а з 
іншого - сприятимуть оволодінню студентами навчальними 
стратегіями та виробленню власного ефективного стилю пізнавальної 
діяльності. 
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ім. О. Довженка є одним з найстаріших педагогічних вищих 
навчальних закладів в Україні, що був заснований ще у 1874 році. За 
багаторічну історію існування він сконцентрував у собі найкращі 
вітчизняні освітянські традиції.  

У світлі зближення з країнами ЄС нагальною для науковців, 
викладачів та студентів Глухівського національного педагогічного 
університету ім. О. Довженка є потреба у вивченні європейського 
досвіду з подальшим упровадженням його елементів в освітній процес 
на всіх рівнях, включаючи дошкільні навчальні заклади, 
загальноосвітні школи, професійно-технічні училища та ін. 

Серед широкого кола питань, що досліджуються в нашому 
університеті, велика увага приділяється проблемам збереження 
навколишнього природного середовища. Україна є частиною Європи і 
має враховувати великий досвід Євросоюзу у забезпеченні екологічної 
безпеки. Про те, що Україна намагається вирішити питання 
екологічної безпеки, свідчать Концепція національної екологічної 
політики України на період до 2020 року, затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 880-р 
та низка угод між Урядом України та ЄС. Ця Концепція має бути 
реалізована не лише на рівні підприємств, організацій, уряду та 
міжурядових спільнот, але і на рівні зміни свідомості кожного 
громадянина.  

У даному аспекті на перший план виходить проблема 
удосконалення національної системи освіти. Питання про зміст та 
реалізацію національних заходів екологічної безпеки знаходять 
висвітлення у навчальних програмах підготовки вихователів 
дошкільних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів 
професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів. Але 
освітніми програмами підготовки фахівців у галузі освіти в Україні не 
передбачено висвітлення досвіду Євросоюзу у забезпеченні 
екологічної безпеки. 

Проект команди Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка «Реалізація стратегії 
екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» (учасниками 
якої стали викладачі університету Мельник О. С., Загородня Л. П., 
Коренева І. М., Данильченко І.Г.) став одним із 8 переможців серед 
українських ВНЗ та асоціацій. Проект передбачав фінансування в 
розмірі 26880 Євро, з яких 20160 Євро виділив Європейський Союз. 
Реалізація проекту в Глухівському національному педагогічному 
університеті здійснювалася протягом 2015-2018 років та дозволила 
охопити за три роки більше 700 осіб. 

У ході реалізації грантового проекту було передбачено та 
проведено низку заходів методичного, навчального, організаційного 
та наукового плану. Детальна інформація про зміст заходів розміщена 
на  сторінці веб-сайту проекту http://mone.gnpu.edu.ua/index.php/ua/ 
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українська/англійська).  
У рамках реалізації грантового проекту було впроваджено в 

навчальний процес спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 014 
Біологія спеціалізований навчальний курс «Реалізація стратегії 
екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» для студентів 
Глухівського національного педагогічного університету ім. 
О. Довженка, який включає: навчальну програму, робочу програму,  
лекційний матеріал, презентації до лекцій, зміст 
практичних/семінарських робіт, тестовий контроль, електронний курс 
дистанційного навчання. 

Протягом 2016-2018 навчального року здійснювалось 
впровадження європейського досвіду з екологічної безпеки та 
екологічної культури у навчальний процес підготовки студентів 
спеціальності «Біологія», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». 
Зокрема, в програму навчального курсу «Основи екологічної 
культури», що викладається на факультеті природничої і фізико-
математичної освіти, було введено змістовий модуль, що передбачає 
ознайомлення з міжнародним досвідом природоохоронної діяльності 
та забезпечення екологічної безпеки та виконання студентами 
навчальних проектів «Освіта для сталого розвитку як нова парадигма 
освіти», «Екологічна пропаганда та агітація у сучасному житті». У 
зміст навчального курсу «Основи екології» доц. Кореневою І. М., 
зокрема до теми «Екологічні проблеми», додано навчальний матеріал 
про стратегію сталого розвитку, досвід європейський країн з 
екологічної безпеки та охорони природи, про сутність екологічної 
програми дій ЄС на 2012-2020 рр. «Жити добре в межах можливостей 
нашої планети». Зазначений курс є нормативним і викладався 
протягом 2016-2017 навчального року доц. Кореневою І.М. на 
факультетах природничої і фізико-математичної освіти, філології та 
історії, дошкільної освіти, професійної та технологічної освіти. 

У розрізі вивчення навчальної дисципліни «Соціальна та 
екологічна безпека діяльності» студенти були ознайомлені з основами 
європейського екологічного права. Зазначений курс є нормативним і 
викладався протягом 2016-2017 навчального року доц. Мельник О. С. 
на факультеті початкової освіти.  

Студенти 4 курсу факультету природничої і фізико-математичної 
освіти Марунчак М.В. та Кольченко Н.С. взяли участь у Конкурсі нa 
iннoвaцiйнy cтaттю в рамках польського проекту:  «Сталий розвиток: 
Науковий дебют - 2017» орагнізаторами якого є БЮPO пpoф. д-p хaб. 
iнж. Єжи Бyзeкa - дeпутата Євpoпeйcькoгo пapлaмeнту. Результатом є 
отримання гранту студентами на друк статті та участь в Міжнародній 
конференції „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2017” 8-9 травня 2018 року 
(http://www.buzek.pl/node/8137). 

На базі Глухівського НПУ ім. О. Довженка неодноразово 

http://www.buzek.pl/node/8137
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відбувалися Міжнародні, Всеукраїнські науково-практичні 
конференції, регіональні семінари, тренінги співорганізаторами яких 
виступили Національна академія педагогічних наук України, Інститут 
вищої освіти НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, 
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Rzeczpospolita 
Polska, Karabuk University, Turkey, Ondokuz Mayis University, Atakum 
Samsun, Turkey, European Association for Security, Міжнародна 
асоціація екологів університетів, Полтавський національний 
педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Чернігівський 
національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, Інститут 
ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України, Чорноморський 
державний університету імені Петра Могили, НПП «Деснянсько-
Старогутський», ГО «Всеукраїнська екологічна ліга». 

Командою проекту проводились наукові пошуки в галузі 
природоохоронного законодавства, освіти та міжнародного 
співробітництва в галузі екологічної політики країн ЄС. 
Досліджувалися можливі шляхи реалізації стратегії екологічної 
безпеки в Україні. Результати наукової роботи доповідались на 
конференціях, форумах, семінарах, круглих столах в Україні і за 
кордоном. 
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Євген Мамчур, 
кандидат педагогічних наук, 

Уманський державний педагогічний університет  
імені Павла Тичини 
(м. Умань, Україна) 

 
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 
 

У зв’язку зі створенням спільного європейського ринку праці 
важливою є підготовка фахівців в галузі педагогічної освіти. Це 
питання розглядається як один із механізмів інтеграції України до 
європейського освітнього простору поруч із прийняттям і реалізацією 
провідних європейських цінностей (демократії, соціальної 
справедливості, захисту прав людини), загальних методів і способів 
навчання і виховання – традиційних та інноваційних. У реалізації 
зазначених цінностей вагоме місце відведено новій генерації вчителів 
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іноземної мови. 
Особливої актуальності набуває проблема формування мовної 

особистості, її моральності, духовності, культури взагалі у контексті 
загальнолюдських ціннісних орієнтирів. Роль мови і рівень мовної 
освіченості студентів постійно зростає, підвищуються вимоги до 
майбутніх фахівців, здатних до реалізації ефективної міжкультурної 
комунікації.  

Оскільки мовна особистість існує в культурі, відображеній у мові, 
у формах суспільної свідомості, поведінкових стереотипах і нормах, 
предметах матеріальної культури тощо, то визначальна роль, 
безумовно, належить цінностям (концептам смислів) народу, мова 
якого вивчається. На нашу думку, для створення ефективної моделі 
навчання мови, учителеві, викладачеві необхідно володіти знаннями 
про багаторівневу організацію мовної особистості, дотримуватися 
принципів її формування. 

Резолюціями Ради з Європейського Співробітництва (1988 р.) та 
Парламентської Асамблеї Ради Європи (1989 р.), Болонської 
конференції в основу європейської освітньої парадигми провідним 
інструментом об’єднання визнано мову. Стосовно загальних підходів 
до проблеми мови в Європі, стратегічним спрямуванням мовної 
політики в контексті є мультилінгвальність з перспективою 
оволодіння кожним європейцем трьома і більше мовами. 

Учитель іноземної мови з його значним полікультурним 
потенціалом здатен зіграти велику роль у подоланні суспільством 
глибокої кризи в різних сферах, у тому числі і пропаганді 
загальнолюдських цінностей. А відтак, проблема формування 
ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя в сучасних умовах – 
найбільш пріоритетна. Адже, під час навчання у вищому навчальному 
закладі, філолог іноземної мови набуває знань про національні 
цінності народів світу. Через постійне «спілкування-дію» студент стає 
суб’єктом культурно-історичного й освітнього простору, усвідомлює 
себе як представника певного етносу, громадянина країни, Європи, 
світу. Водночас у майбутнього вчителя іноземної мови формуються 
певні світоглядні орієнтири: національні цінності об’єднують людей, 
сприяють їх ідентифікації, викликають патріотичні почуття, 
виховують толерантну, полікультурну особистість. 

Вивчення іноземної мови, таким чином, виходить за рамки 
педагогіки і набуває важливого політичного значення. Йдеться про 
переорієнтацію з оволодіння граматичними структурами та 
оволодіння живою мовою.  

Останньою зі складових комунікативної компетенції, але жодним 
чином не останньою за значущістю (“The last but not least”) є соціальна 
компетенція. Вона передбачає готовність і бажання взаємодіяти з 
іншими, впевненість у собі, а також уміння поставити себе на місце 
іншого і здатність впоратися із ситуацією, що склалася. 
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Такий підхід до професійної підготовки вчителя знайшов 
відбиття і в сучасному методі навчання – комунікативно-діяльнісному, 
що ставить за мету навчання мови через мовлення і заснований на 
таких ключових поняттях, як «спілкування», «культура», 
«мотивація», «інтерактивність». До провідних характеристик цього 
методу належать наступні: 
1) адекватність до реального спілкування; 
2) пріоритет мовленнєвої діяльності у взаємозв’язку всіх її видів; 
3) застосування активних форм спілкування (бесід, диспутів, 
конференцій, круглих столів, обговорень, роботи в “English-speaking 
Club”), що дають можливість висловитися, виразити свої думки в 
діалозі чи монолозі; 
4) синхронність, послідовність. 

Розглядаючи навчання в такому плані, слід відзначити, що 
навчати мови – це значить не тільки дати знання про мову, а й 
навчити користуватися мовою як засобом спілкування, критично 
мислити, отримувати інформацію з усіх доступних джерел, оцінювати 
її, розуміти співрозмовника, формулювати власні думки. 

При цьому необхідно звертати увагу на вироблення в особистості 
психологічних установок на самовдосконалення, націленість на вищі 
етичні й естетичні цінності, відповідальне ставлення до життя 
сприяють формуванню і вищих потреб, дають можливість усвідомити 
національні цінності, які свідчать про особливості світосприймання 
певного народу. 

Отже, сучасна підготовка вчителя іноземної мови має базуватися 
на нових цінностях, що пов’язані з взаєморозумінням, 
співробітництвом, згодою, прагненням створити полікультурну, 
полілінгвістичну й поліетичну українську державу європейського 
рівня. 
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Вадим Мартинюк, 
викладач, 

КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж 
 ім. Т. Г. Шевченка» 
(м. Умань, Україна) 

 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
 

Сьогодні в Україні велика увага приділяється якості освіти. 
Одним із провідних завдань повинно стати створення такого освітньо-
розвивального середовища, у результаті взаємодії з яким у 
майбутнього вчителя сформується готовність до роботи на основі 
знання сучасних педагогічних інновацій. Успішність інноваційної 
діяльності передбачає, що педагог усвідомлює практичну значущість 
різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на 
особистісному рівні. 

Тому, перед сучасними вищими навчальними закладами І-ІІ 
рівнів акредитації постало завдання максимального розкриття і 
розвитку індивідуальності студента на основі виявлення задатків та 
здібностей; формування його як суб’єкта соціального та професійного 
життя. 

Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму 
педагогічної діяльності і мислення, які спрямовані на організацію 
нововведень в освітньому просторі, або як процес створення, 
упровадження і поширення нового в освіті. 

Інноваційні технології дозволяють: 

♦ студентам: ефективно використовувати навчально-методичну 
літературу та матеріали; засвоювати професійні знання; розвивати 
проблемно-пошукове мислення; формувати професійне міркування; 
активувати науково-дослідницьку роботу; розширювати можливості 
самоконтролю отриманих знань. 

♦ викладачам: оперативно обновлювати навчально-методичну 
літературу; впроваджувати модульні технології навчання; 
розширювати можливості контролю знань студентів; аналіз 
педагогічного досвіду викладачів-новаторів; оптимального поєднання 
гуманітарних, природничо-математичних та професійних знань. 

♦ у цілому: удосконалювати якість наявних технологій 
підготовки спеціалістів. 

Метою інноваційних технологій є творче виховання особистості в 
інтелектуальному та емоційному вимірах. Такими інноваційними 
технологіями є: проектування, проблемне навчання, розвиваюче 
навчання, тестова система, ігрове навчання, занурення в іншомовну 
культуру, навчання в співробітництві, самоосвіта та автономія, 
інтеграція, а також дослідницькі та інформаційно-комунікативні 



45 

технології. 
Специфіка технології навчання полягає в конструюванні такого 

навчального процесу підготовки майбутнього вчителя, який гарантує 
обов’язкове досягнення поставленої мети та запрограмованого 
навчального результату. Вона характеризується: 1) постановкою 
головної мети і підпорядкованих їй цілей дидактичних завдань; 2) 
чіткою орієнтацією навчання на досягнення поставленої мети і на 
гарантоване досягнення результатів; 3) діагностикою поточного стану 
навчання кожного студента з дисципліни, що вивчається; 4) 
адекватною корекцією процесу навчання, налаштованою на 
поліпшення результатів; 5) завершальним оцінюванням результатів 
навчання (контрольна робота, залік чи іспит, закріплення 
теоретичних знань на практиці); 6) можливістю відтворення 
технології студентами. 

При підготовці майбутніх педагогів до інноваційної діяльності 
взаємодія викладача зі студентами має відповідати таким принципам: 
неперервність і цілісність розвитку особистості, гармонізація 
педагогічної діяльності, інтеграція всіх її аспектів; особистісна 
зорієнтованість; професійно-практична спрямованість (варіативність 
змісту занять у зоні актуальних ціннісних орієнтацій майбутніх 
педагогів і запитів педагогічної практики); альтернативність, свобода 
вибору (спільне планування, диференційовані завдання тощо); 
усвідомленість професійно-особистісного розвитку під час 
педагогічної взаємодії (рефлексія, корекція власної діяльності); творче 
самовираження, співпраця та співтворчість [5: 289]. 

У роботі із студентами викладачам вищої школи доцільно 
використовувати: диспут, самоаналіз, «мозкову атаку», моделювання, 
конструювання, ситуаційні завдання, захист творчих проектів, тренінг, 
ділові ігри, евристичну бесіду, презентації, метод «круглого столу», 
метод «ділової гри», рольові ігри, тренінги, колективні розв’язування 
творчих задач, методи з використанням комп'ютерної техніки тощо. 

Актуальними у даний час є такі інноваційні педагогічні 
технології навчання, що використовуються у програмі підготовки 
майбутнього вчителя: педагогічна технологія критичного мислення, 
яка полягає в тому, щоб сформувати власну точку зору в студента, 
навчити впевнено вести дискусії та приймати виважені рішення, 
самостійно здобувати знання, вчитись відкрито спілкуватись, логічно 
мислити та аргументувати; технологія навчання як дослідження, має 
за мету прищепити студентам навички дослідницької роботи, 
сформувати активну, творчу особистість; інтегральна педагогічна 
технологія – створює оптимальні умови для розвитку та 
самореалізації студента шляхом формування цілісних знань про 
об’єкт, що вивчається, і який є основою творення «образу світу»; 
технологія розвивального навчання – формує в студента здібності до 
самовдосконалення, активного, самостійного творчого мислення, 
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самостійного навчання; технології формування творчої особистості 
полягає в тому, щоб прищепити студентам навички, завдяки яким 
вони самостійно керуватимуть своєю пізнавальною активністю, будуть 
самостійно мислити, приймати неординарні рішення, свідомо 
вибирати свою життєву позицію, генерувати оригінальні ідеї; 
технологія особистісно-орієнтованого навчання має за мету надати 
студенту можливість проявляти самостійність мислення, 
незалежність, здатність до власного вибору; проектна технологія 
націлена стимулювати інтерес студентів до нових знань, до розвитку 
себе за допомогою вирішення особистих проблем і використання цих 
знань у конкретній практичній діяльності; технологія 
диференційованого навчання – формує в студентів уміння вчитися, 
потребу в самоосвіті, виникнення TD (eB), бажання генерувати ідеї, 
шукати альтернативні розв’язки стандартних та проблемних ситуацій; 
технологія гуманістичного навчання спрямована на виховання 
свідомих громадян, патріотів, освічених, творчих особистостей, 
становлення їхнього фізичного й морального здоров’я, забезпечення 
пріоритетного розвитку людини на засадах гуманізації, 
гуманітаризації та демократизації освітніх процесів; Технологія 
модульно-розвиваючого навчання – формує самоосвітню 
компетентність студентів; Технологія групового навчання – формує 
внутрішню мотивацію студентів до активного сприйняття, засвоєння 
та передачі інформації, сприяє формуванню комунікативних якостей 
студентів, активізує розумову діяльність; технології індивідуалізації 
процесу навчання – забезпечує максимальну продуктивність роботи 
студентів в існуючій системі організації навчання [8]. 

Переваги занять із використанням інноваційних технологій 
майбутніми фахівцями у тому, що: зростає зацікавленість;  наочність 
результативності навчання; розвиваються комунікативні навички; 
виникає інтерес до предмета; стимулюється розширення світогляду; 
умови навчання наближаються до реальних умов виробництва; 
виявляються особливості студентів; активізуються їх розумова 
діяльність. 

Таким чином, одним з найважливіших стратегічних завдань на 
сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є 
забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних 
стандартів. Розв’язання цього завдання можливе за умови зміни 
педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій 
навчання. Адже, завдання технології взагалі полягає у визначенні 
найбільш ефективних шляхів та засобів досягнення будь-яких цілей 
діяльності. Потреба у нововведеннях активізує інтерес до найсвіжіших 
знань у конкретній галузі, а успішність власної педагогічної 
інноваційної діяльності допомагає долати труднощі, шукати нові 
способи діяльності, відстоювати новаторські підходи у взаємодії з 
тими, хто їх не сприймає. Створення та використання інноваційних 
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освітніх технологій, безумовно, сприяє гуманізації освіти, розвитку 
суспільства й окремої людини, її особистісних якостей, формуванню її 
світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості. 
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ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ І МОВНА КАРТИНА СВІТУ 

 
В результаті вторинної номінації, що є одним із видів номінації, 

називання окремих елементів дійсності, створюються нові одиниці, в 
тому числі похідні слова, що входять до мовної картини світу. Одним 
із плідних прийомів дослідження похідної лексики, що є продуктом 
вторинної номінації, є моделювання. Термін «моделювання» має два 
значення: 1) прийом дослідження і 2) явище, яке спостерігається в 
мові. Ми будемо використовувати цей термін у його другому значенні. 
Словотворче моделювання традиційно ґрунтується на 
композиційності. 
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Сучасний розвиток науки характеризується підвищеним 
інтересом до людського фактору, до всіх сторін практичного і 
духовного життя людини. Зокрема, мовознавство виходить із 
передумови, що мова є засобом пізнання світу людини, яка володіє 
мовою, – Homo mensura («Людина – мірило всіх речей) [1: 128]. 

Звернення до теми людського фактора в мові свідчить про 
спрямування сучасної лінгвістики розглядати мову з антропологічної 
точки зору, в тісному зв'язку з людиною, її свідомістю, мисленням, 
духовно-практичною діяльністю. Такий підхід визначив створення 
єдиної теорії мови і людини. 

У зв'язку з антропоцентризмом останніх наукових досліджень 
особливий інтерес представляє вивчення проблем, пов'язаних з 
когнітивно-класифікуючою і мовленнєвомислительною діяльністю 
людини: зокрема, вивчення мовної картини світу і її зв'язку з 
номінативною сферою. 

Дослідження людського фактора в мові набуває нового ракурсу 
розгляду в зв'язку з вивченням картини світу (або,правильніше, 
концептуальної картини світу) взагалі, і мовної картини світу, 
зокрема. Цей поділ було запропоновано російськими лінгвістами 
(Г. Колшанський, Ю. Караулов та ін.). 

Поняття концептуальної картини світу стосується 
фундаментальних понять, що виражають специфіку людини і її буття, 
взаємини її з світом, найважливіші умови її існування в світі. 

Концептуальна картина світу багатша мовної картини світу, 
оскільки в її утворенні також задіяне сприйняття різними органами 
чуттів. 

Мовна ж картина світу включає в себе «слова, словозмінні і 
словотворчі формативи і синтаксичні конструкції» [2: 6]. Цілком 
логічно, що мовна модель світу варіює від мови до мови. 

Мова безпосередньо бере участь у двох процесах, пов'язаних із 
картиною світу. По-перше, в її надрах формується мовна картина світу, 
один із найбільш глибинних пластів картини світу у людини. По-
друге, сама мова виражає і експлікується в інші картини світу людини 
(релігійну, міфологічну, філософську, наукову, художню), які за 
посередництвом спеціальної лексики входять у мову, привносячи в неї 
риси людини, її культури. 

В результаті соціально-історичного досвіду людина, 
перетворюючи речі, їх властивості в предмет своєї праці, формує нові 
поняття про соціальне призначення, соціальні властивості і функції 
цих речей, разом із продуктами праці формує і нові поняття, уявлення, 
даючи кожному своє ім'я. Таким чином, виявляється номінативна 
діяльність людини, суть якої знаходить своє відображення в теорії 
номінації. Головним завданням теорії номінації є вивчення засобів і 
способів називання окремих елементів дійсності. 

До подібних способів належить і вторинна номінація. Ряд учених 
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(Р. Будагов, В. Телія) мають на увазі під вторинною лексичною 
номінацією лише «використання вже наявних у мові номінативних 
засобів у новій для них функції наречення». Однак ми підтримуємо 
думку О. Кубрякової, яка в термін "вторинна номінація" включає, крім 
чисто семантичних змін, також зміни форми (структури) 
номінативних одиниць, а також розглядаючи її як утворення не тільки 
однослівних, а й понадслівних одиниць на базі вже існуючих. 

Безумовно, не ставлячи знак рівності між термінами «деривація» 
і «вторинна номінація», з одного боку, і «словотворча номінація», з 
іншого, в подальшому ми будемо користуватися першими як більш 
загальними для позначення процесів словотворення. 

Сама постановка проблем, що стосуються обговорення ролі 
вторинної номінації в створенні мовної картини світу, можлива лише 
в тому випадку, коли існування певної картини світу в голові людини 
взагалі вважається незаперечним фактом, а зв'язок її з мовою – не 
викликає ніякого сумніву. Тут же слід згадати про те, що ми маємо на 
увазі національну, а не індивідуальну картину світу. 

Однак вищесказане не применшує ролі мови – адже завдання 
лінгвіста – з'ясувати об'єктивне співвідношення мовної та немовної 
моделей світу. 

Найзвичніший і в той же час найбільш досконалий тип мислення 
пов'язаний із мовою; найскладнішим видом людської діяльності є 
мовленнєвомислительна. Для того, щоб думка стала надбанням 
іншого, вона повинна об'єктивуватися, отримати якусь форму. Для 
цілей комунікації, безсумнівно, найбільшою цінністю є мова. Щоб 
бути адекватно зрозумілим і передати інформацію про світ, людина 
формулює свою думку словесними формами. 

Але картину світу становлять не тільки наділені готовими 
мовними формами значення, але і значення, які добувають із мовних 
форм різними способами вторинної номінації і потім абстраговані на 
цій основі. Ці значення становлять фундамент мовної картини світу та 
належать дериватам, що становить приблизно 2/3 лексикону. 

Мовна картина світу, в свою чергу, існує як частина загальної 
(глобальної) концептуальної картини світу, і яка складається як в 
самій предметній і пізнавальній діяльності людини, так і в ході 
ознайомлення людини з усіма численними описами світу, 
пропонованими їй іншими людьми у вигляді різноманітних мовних 
творів, тобто усних і письмових текстів. 

У зв'язку з цим О. Кубрякова, говорячи про актуальні завдання в 
теорії словотвору, пов'язує їх з новою парадигмою лінгвістичного 
знання – когнітивно-дискурсивною [3: 12-13]. 

«В основі цієї парадигми лежить таке розуміння мови, згідно 
якого вона є когнітивним утворенням, що використовується в 
комунікативній діяльності людини і володіє для виконання цієї 
діяльності необхідними одиницями, структурами, категоріями і 
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механізмами» [3: 12]. 
Саме тому, вивчаючи роль вторинної номінації у формуванні 

мовної картини світу і ставлячи питання про лексику похідного, слід 
враховувати когнітивно-пізнавальний і комунікативно-прагматичний 
характер деривації. «Ця частина мовної системи служить для 
моделювання особливих одиниць номінації, призначених не тільки 
для позначення і фіксації певних структур знання, а й їх об'єктивації в 
такій «упаковці», яка забезпечує їх участь у вигляді зручних і 
раціонально організованих одиниць у дискурсивній діяльності» [3: 
13].  

Дослідження процесів вторинної номінації дозволяє проникнути 
в рушійні сили цього явища, показати, як членується за допомогою 
виділення та подальшого найменування навколишня дійсність, на 
яких принципах ґрунтується зазвичай таке членування за допомогою 
лексичних засобів мови, в тому числі похідних слів. Іншими словами, 
дослідження вторинної номінації дозволяє хоча б частково відповісти 
на запитання про те, з позначенням яких саме об'єктів у природі і 
суспільстві пов'язана похідна лексика і як вона, в свою чергу, 
репрезентує світ. 
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МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА 

СУЧАСНОЇ МОВИ НІМЕЦЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Щодня ми обмінюємося думками, побажаннями з безліччю 
людей і основним засобом нашого спілкування є мова, яка складається 
зі слів, що належать до розмовної лексики. Саме ця категорія лексики 
є найпоширенішою. Вона відома та неминуче використовується як 
носіями мови так і початківцями. 

 Метою наукової роботи є дослідження розмовної лексики 
сучасної німецької мови та з’ясування джерел її поповнення. На 
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прикладі жаргону та молодіжного сленгу, ми маємо можливість 
простежити  явища, які притаманні як молодіжному комунікативному 
середовищу, так і типовому усному комунікативному середовищу 
загалом, виявити джерела поповнення регістру й функціональне 
навантаження окремих стилістичних кластерів. 

Експресивність, образність, жвавість, рухливість складу – всі ці 
риси розмовного пласта сучасної лексики привертали увагу Р. Еманна, 
В. Девкіна, Б. Ларіна, Т. Микитиної, Г. Бикової та інших науковців. 

У наш час молодь має широкий спектр поглядів, інтересів, цілей. 
І, як наслідок цього, у сучасному суспільстві з’явилася величезна 
кількість течій, напрямків, поглядів, розбіжностей. Однією з основних 
потреб особистості є прагнення знайти свій шлях, своє коло, тобто 
людей які розумітимуть з півслова. Мова – це основний засіб 
спілкування, який допомогає молоді самовиразитися та 
продемонструвати свою індивідуальність. Якщо людей старшого 
покоління, які поводяться неформально, сприймають несерйозно, то 
молодь майже завжди поводиться неформально, аби підкреслити 
ступінь довіри до співрозмовника, симпатії до нього. 

Відомо, що розмовна лексика є різною за сферою свого вживання 
(сленг, жаргон) і за своїм походженням (запозичена лексика, 
переосмислені поняття, суб’єктивне тлумачення того чи іншого 
поняття тощо). Регістр розмовної лексики німецької мови 
відрізняється своєю «всеїдністю» щодо використовуваного лексичного 
фонду, яскравістю створюваних неологізмів, оригінальним 
переосмисленням існуючих лексем, але, на думку більшості 
дослідників, у сучасному молодіжному сленгу спостерігається 
тенденція прагнення до «примітивізації мовного матеріалу».  

Джерелами формування німецького молодіжного сленгу були 
французька, давньоєврейська й античні мови у XVII–XIX століттях. 
Яскравим прикладом цього слугує праця «Studenten-Lexikon» 
К. Кіндлебена (Халле, 1781): Kneipier (Wirt), Pumpier (Geldverleiher), 
Suitier (Witzbold), illuminiert (betrunken) та інші. 

Із плином часу основними джерелами формування німецького 
молодіжного сленгу поступово стають: 

1. Пісенна творчість: 
Зокрема рок-музика (Bingo (alles in Ordnung, alles bestens), heizen 

(rasch, schnellfаhren), Johny (Junge, Bursche, harter Kerl, lustiger Knabe), 
paletti (alles bestens, in Ordnung, alles klar, selbstverständlich). 

2. Жаргонізми:  
- військових – abziehen (jmdn. übers Ohr hauen, ausnehmen, 

betrügen);  
- робітничий – Muffe (Angst, Befürchtung);  
- наркоманів – drauf sein/haben (unter Drogeneinfluß stehen; 

gute/schlechte Stimmungslage, Laune), Hose (tote) (Langweile, «Es ist 
nichts los», «Es spielt sich nichts ab»), Trip (Reise, Ausflug, Fehler);  

- комп’ютерний – Basic (Klartext, Eindeutigkeit, Genauigkeit), 
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Schaltfehler (Programmabsturz, Systemabsturz), Speicher (leer, «fertig», 
kaputt sein, Aufnahmevermögen, Kapazität), chatten (im 
Internetplaudern). 

3. Запозичення з інших іноземних мов:  
- латини (absolut, sehr, besonders, vor allem), depri (Einzelgänger; 

Leute, die zu Depressionen neigen oder sich an keiner Gruppenaktionen 
beteiligen), Fakt (Tatsache, wirklich, in der Tat), Frust (Ärger, schlechte 
Laune);  

- англійської (der User –drogensüchtiger Mensch; der EuroPayer – 
europäischer Bürger; der Tüftler – der Arbeiter; der Schlappi – der 
schwache Mensch; die Schickse – eine Frau, die es nichts bewegt; die 
Bombenfigur – schöner Körper);  

- іспанської мови Macho (starker Typ, toller Kerl, «Frauenfresser», 
Bodybildertyp);  

- арабської мови: Sultan (Herrscher, eine (mit Geld protzende) 
männliche Person, die sich vom anderen Geschlecht besonders verwöhnen 
lößt);  

- з російської: Towaritsch (Freund, Kumpel; drohend – 
Freundchen, “Früchtchen”) [5: 195]. 

Говорячи про особливості молодіжного сленгу, ми згадали про 
вплив, який здійснюється на сучасну німецьку мову. Також на 
молодіжну мову впливає і популяризація англійської мови на музичну 
культуру (багато німецьких виконавців воліють співати англійською). 
За такого активного впливу чужомовної культури одним з основних 
джерел поповнення регістру розмовної лексики залишаються 
запозичення. 

Слід зазначити і тенденцію запозичення з турецької мови, що 
пояснюється тісною взаємодією власне німецького кіно й 
емігрантських (у разі турецької) культур. Одночасно можна казати про 
дедалі слабшу роль діалектної лексики в мові молоді, і навіть про 
незначне запозичення з європейських мов. 

Отже, можна сказати, що джерелами поповнення регістру 
розмовної лексики в молодіжному сленгові є: 

1) запозичення з деяких інших мов (в основному з англійської); 
2) запозичення з жаргонів (кримінальний, комп`ютерний); 
3) запозичення з загальнолітературної мови з переосмисленням 

значення; 
4) словотвір. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БІЛІНГВАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 
 

Для повноцінного функціонування особистості у європейському 
суспільстві важливо не лише досконало володіти рідною мовою, але й 
бути здатним послуговуватися ще кількома мовами: державною, якщо 
особа належить до національних меншин чи спільноти мігрантів, та 
іноземними мовами. Такі вимоги продиктовані потребою участі у 
різних галузях науки і культури, бурхливому розвитку технологій, 
активній участі у міграційних та туристичних процесах [2].  

Дослідження загальних питань білінгвізму (синонім як 
особливого випадку багатомовності) має велике наукове та практичне 
значення. Поняття «білінгвізм» походить від латинського слова bi 
lingua, що означає дві мови. Білінгвізм трактується як здатність до 
оперування кількома мовами. Багатомовність (або мультилінгвізм, 
полілінгвізм) буває двох видів: як суспільне явище (вживання 
декількох мов у певній суспільній спільноті) та індивідуальне 
(послуговування індивідом декількома мовами, які він обирає у 
відповідності до певної мовленнєвої ситуації) [4].  

Згідно з віковими періодами, білінгвізм у дитячому та 
підлітковому віці має поділ на ранній, коли дві мови особа опановує 
одночасно, зумовлений тривалим перебуванням у двомовному 
культурному середовищі; та пізній, за якого оволодіння другою мовою 
відбувається у старшому віці, вже після опанування рідною мовою. 

З огляду на ступені володіння, розрізняють спосіб опанування, 
час опанування, причини опанування, ступінь володіння, формування 
здатності послуговуватися другою мовою. Окрім рідної мови та 
кількості мовленнєвих дій, розрізняють рецептивний, 
репродуктивний і продуктивний види білінгвізму. Рецептивний 
(сприймаючий) білінгвізм існує тоді, коли людина задовольняється 
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приблизним усним розумінням іноземної мови, маючи досить 
низький рівень компетенції в нерідній мові, не може спілкуватися ні 
усно, ні письмово. З усіх видів мовленнєвої діяльності розвинутим є 
тільки аудіювання. Репродуктивний (відтворювальний) білінгвізм 
дозволяє білінгву не лише сприймати (аудіювати та читати) тексти 
іноземною мовою, але і відтворювати прочитане та почуте. 
Продуктивний (породжуючий) білінгвізм дозволяє білінгву не лише 
розуміти і продукувати іноземні тексти, але і створювати власні. 
Іншими словами, при продуктивному білінгвізмі людина може більш-
менш вільно як усно, так і письмово створювати самостійні 
повідомлення іноземною мовою [1]. 

Формування двомовності школярів у процесі навчання у школі 
вимагає однакової уваги в чотирьох видах мовної діяльності. Кожної з 
них (говорінню, аудіюванню, читанню та письму) навчають з метою 
формування високого рівня компетентності. Так, деякі білінгви 
розмовляють, але не вміють читати чи писати другою мовою. Інші – 
слухають і розуміють сказане, читають, але не розмовляють (так 
званий пасивний білінгвізм). Окремі розуміють розмовну мову, але не 
розмовляють. Вміння читати може бути слаборозвинутим, достатньо 
добре розвинутим та довершеним. Одна особа може слухати текст, 
сприймаючи побутову інформацію, а інша здатна розуміти академічну 
лекцію з глибоким науковим змістом. Ці приклади показують, що 
чотири основні види мовленнєвої діяльності можуть розширюватися 
та удосконалюватися у процесі навчання. Проте є випадки у процесі 
навчання, коли людина користується другою мовою для говоріння, 
аудіювання, письма, але використовує першу мову для мислення. Як 
альтернативну думку стосовно такого явища висловлює канадський 
науковець ірландського походження Дж. Каммінс, який зазначає, що її 
можна просто назвати внутрішньою мовою та помістити у графу 
«говоріння». І хоча є суттєві відмінності від фактичного говоріння, для 
білінгвів це істотний засіб використання двох мов як інструменту 
мислення. Дж. Каммінс кваліфікує таке явище як академічну 
обізнаність у мові, тобто здатність використовувати одну чи обидві 
мови для міркування та вираження думки, на формування якої 
потрібен час і зусилля [2]. Огляд літератури з білінгвізму, який 
здійснив Дж. Каммінс, дає можливість ознайомитися з особливою 
групою білінгвів, чия обізнаність в обох мовах є добре розвинутою. Ці 
люди однаково вільно володіють двома мовами в різних контекстах, 
тому їх називають збалансованими білінгвами. 

Збалансований білінгвізм інколи використовується як дещо 
ідеалізоване поняття, зокрема на цій точці зору наполягає науковець 
Дж. Фішман (J. A. Fishman). Він відмічає, що рідко хто може бути 
компетентним у всіх ситуаціях, у яких використовуваною є та чи інша 
мова. Функціональне застосування мов у більшості двомовців різне. 
Наприклад, людина може розмовляти вдома однією мовою, а на 
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роботі чи в громадських закладах – іншою. «Збалансований 
білінгвізм» є дискусійним поняттям ще й тому, що баланс може 
існувати на низькому рівні обізнаності у двох мовах. [5]. З цього 
приводу французький дослідник Ф. Гросжен (F. Grosjean) відмічає, що 
існує два прямопротилежних погляди на індивідуальних білінгвів. 
Зокрема, він називає це явище «двомонолінгвізмом», коли «в одній 
людині існує друга». Ф. Гросжен пояснював це наступним чином: 
«білінгв – це не сума двох повних чи часткових монолінгвів, але це 
особа, що має унікальний лінгвістичний профіль або набір 
лінгвістичних знань, умінь та навичок».  

Англійська мова, зазвичай, є другою мовою у переважної 
кількості білінгвів. Саме рівень іншомовної компетенції у цій мові 
здебільшого оцінюють наступним чином: перевіряють навички 
читання, письма, проводять тестування з грамотності. Водночас у 
Сполученому Королівстві мало уваги звертають на вивчення 
англійської мови для вдосконалення та широкого використання. Адже 
для білінгвів важливо показати високий рівень обізнаності в обох 
мовах. Якщо знань не вистачає у двох мовах, а особливо в першій або 
головній, таких білінгвів класифікують як нижчих. У США, наприклад, 
дітей іммігрантів чи вихідців із сімей мовних меншин часто відносять 
до таких, які обмежено володіють англійською мовою (Limited English 
Proficient – LEP). У Північній Європі білінгвів, що недостатньо 
володіють двома мовами, називають семілінгвальними (semilingual) 
[3]. 

Науковець Ф. Гросжен пропонує альтернативний погляд на 
двомовність. Він пояснює, що таке оцінювання – це теж саме, що і 
спроба оцінити, хто кращий серед спортсменів, які займаються 
різними видами спорту, і визначити, який спорт кращий. Зрозуміло, 
що такий підхід до оцінювання майстерності є некоректним. 
Наприклад, в Уельсі рідною мовою молоді є валлійська, але щоб 
знайти роботу, вони мають володіти ще й англійською; засвідчити їх 
рівень має шкільний атестат. Ф. Гросжен наголошує, що у визначенні 
рівня двомовності слід відійти від традиційних мовних тестів з 
наголосом на загальну білінгвальну мовну обізнаність. Оцінювання 
має проходити з урахуванням рівня загального використання мов у 
різних сферах та у разі відсутності труднощів з вибором мови. 

Ф. Гросжен також підкреслює, що існують політичні чинники, 
які підтримують схоластичний підхід до розвитку білінгвізму, зокрема 
двомовних осіб. Більшість політиків та адміністраторів, зокрема в 
Канаді, США, Сполученому Королівстві, Австралії, є англомовними 
монолінгвами, і вони навряд чи будуть розуміти потребу у зміні 
загального підходу до оцінювання, застосовувати для монолінгвів 
один стандарт оцінювання, а для білінгвів – інший, а тому на 
існування такої проблеми мало зважають. Білінгви використовують 
свої дві мови у спілкуванні з різними людьми, у різних контекстах та з 
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різною метою. Рівень знань мови може залежати від місця її 
використання (побут, бізнес, наука) та частоти послуговування нею. 
Рівень компетентності у розмовній мові у білінгва може значно 
відрізнятися за різними сферами спілкування [3]. 

Білінгви, які мають вищий рівень компетентності в одній з мов, 
можуть частіше її використовувати та досягати вищого рівня 
компетенції, що варіюється з часом, зміною місця проживання чи 
соціального статусу. Мовна компетентність характеризує особистість 
та її цінність у суспільстві. Це не просто вміння, а відмінна риса, котра 
співпадає із завданнями, поставленими життям. Поняття 
компетентності більш вузьке, воно співвідноситься з конкретними 
видами діяльності і використовується для позначення серій умінь та 
знань, необхідних для ефективного виконання дій [3]. Нерідко можна 
зустріти людей, які не мають достатньої компетентності в жодній з 
мов. Таке явище отримало назву «подвійний семілінгвізм», а людей 
називають «семілінгвалісти (semilingualist)». Скандинавський 
науковець Е. Хенсегард (Erik Hansegard) визначав семілінгвізм як 
малий словниковий запас в обох мовах, неправильну граматику, що 
обкрадає дві мови, не дає можливості розмовляти, думати, виражати 
емоції [3]. 

Перші дослідження в галузі білінгвізму були пов’язані з 
пізнавальними функціями та освітніми досягненнями білінгвів. У 
результаті таких досліджень було зроблено висновок, що особи, які 
спілкуються двома мовами, стоять у когнітивному розвитку на рівень 
нижче за осіб, які володіють однією мовою [3]. 

Таким чином, розглянувши сучасні теоретичні засади шкільної 
білінгвальної освіти та сучасні методологічні підходи, визначаємо, що 
до проблеми впровадження білінгвальної освіти безпосереднє 
відношення мають психологічні та соціологічні аспекти розвитку 
суспільства, оскільки виявляються чіткі кореляції між типом 
психічного механізму мовлення при білінгвізмі і соціальною 
поведінкою двомовної людини. Водночас вагомою теоретичною 
основою розглядаємо і лінгвістичний контекст дослідження 
проблеми. 
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REFORMATTING THE MARITIME ENGLISH SYLLABUS 

 
Acting as a sample program of the ESP for future seafarers, the IMO 

model course 3.17 – Maritime English [1] like documents of this type 
provides the aims and objectives, a syllabus structure and content, as well 
as the methodology of the given course. It also suggests educational 
technologies, methods for monitoring the learning efficiency and the 
assessment of the Maritime English communicative competence 
development. As an important tool for interpreting of the requirements and 
recommendations of the STCW Convention, 1978, as amended, the model 
course 3.17 varies with every Convention revision.  

So, the implementation of the Manila amendments in 2012 revealed a 
number of serious shortcomings and inconsistencies caused by the 
merchant fleet evolution and the intensive introduction of new technologies 
and sophisticated equipment, along with the ship automation systems, and 
the like [2, p. 250; 3, p. 232]. As a result, the model course, once again 
revised, was launched in 2015. Basic changes analysis is of a vital interest 
both for maritime education and training authorities and for Maritime 
English instructors. 

The research is based on the comparative analysis method with the 
main task to compare the new updated model course 3.17 – Maritime 
English with its earlier edition and to understand the general trend of 
course development. 

Actually, the model course 3.17 – Maritime English in its 3rd revised 
edition has already been analyzed by some experts and scientists from 
different perspectives. X. Jieying and R. Wei (2014) have devoted their 
study to the ways of orienting the model course on Maritime English 
toward a specific field. In his work X. Wang (2015) has brought up the issue 
of the language content revision due to the changes in the Maritime English 
nature. The updated language content implementation by means of genre-
based approach has been discussed by Y.  Cole and C. Zhang (2018). 

The purpose and the structure of the course are presented in the 
introduction. describes the varied basis of the organization of training 
based on the actual (initial) level of language proficiency; noted a flexible 
approach to regulating the goals, scope and content of the course, as well as 
its other modifications regarding the future professional duties of 
graduates, and, most importantly, the communicative approach has been 
proclaimed the leading success factor in mastering competence in 
professionally oriented English speaking [1, p. 2-6]. 

In the updated version, the changes affected both the structure and 

https://library.dctabudhabi.ae/eds?search=y&query=%22Clive+Cole%22&type=AR&searchfield=AU
https://library.dctabudhabi.ae/eds?search=y&query=%22Yan+Zhang%22&type=AR&searchfield=AU
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the course content itself. Thus, the Maritime English is represented by two 
components: General Maritime English (GME) and Specialized Maritime 
English (SME). By contrast, there were General English and Maritime 
English in the previous edition.  

The two main sections which represent the sequential phases of the 
training process have the identical structure and, in fact, make a 
standardized basis for the syllabus development, taking into account the 
professional language needs of future seafarers. Each section starts with 
short explanatory notes on the content and procedural aspects. Thus, the 
purpose of the first stage of training is to proceed from elementary or 
medium, i.e. A1 or A2 levels of English to the intermediate B1 level, taking 
into account the minimum standards of professional competence set forth 
in the STCW Code [4]. 

The second stage is aimed at achieving the advanced B2 level of 
professionally oriented communicative competence according to the 
requirements set out in Part A of the STCW Code, which describes the 
required competence standards for maritime specialists in various 
professional areas with different responsibilities [4, p.77]. 

Based on the model course analysis, researchers of all its 
characteristic features emphasize such as:  

− absolute professional orientation, regulated by international 
professional standards under the STCW Convention; 

− genre-based approach to teaching and learning process, i.e. taking 
into account typical for maritime domain models of communication, or 
speech genres; 

− complex and integrative nature, where the formation of 
professional English language speech activity is carried out by involving 
and developing all its components by means of a wide information field 
created by learning material of various disciplines [5]. 

Defining the Maritime English as “the code-tailored English for 
specific purposes” [3, p.150], the scientists underline the solid legal basis on 
which a model training course for the discipline has been developed 
including all its components: 

− a course framework as the basis for its development in the 
specified subject area, where an appropriate learning model is created, 
presenting the expected results, ways for their achievement and evaluation; 

− a course outline, or a brief description of the course content and 
the logic of its deployment; 

− a detailed teaching syllabus based on a coordinated subject area. 
Thus, the model course 3.17 as a program document including basic 

principles and arrangements for the implementation of the Maritime 
English teaching and learning process provides its clear-cut and targeted 
regulation via internationally recognized standards. 

At the same time, it provides a balance between the code-tailored 
standardization of a learning content, which generally acts as a narrowing 
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and limiting factor, and a professional discourse, represented by a wide 
range of professional communication genres aboard a ship. The 
effectiveness of genres acquisition is provided by means of complex and 
integrative nature of the learning process. 

 
REFERENCES: 

 
1. Model Course 3.17. Maritime English, 2015 Edition / International Maritime 

Organization. London: International Maritime Organization, 2015. – 228 p.  
2. Jieying X., Wei R. Orienting the Model Course on Maritime English toward a 

Specific Field – A Report on the Revision Progress of Model Course 3.17, 
Proceedings of the International Maritime English Conference, IMEC 26 (7-10 July 
2014): Terschelling, The Netherlands, 2014. – P. 248-256. 

3. Wang X. Turning “Salted” into “Needed”: the New Model Course 3.17 / The 27th 
International Maritime English Conference – IMEC 24 Proceedings (12-15 October, 
2015). Johor. – Malaysia. – P. 232-240. 

4. STCW. International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers, 1995 (amended in 2010). –  London. – IMO, 2012. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. 
seajobs.ru/sea_programms /STCW95.pdf   

5. Zhang Y.,  Cole C. Maritime English as a code-tailored ESP: Genre-based 
curriculum development as a way out. – Ibérica. – 2018. – Vol. 35. – P. 145-170. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.aelfe.org/documents/35 
_06_IBERICA.pdf  
 

 

Viktoriia Pavlyuk, 
Ph.D. in Education, Associate Professor 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 
(Uman, Ukraine) 

 
STRATEGIES OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING  

FOR PRE-SCHOOLERS 
 

In contemporary world, the training of pre-schoolers with knowledge 
of foreign languages becomes of particular importance, since pre-school 
institutions with qualified teachers contribute to the dissemination of 
quality education for early-age children. 

In modern pedagogy there can be defined such strategies of foreign 
languages teaching for pre-schoolers as integrated technology, cooperative 
learning, cognitive learning, cross-curriculum teaching, goal-setting and 
formative assessment. 

Integrated technology. For students in early childhood classrooms, 
using digital tools can go hand in hand with developing social-emotional 
skills, school readiness, and core academics. Practicing these skills while 
also learning the basics of navigating digital devices will serve students well 
for years to come, as young students who feel comfortable and confident 
using new technologies will be eager to integrate advanced digital tools into 

https://library.dctabudhabi.ae/eds?search=y&query=%22Yan+Zhang%22&type=AR&searchfield=AU
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their work as they grow. Just as early childhood classrooms lay the 
foundation for academics, socialization, and school readiness, they can also 
provide a basis for using digital tools effectively [1]. 

Cooperative learning. Cooperative learning method provides many 
conveniences to the students. Сhildren are socialized by gaining favour for 
both themselves and their friends by entering the socializing environment 
brought along with the cooperating in the groups. Their sense of 
responsibility improves and their affective developments can increase by 
trying to be more active with the satisfaction of contribution to others. The 
individual can express their opinions through discussion, criticizing and 
conveying and also their communication skills improve and they gain the 
characteristics of a democratic. With this purpose, democratic individuals 
that our country needs are raised. Along with providing the social 
development and change of the individual. The goals of the students in 
cooperative learning is not to better than each other but to accomplish the 
better together. Moreover, cooperative learning is a teaching and learning 
model which increases the motivation of the students, improves their 
thinking skills, makes the students respect each other’s opinions, helps 
them learn to discuss between each, teaches them to become democratic 
individuals, prevent the teacher to be considered as the only teaching 
source and makes the teaching-learning environment to be entertaining for 
the students [2].  

Cognitive strategies are one type of learning strategy that learners use 
in order to learn more successfully. These include repetition, organising 
new language, summarising meaning, guessing meaning from context, 
using imagery for memorisation. All of these strategies involve deliberate 
manipulation of language to improve learning. Classifications of learning 
strategies distinguish between cognitive strategies and two other types, 
metacognitive strategies (organising learning), and social/ affective 
strategies (which enable interaction). 

Cognitive learning helps children to gain such cognitive skills as 
asking questions, developing an increased attention span, problem solving, 
visual discrimination, matching, comparing, sorting, and organizing; 
understanding facts and fiction (or the difference between a truth and a 
lie); understanding cause and effect; simple reasoning [3]. 

Involving children in the goal-setting process is an excellent way to 
encourage them to take ownership of their learning languages. In the early 
stages, goal setting needs to be done in a very clear and simplistic way – for 
example, frequent two-way conversations with children about their 
progress in specific areas. Teachers can further facilitate goal setting with 
organizers, anchor charts and similar aids. Preschool is an ideal time to 
stimulate cognitive development and help preschool children gain basic 
communicative competencies. Preschool teachers should infuse learning 
goals into their lesson plans on a daily basis. Repetition of these skills will 
help preschool children feel confident as they go on to kindergarten. 
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Cognitive goals incite an excitement for learning and help preschool 
children become proficient in simple literacy, problem solving and other 
basic knowledge. Preschool teachers should emphasize language 
development as the main goal. Language development brings learning to 
life for preschool children. As they develop an understanding of words, 
sounds, letters and concepts, the ability to communicate and ask questions 
is paramount. Increasing vocabulary awareness and stimulating interest in 
conversation should be included as a language goal for pre-schoolers. For 
instance, preschool teachers should encourage a love of reading and words 
by incorporating dedicated reading time each day; teach letter sounds by 
beginning and ending each class with a group rhyming song; engage in role 
play and dramatic play to help pre-schoolers; develop their imaginations 
and provide context for stories; set individualized language learning goals 
for each child; correct all inappropriate grammatical mistakes by repeating 
the correct phrases, etc [4]. 

Cross-cultural teaching. In contrast to the traditional teaching of 
subjects in isolation, teaching multiple subjects simultaneously can help 
students go much deeper in learning concepts and skills. Naturally, this 
approach asks more from the teacher. It can be easy to blend math, science, 
or social studies content with reading or writing. However, it is more 
challenging to combine all the subjects at once. Project-based learning 
involves children carrying out a project that ends up with a concrete result 
of some kind. Problem-based learning asks the teacher to guide children in 
developing solutions to real-world problems. In inquiry-based learning, 
children generate their own questions according to their curiosities or 
interests, which they then investigate. These methods work so well because 
teachers do not simply tell students what they should know, but instead 
they engage children in exploring and uncovering communicative 
information in a more meaningful way in which all the subjects come into 
play together.  

Formative assessment is a data-gathering process used by teachers to 
help them customize instruction to match students’ needs. Summative 
assessments do not always give a clear picture of what a student knows. In 
addition, by the time, the data is gathered, the teacher is already moving to 
the next objective, leaving many students behind who have not fully 
grasped the previous content yet. To prevent this problem, teachers can 
monitor how the children are learning as they teach, using observations, 
questioning strategies, class discussions, exit tickets, learning logs, peer 
assessments, self-assessments, and slate work, among other methods. 
Teachers can gauge the progress of individuals, groups, or the whole class, 
and they can adjust the process by supporting or challenging students as 
needed [5].  

Thus, one of the priority directions of the strategic development of 
preschool education is the formation of foreign language competence of 
future specialists in foreign language classes and the development of 
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standards for the training of specialists in preschool education in the aspect 
of studying foreign languages.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Суспільство постійно змінюються, відповідно змінюється мета та 
завдання, що стоять перед сучасною освітою, засвоєння знань 
змінюється на формування компетентності. Навчальні заклади 
забезпечені сучасними комп’ютерами, електронними ресурсами, 
доступом до Інтернету. Це сприяє впровадженню нових педагогічних 
технологій у навчально-виховний процес. Саме використання 
інноваційних технологій на заняттях англійської мови є головною 
ознакою позитивних результатів творчої діяльності, що призводить до 
підвищення мотивації студентів.  

 Кожен викладач, який використовує інформаційні, 
комунікаційні та комп’ютерні технології або проектну діяльність, 
використовуючи мультимедійну презентацію Power Point на заняттях 
англійської мови, повинен знати, що будь-яка освітня технологія 
повинна відповідати таким методологічним вимогам:  

- концептуальність (наукова концепція, яка включає 
психологічне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення 
освітніх цілей);  
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- системніcть (наявність всіх ознак системи (логіка процесу,  
взаємозв ’язок всіх її частин, цілісність)); 

- ефективність (забезпечення результатів, які відповідають 
освітнім стандартам);  

- гнучкість (можливість варіацій у змісті для забезпечення 
комфорту і свободи взаємодії викладача зі студентами, з урахуванням 
специфічних умов педагогічної діяльності);  

- динамізм (можливість розробки або перетворення технологій, 
що використовується);  

- відтворюваність (можливість використання технологій іншими 
викладачами цього навчального закладу або іншого) [1]. 

 Комп’ютерні навчальні програми в освітньо-виховному процесі є 
корисною допомогою в навчанні, вони спрямовують студента до 
вільного темпу навчання, індивідуальної логіки пізнання навчального 
матеріалу. Здається, що мета винахідників  цих навчальних програм 
була досягнута, адже студент може обійтися і без допомоги викладача. 
Такий підхід до процесу навчання легко пояснити. Однак насправді 
все набагато складніше. Впровадження комп’ютерних навчальних 
технологій  показує, що роль викладача залишається дуже значущою. 
Незважаючи на величезну перевагу комп’ютера, в порівнянні з 
іншими технічними засобами навчання, саме викладач може 
забезпечити цілісність і систематичність у навчанні. Викладач 
повинен прагматично підходити до використання комп’ютерних 
технологій і дивитися на комп’ютер не як конкурента, а як більш 
досконалий інструмент у навчанні англійської мови [2]. 

Існує декілька комп’ютерних освітніх технологій, які найчастіше 
використовуються на заняттях англійської мови для вирішення 
різноманітних завдань:  

- використання інтернет-ресурсів (дуже часто Інтернет дає 
можливість знайти цікавих студентів і викладачів, матеріал високої 
якості, ефективно розвивати навчальний матеріал і залучати студентів 
до самостійного вивчення англійської мови);  

-  мультимедійна презентація Power Point (освоївши програму 
презентації Power Point, викладач може використовувати технологію 
проектної діяльності у викладанні англійської мови, у вирішенні будь-
якої навчальної проблеми);  

-  використання комп’ютерних навчальних програм 
(використання комп’ютерних програм у викладанні англійської мови 
не перешкоджає вирішенню комунікативних завдань, а навпаки, 
підвищує їх ефективність, оскільки викладач може побудувати 
заняття, з допомогою якого він може найбільш ефективно досягти 
поставленої мети навчання) [3]. 

Набагато ефективніше продемонструвати невеликий фрагмент, а 
не показати повністю навчальний відеофільм, розрахований на ціле 
заняття, а іноді і більше. Сучасна мультимедіа дозволяє копіювати 
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частину матеріалу, проектувати на великий екран, використовувати 
необхідне відео або аудіо на занятті англійської мови, з проектором.  

Важливу роль у вивченні англійської мови має програмоване 
навчання. Програмоване навчання розуміють як засвоєння програми 
навчального матеріалу за допомогою навчального пристрою. Поняття 
програмованого навчання передбачає надання освітньої інформації 
відносно невеликими частинами в певній послідовності. Після кожної 
частини інформації дається контрольне завдання у вигляді запитань, 
вправ, які необхідно виконати миттєво. У разі правильного виконання, 
студенти отримують нову частину навчальної інформації. 

Залежно від способу надання інформації, характеру роботи над 
нею та контролю навчання, програмне навчання поділяється на:  

- лінійне - представляє собою невеликі блоки освітньої 
інформації, яка постійно змінюється, при цьому враховуючи 
використання контрольних завдань;  

- розгалужене - програма відрізняється від лінійної тим, що 
студент у разі неправильної відповіді отримує додаткову навчальну 
інформацію, яка дозволить йому виконати поставлене завдання;  

- адаптивне - програма надає студенту можливість вибирати 
рівень складності нового навчального матеріалу; 

 - комбіноване - програма включає елементи лінійного, 
розгалуженого та адаптивного програмування навчання;  

- модульне - це організація процесу навчання, при якому 
студенти працюють з навчальним планом, що складається з 
модулів [3]. 

Отже, для викладача застосування інформаційних освітніх 
технологій при вивченні англійської мови – це багатоцільове 
вирішення проблеми заняття: вдосконалення навчального процесу, 
надання можливості дати більший обсяг інформації, розвиток 
активності студентів, індивідуалізація та диференціація навчання; 
урізноманітнення форм роботи, підвищення зацікавленості студентів 
англійською мовою, темами, що вивчаються; розвиток самостійності 
та логічності мислення; контроль знань, умінь і навичок.  
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ  
ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Введення нових освітніх стандартів, входження України в 
Болонський процес та інші міжнародні угоди стимулюють 
формування нових підходів і розробку принципово нових критеріїв 
якості освіти. Серед сучасних підходів до навчання провідне місце 
займає комбіноване або змішане навчання (blended learning), перші 
згадки про яке за кордоном відносяться до 1995 року. Механізм 
реалізації концепції змішаного навчання як процесу передбачає 
створення комфортного освітнього інформаційного середовища, 
системи комунікацій, що представляють всю необхідну навчальну 
інформацію. Таким чином, можна виділити три основних компоненти 
моделі змішаного навчання, які використовуються в сучасному 
освітньому середовищі: - очне навчання (face-to-face) – являє собою 
традиційний формат аудиторних занять викладач-студент; - 
самостійне навчання (self-study learning) – передбачає самостійну 
роботу студентів: пошук матеріалів за допомогою ресурсної карти, 
пошук в мережі тощо; - онлайн навчання (online collaborative learning) 
– робота студентів і викладачів в режимі онлайн, наприклад, за 
допомогою Інтернет-конференцій, скайпу або вікі та ін. За 
визначенням консорціуму Слоан (The Sloan Consortium), навчання 
вважається комбінованим (змішаним), якщо дистанційне навчання 
становить від 20% до 80%. Комбінація традиційного та дистанційного 
навчання дозволяє викладачеві використовувати сильні сторони 
кожного навчального середовища для досягнення навчальної мети. 
Кінцева мета комбінованого навчання підвищення ефективності 
навчання з використанням систематичної оцінки взаємопов'язаних 
змінних та інтеграції засобів навчання. 

Комбінування навчання сприяє оптимізації ресурсів і часу, 
навчання стає більш відкритим, студенти мають можливості вчитися 
керувати своїм навчанням і відчувають різні типи мотивації і, як 
правило, готові до успішного завершення курсу. Для впровадження 
моделі змішаного навчання в освітній процес доцільним є наступне: 

1. Використання мультимедійних та віртуальних ресурсів при 
роботі в аудиторії. До таких ресурсів відносять відео, віртуальні 
екскурсії, інтерактивні Web-сайти, пакети програмного забезпечення. 
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Такий тип навчання застосовується в тому випадку, якщо студенти не 
мають доступу до мережі за межами аудиторії.  

2. Використання створених сайтів для підтримки змішаного 
навчання. Викладач може самостійно створити сайт, за допомогою 
якого буде відбуватися підтримка взаємозв’язку між викладачем і 
студентами. Зайшовши на сайт, можна переглянути свої оцінки, 
визначитися з датою та місцем контролю, зокрема перескладання того 
чи іншого матеріалу. 

3. Використання систем управління курсом. До таких систем слід 
віднести платформи підтримки дистанційного навчання, 
використання яких в процесі навчання збагачує сам процес та 
допомагає організувати роботу за моделю змішаного навчання. В 
таких системах можна розташовувати всю інформацію про навчання: 
розклад, теоретичний матеріал, робити унаочнення, журнал 
успішності, різноманітні тести, видавати завдання та збирати всю 
інформацію.  

4. Використання синхронних та асинхронних обговорень. 
Застосування обговорень при вивченні теми робить процес навчання 
більш насиченим. Наприклад, дискутуючи в синхронному режими, 
відбувається емоційний зв’язок між студентами та викладачем, що є 
необхідним елементом у формуванні особистості. А проводячи 
дискусії асинхронно, кожен учасник може подумати й ґрунтовно 
викласти свої міркування з приводу поставленої проблеми. Серед 
позитивних рис моделі змішаного навчання можна назвати наступне: 
1. Викладач доступний не тільки під час аудиторного заняття: 
спілкування з викладачем відбувається як в аудиторії, так і поза нею. 
За такої моделі консультацію викладача можна отримати за 
допомогою електронної пошти, поспілкуватися на форумі та в чаті. 
Розклад викладача завжди можна побачити на сторінці системи 
дистанційного навчання. 2. Навчатися можна в будь-якому місці та в 
будь-який час: матеріали в системі змішаного навчання можуть бути 
викладені як в онлайн, так і в оффлайн режимі. Всі матеріали 
компактно розташовані й немає потреби витрачати час на пошуки 
потрібного матеріалу в іншому місці. Матеріали завжди можна 
опрацьовувати в зручному для себе темпі в бібліотеці, вдома, Інтернет-
кафе. 3. Індивідуальний контроль за навчанням: викладач має 
можливість спостерігати за прогресом, часом виконання завдань та 
ритмом роботи кожного студента. Такі дослідження дають можливість 
будувати певний графік навчання студентів та консультувати кожного 
студента окремо. З іншого боку, студенти також мають можливість 
контролювати свою успішність, ліквідовувати заборгованості та 
покращувати свої результати. 4. Навчальні матеріали багаторазового 
використання дозволяють викладачеві удосконалювати, доповнювати 
та змінювати розроблені раніше навчальні матеріали, що робить 
процес навчання кожного року відмінним від попереднього. 5. 
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Розмаїття дидактичних підходів: кожна людина особлива і процес 
учіння у кожного відбувається по-різному. Хтось краще сприймає 
зорову інформацію, хтось – слухову. Модель змішаного навчання 
враховує всі ці особливості, оскільки дозволяє включати в курс аудіо- 
або відео лекції, графіку тощо. 
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ЦЕНТРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ ЯК 

ОСЕРЕДКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ 
 

Пріоритетним завданням освітньої політики Німеччини є 
модернізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів та 
створення умов для неперервного професійного розвитку педагогів. У 
«Стандартах педагогічної освіти» Німеччини (від 16.12.2004) 
окреслені вимоги до сучасного вчителя, означені 11 компетентностей, 
яких набувають майбутні учителі впродовж теоретичної та практичної 
фаз підготовки та окреслені шляхи ефективного розвитку професійної 
компетентності майбутніх педагогів [1]. 

Діяльність Центрів педагогічної освіти як центральних науково-
методичних підрозділів університету спрямована на координацію та 
узгодження навчальних програм підготовки майбутніх учителів на 
різних факультетах; забезпечення наступності професійної підготовки 
вчителів впродовж трьох фаз (академічної, референдаріату та 
підвищення кваліфікації або додаткової підготовки) завдяки 
налагодженню співпраці з відповідними інституціями; зміцненню 
зв’язків із школами-партнерами; створення, поширення та 
впровадження інновацій у педагогічний процес тощо.  

http://kvn-e-learning.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html
http://kvn-e-learning.blogspot.com/2012/08/blog-post_22.html
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Зміст роботи Центрів педагогічної освіти впродовж 1-ї 
(академічної) фази підготовки полягає в аналізі та розробці 
оптимальних академічних правил; аналізі та узгодженості змісту та 
розробці модуляризованих навчальних програм між предметом 
викладання, предметними дидактиками та психолого-педагогічними 
дисциплінами; розробці курікулуму на основі компетентнісного 
підходу; забезпеченні якості викладання предметних дидактик 
завдяки залученню висококваліфікованих фахівців; розвитку 
ключових компетентностей та медіакомпетентності майбутніх 
учителів, а також розробці та запровадженню системи дистанційного 
навчання [2, с. 6-13]. 

Центри педагогічної освіти надають академічну підтримку 
студентам та консультативну допомогу викладачам університету; 
організовують проведення курсів, практикумів (E-Learning) для 
викладачів університету, а також проведення спецсемінарів 
провідними фахівцями університету; забезпечують організацію 
демонстраційних уроків, роботу навчальних майстерень та 
дослідницьких лабораторій, спілкування в професійних мережах, 
керівництво шкільною практикою, ведення портфоліо компетенцій. 

Серед рекомендацій експертної комісії університету Геттінген 
(Göttingen) з питань педагогічного професіоналізму та якісного 
розвитку професійної компетентності майбутніх учителів 
підкреслюється необхідність підвищення ефективності педагогічної 
практики шляхом тьюторської підтримки студентів молодших курсів, 
наданню професійної підтримки з боку менторів і доцентів 
університету, проведення практико-орієнтованих семінарів, 
оформлення портфоліо компетентностей  [3, с. 16-17]. З метою 
оптимізації практичної готовності майбутніх учителів до роботи у 
школі Центри педагогічної освіти активізують співпрацю зі школами 
та навчальними семінарами, надають професійну допомогу 
методистам шкіл і студентам під час проходження практики, 
організовують проведення тренінгів та практикумів для студентів, 
пропонують спеціальні програми підготовки тьюторів.  

Важливе значення для інтеграції теорії і практики має 
забезпечення тісної співпраці між школами, навчальними семінарами 
та університетом в регіоні. Діяльність Центрів педагогічної освіти під 
час 2-ої фази підготовки (референдаріату) спрямована на 
конкретизацію змісту та курікулума впродовж навчання та 
стажування; узгодження форм та методів навчання; розробку та 
реалізацію спільних проектів; тьюторську підтримку стажиста; 
розробку та впровадження інноваційних методів і технологій 
навчання впродовж обох фаз; ведення портфоліо компетентностей. 

У рамках 3-ої фази (підвищення кваліфікації) створюється нова 
культура партнерства між представниками трьох фаз підготовки у 
регіоні (університетом, школами, навчальними семінарами, 
Інститутами підвищення кваліфікації); пропонуються семінари, 
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практикуми, тренінги, спрямовані на розвиток фахової, дидактичної, 
соціокультурної, особистісної компетентностей, медіакомпетентності 
вчителів; розробляються програми підвищення кваліфікації менторів, 
кучерів, проводиться науково-дослідна робота з актуальних питань 
розвитку шкільної та педагогічної освіти. Проведення спільних 
тренінгів і науково-методичних семінарів для студентів, учителів шкіл, 
методистів, керівників навчальних семінарів сприяє формуванню 
професійної компетентності майбутніх учителів і вдосконаленню 
професійної майстерності учителів з досвідом роботи. 

Таким чином, професійний розвиток учителів в Центрах 
педагогічної освіти в Німеччині здійснюється в напрямі оптимізації 
академічної підготовки; координації практичної підготовки між 
університетом, школами і учбовими семінарами; забезпеченні 
професійної підтримки викладачів університету і студентів; 
організації заходів для підвищення кваліфікації учителів-практиків; 
проведенні наукових досліджень у сфері розвитку шкільної і 
педагогічної освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
КОРИСТУВАЧІВ ГЛОБАЛЬНОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ 

Британський колоніалізм та американська військова й 
економічна міць зробили англійську мову вживаною і популярною 
практично в усіх регіонах світу. Інформаційна революція сприяла 



70 

поширенню і застосуванню англійської мови як другої в 62 країнах 
світу. Саме ця мова, за висловом відомого британського соціолога 
А. Гідденса, узяла на себе роль засобу, який прискорив глобалізацію, 
бо "інтенсифікував соціальні зв’язки в усьому світі"[4:86]. Основні 
чинники її світового панування — загальна актуалізація потреб засобу 
міжнаціонального спілкування у галузях науки, технологій і торгівлі 
на тлі глобальних процесів, здатність саме англійської мови реагувати 
на зміни в часі й просторі, її пластичність і легкість у застосуванні. 
Завдяки комунікативному потенціалу англійська стала інструментом 
інтеграції в Європі та світі, засобом міжкультурної взаємодії, світовою 
мовою науки й техніки. Здатність послуговуватися англійською 
продовжує залишатися гарантією доступу до інформації та чинником 
успіху на ринку праці. З початку нового тисячоліття мовців 
англійською, які мають цю мову за рідну, стали називати native 
Englishes. А осіб, які в повсякденному житті активно застосовують 
англійську мову, але за рідну мають іншу, отримали назву non-native 
Englishes. Ці поняття, як і багато інших, запровадив професор 
університету м. Іллінойса, американець індійського походження 
Б. Кашру (Braj Kachru). Йому належить теорія, відома як 
Концентрична модель мовців англійською (Three Circles of Englishes), 
що поділяє країни світу на три частини і демонструє роль, яку там 
відіграє англійська мова [6:3-4].  

Хоча сучасна глобальна англійська мова постійно розвивається і 
набуває характерних ознак, притаманних лінгва франка, як от: 
відсутність належності до етносу, етнічна нейтральність і гібридність, 
жодний із сучасних варіантів англійської мови — ані британський 
(Standard British English), ані американський (Standard American 
English) — не можна вважати єдиним для всього світу засобом 
міжнародної комунікації [4: 89]. Це свідчить про процес 
дестандартизації. Різом із тим, явище глобалізації англійської мови 
супроводжується нативізацією цієї мови, що полягає в її адаптації до 
використання в новому соціолінгвістичному і соціокультурному 
контексті різних країн світу. Така адаптація, як зазначає Б. Кашру, 
приводить до значних змін у фонологічній, морфологічній, лексичній, 
синтаксичній, семантичній і прагматичній системах англійської мови. 
Отже, мова нативізованих англомовних осіб, відрізняються від мови 
осіб, для кого англійська є рідною мовою, але навіть у такій формі 
англійська мова виступає засобом міжкультурної комунікації, а 
нативізовані користувачі є потенційними учасниками міжнародної 
комунікації.  

А тому процес розвитку здатності послуговуватися глобальною 
англійською мовою у користувачів, що належать до різних регіонів 
значно відрізняється, зокрема процес формування мовної особистості 
осіб, що належать до третього кола, має певні особливості. Мовна 
особистість, як теоретичний конструкт, за Ю. Карауловим, ― це 
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особистість, яка виражена в мові (текстах) і через мову, має загально 
педагогічний статус, стосується всіх освітніх дисциплін. Автентична 
мовна особистість діє, розвивається і функціонує в конкретному 
лінгвосоціумі, який відрізняється певною концептуальною системою, 
"картиною світу". Вторинна мовна особистість, за Н. Гальсковою, 
формується в процесі навчання нерідних мов і є результатом цього 
процесу. Мовна освіта передбачає формування в учнів не лише 
комунікативної компетентності, а і здатності розуміти носіїв іншої 
"картини світу", що передбачає розвиток не лише вербально-
семантичного рівня мовної особистості (вторинна мовна свідомість), а 
і підключення до когнітивного рівня, що означає розвиток вторинної 
когнітивної свідомості [1:22]. Вторинна когнітивна свідомість учня, за 
І. Халєєвою, означає побудову вторинних когнітивних конструкцій-
значень, співвідносних із знаннями про світ, наявних у представників 
іншої лінгвокультурної спільноти [3], зокрема носіїв англійської мови. 
При цьому про формування нової мовної свідомості, ідентичної до 
осіб, що мають англійську за рідну, мова не йде [1: 25]. В умовах 
відриву від природного мовного середовища досить важко сформувати 
вторинну мовну особистість високого рівня, зокрема створити умови 
для набуття навичок та вмінь користування загальновживаною та 
науково-технічною лексикою, детермінованим соціально-культурним 
контекстом повсякденного життя іншомовного соціуму, а також 
розвинути здатність до міжкультурного спілкування. Велике значення 
у цьому процесі має рівень мовної компетенції особи в першій мові, бо 
становлення процесів мислення особистості відбувається саме в рідній 
мові.  

Водночас думка про глобалізацію англійської мови викликає 
неприйняття і заперечення в інших дослідників (Дж. Томлінсон, 
Р. Філліпсон, Т. Скутнабб-Кангас), які вбачають у явищі глобалізації 
американської англійської здебільшого негативні, зокрема: Концепція 
"культурного імперіалізму" Дж. Томлінсона, у якій розглянуто 
взаємозв’язок між глобалізацією і культурною сферою суспільства, 
зокрема витіснення автентичних мов і культур у процесі вторгнення 
ззовні сильнішої культури і її подальше домінування [9]. Концепція 
"мовного імперіалізму" Р. Філліпсона (1992 р.) як спосіб культурної 
гегемонії за допомогою мовної експансії. Мовний імперіалізм, на 
думку автора, є частиною "культурного імперіалізму" як ширшого 
феномену, який у свою чергу є одним із шести взаємопов’язаних типів 
імперіалізму: економічного, політичного, військового, соціального, 
комунікативного. Культурний імперіалізм передбачає адаптацію 
однієї групи до способу життя, освіти, музики тощо іншої. Автор 
підкреслює, що мовний імперіалізм загрожує мовному і культурному 
розмаїттю суспільства [7: 65]. Концепція "лінгвіцизму" Т. Скутнабб-
Кангас описує існуючу дискримінацію мовних меншин на основі 
інтерпретації Конвенції ООН від 1948 р. про попередження злочину 
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геноциду. Автор уважає, що "основними агентами мовного та 
культурного геноциду є індустрія свідомості — система формальної 
освіти і засобів масової інформації" [8: 36–63]. У працях цих авторів 
йдеться про те, що нерідко має місце дискримінації тих осіб, хто не 
послуговується англійською, порушенням їх мовних і культурних 
прав. Мовні і культурні права є невід’ємними правами людини: в їх 
основі визнання емоційного зв'язку людини з рідною мовою, який є 
одним з основних елементів концепції "права на освіту рідною 
мовою".  

Підтвердженням доцільності широкого запровадження 
багатомовної освіти є робота відомого британського лінгвіста 
Д. Граддола, який вважає, що людство нині зіткнулося з кризою 
світової мовної системи, а після її завершення встановиться новий 
мовний порядок. За його прогнозами, близько 2050 року англійська 
мова віддасть позицію лідера, але буде однією з мов багатомовних 
особистостей [5]. А отже, обмежувати мовну освіту лише англійською 
мовою, на його думку, не варто.  

В результаті аналізу наукових і філософських підходів до сутності 
мови всесвітнього спілкування, В. Смокотін стверджує, що оскільки 
мова завжди розглядалася як один з основних критеріїв етносу та 
етнокультурної ідентичності, то мова всесвітнього спілкування 
(американська англійська) перебирає на себе лише функцію 
комунікації, але при цьому залишає рідній мові індивіда функцію 
репрезентації, що відповідає за етнокультурну ідентичність і не 
перешкоджає існуванню і розвитку етнокультурної ідентичності [2]. 
Це дозволяє всім етносам знаходити власне місце у процесі 
міжкультурної комунікації і одночасно залишатися в рамках власної 
етнокультурної ідентичності. В умовах глобалізації в процесі 
інформаційної революції виникають міжкультурні соціальні 
структури, для яких належність до власного етносу нерідко є менш 
значущими, ніж відчуття себе частиною нових міжкультурних 
новоутворень, якими є міжнародні корпорації чи віртуальні творчі 
колективи. Водночас мова всесвітнього спілкування впорядковує 
комунікативний хаос, не перешкоджаючи багатомовності. Тому автор 
аргументує необхідність реорганізації мовної освіти в напрямку 
переходу на багатомовну освіту, в рамках якої англійську мову слід 
розглядати не як іноземну мову з притаманним їй етнокультурним 
складником, а як мову всесвітнього спілкування, яка не потребує 
засвоєння якоїсь системи національних цінностей і не нав’язує певних 
економічних, політичних чи культурних поглядів.  

В умовах відриву від природного мовного середовища дуже 
важко і майже неможливо навіть в умовах вищої освіти сформувати 
вторинну мовну особистість високого рівня, а саме — досягти 
підключення до когнітивного  рівня. Водночас, багатомовна освіта і 
формування інтеркультурної комунікативної компетентності створює 
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умови для формування мовної особистості користувачів глобальною 
англійською, бо надає можливості для розв’язання суперечностей між 
збереженням етнокультурної ідентичності представників різних націй 
та народів світу і необхідністю безперешкодної мовної комунікації в 
умовах глобалізації.  
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В Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини та його структурних підрозділах діє студентське 
самоврядування [1], яке є невід’ємною частиною громадського 
самоврядування навчального закладу.  

Згідно положення про студентське самоврядування УДПУ [1], 
студентське самоврядування – це право і можливість студентів 
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вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів 
студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним 
закладом. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів 
університету. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному 
закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в 
робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 
студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. 
Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і 
через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом 
прямого таємного голосування студентів [1]. 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування 
керуються законодавством: постановами Кабінету Міністрів України, 
законами Міністерства освіти і науки України «Про вищу освіту», 
статутом вищого навчального закладу та положенням університету 
про студентське самоврядування [2]. Студентське самоврядування 
здійснюється на рівні студентської групи, інституту (факультету), 
гуртожитку, університету. Залежно від контингенту студентів, 
специфіки факультету студентське самоврядування може 
здійснюватися на рівні курсу, спеціальності [2].  

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні 
форми (старостат, студентські деканати, студентські ради тощо). 

Вищим органом студентського самоврядування є конференція 
студентів [2], яка: 

1) ухвалює положення про студентське самоврядування вищого 
навчального закладу, визначає структуру, повноваження та порядок 
проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих 
органів студентського самоврядування; 

2) заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-
ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну 
оцінку; 

3) затверджує процедуру використання майна та коштів органів 
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 
конкурсних засадах; 

4) затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів 
студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, 
заслуховує звіт про його виконання; 

5) обирає контрольно-ревізійну комісію (КРК) з числа студентів 
для здійснення поточного контролю за станом використання майна та 
виконання бюджету органів студентського самоврядування. 

Отже, КРК – наглядовий орган студентської ради університету, 
що контролює використання коштів у відповідності до кошторису 
витрат. Рішення про ліквідацію та затвердження членів КРК приймає 
конференція студентів УДПУ. Студентська рада університету має свого 
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голову, заступника голови студентського самоврядування 
університету, секретаря студентської ради та може створювати свої 
комісії, що поділяються на сектори [1]: 

➢ навчально-науковий,  
➢ культурно-просвітницький,  
➢ по захисту прав студентів,  
➢ спортивно-оздоровчий,  
➢ соціально-побутовий,  
➢ міжнародних зв’язків,  
➢ прес-центр та ін.  
Студентській раді університету підпорядковуються студентські 

ради факультетів, котрі очолюють студентські декани. Студентські 
декани ради факультетів мають своїх замісників, голову студентської 
профспілки факультету, а також відповідальних за напрями діяльності 
що поділяються на сектори, що практично збігаються з назвами 
секторів комісій студентської ради університету [2]: 

❖ Науковий 
❖ Міжнародних відносин 
❖ Культурно-просвітницький 
❖ Соціально-побутовий 
❖ Спортивний. 
Студентська рада університету співпрацює з радою студентського 

самоврядування гуртожитків, що може створювати свої комісії, що 
поділяються за напрямами діяльності: 

• житлово-побутовий 

• культурно-виховний 

• санітарно-гігієнічний 
• фізкультурно-масової роботи 

• громадського порядку. 
З вищесказаного можна зробити висновок, що створенні комісії 

студентської ради університету, студентських рад факультетів та ради 
студентського самоврядування (CC) гуртожитків працюють практично 
в однакових напрямках. 

Таблиця 1.  
Порівняльний аналіз управлінської структури канадського 

університету МакГілл та українського університету УДПУ 
 

Канадський університет 
МакГілл 

(40.000 студентів) 

Український університет 
УДПУ 

(9.000 студентів)[3] 

Підзвітний Міністерству Освіти Провінції 
та Раді Міністрів Канади [4] 

Підзвітний Міністерству Освіти і 
Науки України [2] 

Ректор звітує Раді Директорів ЗВО, що 
підзвітна Міністерству освіти провінції [7] 

Ректор звітує Міністерству освіти і 
науки України та на конференції 
трудового колективу, куди студенти 
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не запрошуються [2] 

Університетом керує Рада Директорів на 
чолі з канцлером, ректор – головна 
виконавча особа в університеті [7] 

Університетом керує ректор [2] 

Система двопалатного правління ЗВО – 
розподіл влади між Радою Директорів та 
Вченою радою [7] 

Система однопалатного правління [2] 

Адміністрація університету – виконавчий 
орган [7] 

Адміністрація університету – 
управлінський орган [2] 

Рада директорів (25 членів), з них 2 
студенти, що складає 8% [5] 

Наглядова рада (10 членів), з них 
студентів  0% [6] 

Вчена рада (111 членів), з них 18 студентів, 
що складає 16%. 

Вчена рада (25 членів), з них 2 
студенти, що складає 8% 

Постійнодіючі комісії, створені вченою 
радою, мають дорадчий характер [7] 

Постійнодіючі комісії створені 
вченою радою та вчені ради 
факультетів/інститутів мають до-
радчий характер і консультативно-
дорадчі органи університету створені 
ректором [2] 

Існує посада «Представник 1-го 
проректора у справах студентів» [7] 

Адміністрація не втручається у 
справи студентського самовряду-
вання [2], а також немає людини, 
посада якої б передбачала співпрацю 
зі студентами 

Бюджет органів студентського 
самоврядування (СС) близько 1000.000 $. 
У канадських університетах членські 
внески за участь у самоврядних 
студентських організаціях, спілках, 
об’єднаннях, що є обов’язковою,  
стягуються членські внески разом з 
платою за навчання [8]. Тобто членські 
внески передбачені у вартості навчання, а 
комітет із фінансових питань вирішує суму 
коштів на фінансування кожного клубу, 
організації чи товариства, залежно від 
критерій. 

Розмір коштів для фінансування 
студентського самоврядування 
вирішує вчена рада університету, що 
складає близько 0.5% від загального 
бюджету ЗВО, членські внески не 
повинні перевищувати 1% 
прожиткового мінімуму [2] 

Студенти мають свою власну будівлю в 
університетських містечках для 
студентських об’єднань, клубів [8]. 

Студенти не мають свого власного 
приміщення, загалом їм відводиться 
аудиторія, де також  проводяться 
заняття. Ректор університету повинен 
створити належні умови для 
діяльності органів СС – надати 
приміщення, меблі, оргтехніку тощо, 
про що йдеться у положенні про СС 
[1]. 
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Органи СС надають можливість студентам 
працевлаштуватися, а також займати 
посади, що оплачуються [8]. 

Українським законодавством не 
передбачено працевлаштування 
студентів в органах студентського 
самоврядування. 

Студенти з досвідом роботи в товариствах 
СС та рекомендаційними листами від 
адміністрації університету швидко 
працевлаштовуються, що у свою чергу 
впливає на рейтинг і престиж ЗВО. 

В Україні досвід набутий студентами 
в органах СС не враховується як 
офіційний досвід роботи або місце 
працевлаштування. 
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яке передбачає спільне визначення проблем, напрямів діяльності, 
обмін результатами досліджень та будується на основі діалогу, 
дозволяє змінювати ставлення всіх партнерів до професійного 
розвитку і актуалізує індивідуальну мотивацію, зацікавленість у 
позитивних результатах та готовність до активних дій всіма 
учасниками партнерства. Запорукою ефективності професійного 
розвитку вчителя вважається спільнота, у якій відбувається практична 
діяльність і конструктивний діалог з іншими учасниками освітнього 
процесу. Оскільки реалізація нового способу діяльності залежить від 
сприятливих умов середовища, а мотивація фахівця до здійснення 
змін знаходиться у прямій залежності від цінностей і переконань 
спільноти, до якої він належить, саме налагоджена співпраця є 
важливим елементом впливу на якість педагогічної діяльності в 
цілому. Отже, актуальними стають всі види професійного партнерства: 
офіційна установа — громадська організація, навчальний заклад — 
бізнес, університет — школа, викладач — вчитель — учень/студент. 

Для підтвердження/спростування думки деяких зарубіжних 
дослідників про те, що «вчителі професійно розвиваються, коли 
діляться ідеями, спільно планують, критикують думки та досвід одне 
одного і прибирають кордони власної ізоляції» [1, c.ix] нами було 
проведено опитування 130 освітян, безпосередньо пов’язаних з 
середньою освітою. Опитані представляють всі регіони України, 
державні та приватні заклади, а також керівні органи освіти. 

Проводячи дослідження ми спиралися на переконання, що 
ефективність навчального процесу на різних рівнях напряму пов’язана 
із готовністю вчителя до реалізації права на власний вибір форм 
професійного розвитку. Високу оцінку такої готовності зазначили 36 % 
респондентів, 46 % респондентів вважають себе скоріше готовими, ніж 
не готовими, 18 % респондентів сказали про низьку готовність 
вчителів до самостійного вибору форм професійного розвитку. 

Отримані нами результати корелюються з висновками 
В. Б. Гаргай про те, що на різних етапах професійної кар’єри вчитель 
потребує відповідних програм професійного розвитку [2, c. 97–98]. 
Таке твердження підтверджується також результатами відповіді на 
запитання «Чи задоволені ви останнім підвищенням кваліфікації?»: 
запропоновані програми підвищення кваліфікації не задовольняють 
педагогів, що мають вже достатній досвід та майстерність і не зовсім 
відповідають їх потребам (53% опитаних). Такий же показник і у 
розрізі шкіл. Сільські школи (апріорі з нижчим рівнем підготовки) 
демонструють вищий рівень задоволення. Отже підготовка більше 
відповідає їх потребам, ніж потребам «містян» (лише 12% 
представників сільських шкіл не задовольняє традиційна модель 
підвищення кваліфікації). Таким чином, і формальні, і неформальні 
курси, орієнтовані на початкові рівні професійної компетентності, не 
здатні задовольнити потреби тих, хто після 5-8 років професійної 
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діяльності, досягнув етапу педагогічної майстерності і готовий сам 
навчати інших.  

Відповідаючи на запитання «Які організаційні форми 
проведення підвищення кваліфікації є найбільш ефективними на 
вашу думку?» респонденти (15 %) зазначають про свою готовність 
спостерігати інших, вказують на перевагу дистанційних форм роботи 
(22%), обирають колективні зустрічі. Нажаль, лише від 6 до 2% 
опитаних вказали на дослідження і підготовку публікацій, що 
підтверджує низький рівень готовності освітян до активного пошуку та 
удосконалення професійної діяльності через рефлексію досвіду (рис. 
1). 

 

Рис. 1. Організаційні форми проведення підвищення кваліфікації, які є найбільш 
ефективними на думку вчителів 

Результати опитування свідчать про те, що чимала частина тих, 
хто працює в середній освіті демонструють свою готовність до якісних 
змін у професійному розвиткові, а саме: долати ізольованість, 
формалізм у проектуванні змісту підготовки, запроваджувати 
інтерактивні форми роботи тощо. Запорукою ефективності цього 
напряму діяльності можуть бути як офіційні державні установи 
післядипломної педагогічної освіти, так і неурядові організації, 
професійні асоціації, неформальні центри педагогічної майстерності. 
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Процес реформування системи вищої освіти, який відбувається в 

Україні протягом кількох років, вкотре висуває на перший план 
проблеми якості освіти, підготовки конкурентоспроможних фахівців, 
здатних набувати і самостійно реалізовувати свій професійний багаж в 
складних умовах ринку праці . Метою навчального процесу кожного 
закладу вищої освіти має стати створення відповідних умов щодо 
розвитку студентами професійних компетентностей, стимулювання 
мотивації до самонавчання, творчого застосування набутих знань, 
умінь та навичок у сфері майбутньої професійної діяльності. 

Відповідно до сучасної парадигми іншомовної підготовки 
студентів освітній процес має бути тісно пов’язаним з комплексною 
реалізацією сучасних педагогічних технологій на основі 
компетентнісного підходу до підготовки майбутнього фахівця. 

Модель особистісно орієнтованої освіти вимагає 
студентоцентричного підходу до організації навчально-виховного 
процесу, що передбачає стимулювання мотивації студента до 
вивчення іноземної мови на основі його власної зацікавленості та 
бачення перспективи активного застосування набутої мовної 
компетентності як у життєвих ситуаціях, так і у майбутній професійній 
діяльності.  

Реалізація компетентнісного підходу навчання іноземній мові 
пов’язана з застосуванням новітніх технологій щодо формування 
індивідуальних та професійних особливостей, що допоможуть 
майбутньому фахівцеві досягти високих результатів у професійній 
діяльності. Зокрема, мова іде про когнітивні, комунікативні, 
соціокультурні та суто професійні компетентності. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних дослідників, розкриваючи 
зміст поняття компетентність, наголошують на необхідності 
формування відповідного рівня знань, умінь, мотивів та цінностей 
майбутнього професіонала.  

Нова концепція освіти в Україні базується на розвитку у 
майбутнього фахівця таких характеристик, як конструктивність, 
мобільність, динамізм, професіоналізм, мотивація до постійного 
самонавчання та професійного самовдосконалення. [1] 

Отже, перехід до системи компетентнісно орієнтованої 
підготовки фахівця вимагає суттєвих змін у богатьох аспектах 
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організації навчально-виховної діяльності закладів вищої освіти. 
Разом з тим, існують певні проблеми впровадження компетентнісного 
підходу як на теоретичному рівні, так і на рівні практичної освітньої 
діяльності.  

Незважаючи на вимоги часу та значну зацікавленість науковців 
до цієї теми, вона й досі залишається достатньо актуальною, оскільки 
відповідні наукові дослідження та теоретичні надбання не отримали 
належного практичного застосування. Заклади вищої професійної 
освіти України, які готують фахівців на рівні бакалавра та магістра, у 
багатьох випадках формально ставляться до необхідності створення 
педагогічних умов щодо якісної професійної підготовки майбутнього 
фахівця, не мають чіткої практичної моделі формування його 
професійної компетентності. 

Завданням нашого дослідження є вивченні змісту та 
особливостей формування професійної компетентності у майбутнього 
фахівця в галузі міжнародного менеджменту засобами іноземної 
мови професійного спрямування. 

Цей навчальний курс розробляється на основі визначення  
типових ситуацій усного та письмового офіційно-ділового спілкування 
у сфері міжнародного менеджменту та формулювання практичних 
вмінь і навичок ділового мовлення, що безпосередньо сприяють 
розвитку професійної компетентності майбутнього фахівця та є 
запорукою його конкурентоздатності на ринку праці. 

Відповідний рівень професійної компетентності вимагає від 
менеджера зовнішньоекономічної діяльності, який працює у 
міжнародній компанії, уміння встановлювати контакти та ефективно 
спілкуватись з її працівниками, вести ділове листування, брати участь 
у розробці стратегічних цілей, завдань та планів розвитку компанії, 
проводити економічний аналіз світового ринку, знати законодавство у 
сфері міжнародного менеджменту, бути обізнаним у документообігу 
тощо. 

Отже в процесі навчання студента іноземній мові професійного 
спрямування слід звернути особливу увагу на формування наступних 
груп компетенцій:  

1.концептуальних , що включають в себе здатність аналізувати та 
діагностувати конкретну професійну ситуацію, розрізняти причину та 
наслідок, передбачати розвиток подій, приймати виважені рішення, 
виходячи з довгострокових цілей компанії та ін.; 

2.соціокультурних, які передбачають виявлення у ділових 
стосунках лідерських якостей та комунікативних здібностей, здатність 
розуміти та мотивувати людей, координувати їх діяльність, уміння 
створити ефективну команду працівників тощо;  

3.технічних і технологічних, що вимагає наявності ґрунтовних 
спеціальних професійних знань та володіння методами щодо їх 
ефективного застосування у своїй організаційній ролі.  
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Особливе місце в галузі підвищення ефективності та 
результативності навчального процесу відводиться проблемному 
навчанню, яке є одним з найбільш дієвих засобів вирішення таких 
складних завдань, як розвиток пізнавальної активності, самостійності 
у прийнятті рішень, логічного і творчого мислення студентів та є 
наближеним до реальних умов майбутньої професійної діяльності.   

Застосування нестандартних методів навчання  допомагає 
студенту швидше засвоїти самостійно здобуті знання, викликає 
позитивне емоційне почуття до власного здобутку. 

Отже, завданнями науково-педагогічного складу кафедри 
іноземних мов є визначення ключових професійних компетентностей, 
які реально сформувати у майбутніх менеджерів в процесі іншомовної 
підготовки, створення професійно орієнтованої навчальної програми 
на основі оригінального підручника та додаткових автентичних 
матеріалів, обрання найбільш ефективних проблемних методів 
навчання, а також розробка відповідних засобів оцінювання та 
заохочення аудиторної та самостійної роботи студента. 

Типовими ситуаціями усного та письмового спілкування для 
майбутнього фахівця в галузі міжнародного менеджменту є участь у 
прес-конференціях, переговорному процесі; підготовка та проведення 
презентацій, ділове листування, обговорення та укладання договорів, 
контрактів; вирішення ділових питань з партнерами по бізнесу по 
телефону, професійні бесіди тощо.  

Проведене наукове дослідження довело, що практика 
регулярного використання активних методів в процесі навчання 
іноземній мові професійного спрямування дає можливість розвинути 
такі особистісні та водночас професійно важливі для менеджера сфери 
міжнародного менеджменту якості, як пам’ять, увага, логічне та 
асоціативне мислення, креативність, впевненість у важливості набутих 
знань, ініціативність та самостійність у прийнятті рішень, 
комунікативні здібності.  

Педагогічний досвід викладання курсів «Ділова іноземна мова», 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ - V 
курсів спеціальності «Міжнародний менеджмент» дозволив нам 
визначити найбільшу ефективність окремих видів індивідуальної, 
парної, групової та командної роботи в аудиторії, що дозволяють 
успішно сформувати визначені професійні компетенції. Такими стали 
мозковий штурм, дебати, парні інтерв’ю, рольові ігри, панельна 
дискусія, круглий стіл, технологічне моделювання ситуацій, кейси, 
підготовка резюме, ділових листів, презентацій, симпозіумів, проектна 
робота, здійснення самостійної інформаційно-пошукової діяльності на 
основі активного застосування електронних носіїв.  

В процесі використання вищезазначених методів навчальної 
роботи докорінно змінюється характер діяльності самого викладача, 
який у більшості випадків послабляє свої менторські функції та 
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перетворюється на радника та консультанта. 
Отже, особистісно-орієнтований, когнітивно-комунікативний 

підхід до іншомовної підготовки фахівця в галузі міжнародного 
менеджменту забезпечує ефективне засвоєння курсу іноземної мови за 
професійним спрямуванням шляхом застосування різних форм та 
методів активного соціокультурного та професійного спілкування, 
невід’ємними складовими якого є вмотивованість, цілеспрямованість, 
інформативність, та партнерський характер взаємодії всіх учасників 
освітнього процесу. 
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МОДЕРАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ В 
УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Якість освіти визнається одним із найважливіших показників 

рівня розвитку суспільства, «значущим педагогічним феноменом, що 
відбиває сучасне соціальне замовлення» [5: 150] на формування 
всебічно та гармонійно розвинутої, соціально компетентної 
особистості. Якість освіти зумовлюється особливостями інноваційної 
діяльності, інноваційного навчання в умовах освітнього закладу. Тож 
визначається, що «наукова, науково-технічна та інноваційна 
діяльність закладів вищої освіти є обов’язковою та невід’ємною 
складовою частиною їхньої освітньої діяльності» [1: 16]. 

Однією з інноваційних стала спеціально розроблена 
(Г. Бєлєнька, М. Машовець) освітньо-професійна програма для 
студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. На засадах вищеозначеного було 
створено робочу програму навчальної дисципліни «Освітній 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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менеджмент в галузі дошкільної освіти». Однією із складових 
програми визначено дисципліну «Інноваційні технології», метою якої 
є формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до 
управління впровадженням педагогічних інноваційних технологій в 
освітній процес закладу дошкільної освіти. 

У процесі вивчення дисципліни використовувалася модерація як 
колективний спосіб навчання, його інноваційна форма. 
Впроваджуючи модерацію, ми враховували, що в науковій літературі 
вживається близьке до сутності модерації поняття – «коучинг», яке в 
перекладі з англійської означає «наставляти», «тренувати», 
«надихати» (В. Крижко, І. Мамаєва) [4]. Провідна ідея коучингу – 
бачити в тих, хто навчається, людей із їхніми цінностями, 
прагненнями, особистими цілями. Виходити з того, що людина від 
природи безмежно талановита, володіє великим потенціалом, який не 
реалізується повною мірою. Завдання коуча (викладача) – делікатно 
допомагати виокремлювати та формулювати проблеми, визначити 
цілі, шляхи та засоби їхнього досягнення. Обмежувати використання 
готових порад та рекомендацій, стимулювати власні вирішення 
актуальних проблем.  

Освітню діяльність ми вибудовували на засадах дотримання 
основних принципів коучингу: усвідомлення виконавцем 
необхідності, сутності та особливостей власної діяльності, 
відповідальність за її результат; директивний вплив педагога 
змінюється на співробітництво усіх учасників освітнього процесу; осуд 
– на адекватну, обґрунтовану оцінку, зовнішня мотивація – на 
самомотивацію; змін більше не бояться, а беруть у них участь, вітають 
їх; мета навчальної діяльності – не задоволення педагога процесом та 
результатами навчання, а забезпечення кваліфікованих освітніх 
послуг тим, хто навчається; авральна діяльність поступається 
довготривалому стратегічному плануванню; здійснюється допомога в 
навчанні, аніж учіння тощо. 

Отже, використовуючи модерацію, ми виходили з розуміння 
сутності означеного феномену як управління процесом навчання 
майбутніх фахівців дошкільної совіти й надавання їм допомоги в 
досягненні цілей на засадах їх ціннісних орієнтацій, діагностики 
інтересів, потреб, сумісного цілепокладання, визначення смислу 
навчальної діяльності тощо.  

В процесі навчальної діяльності ми послугувалися тим, що 
«модерування – діяльність, спрямована на розкриття потенційних 
можливостей фахівця. В основі модерування лежить використання 
спеціальних технологій, які допомагають організувати процес вільної 
комунікації, обміну думками, судженнями, що підводить … до 
прийняття професійно грамотного рішення за рахунок реалізації 
внутрішніх можливостей» (Т. Сорочан) [7: 262]. 

Тож упровадження модерації при вивченні навчальної 
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дисципліни зумовлювалося можливістю залучення майбутніх фахівців 
дошкільної освіти до процесу виявлення, усвідомлення, аналізу 
утруднень у сфері професійної діяльності, пошуку шляхів їх 
вирішення, неформального набування необхідного особистісно-
професійного досвіду, взаємонавчання та засвоєння досвіду 
одногрупників.  

Логічним підґрунтям використання модерації в освітньому 
процесі були визначені її найбільш суттєві елементи: керівна, 
фасилітативна функція модератора, який є не лектором, експертом, а 
здійснює підтримку, допомогу, сприяння, організацію активного 
навчання; спільне короткотермінове та довгострокове планування 
семінарських та практичних занять; візуалізація змісту, напрямів, 
способів навчальної діяльності; структурування освітнього процесу на 
засадах використання різних організаційних форм його здійснення 
(індивідуальної, парної, групової, колективної тощо); обов’язкова 
презентація напрацювань (візуальної й вербальної); здійснення 
зворотного зв’язку, наскрізної рефлексії (змісту, методів навчання, 
взаємодії його учасників тощо), оцінки досягнутих результатів; 
емоційно-позитивний, комфортний клімат у навчальній групі, що 
сприяє активній участі кожного в освітньому процесі. 

Доведено, що використання модерації ефективно сприяє 
реалізації ідей та принципів інтерактивної навчальної діяльності 
(В. Дьяченко) [6]. На засадах того, що в сучасній психолого-
педагогічній науці й освітній практиці активні та інтерактивні форми 
й методи навчання, засновані на діяльному й діалоговому пізнанні, 
визнаються інноваційними, одними з найактуальніших, зумовлюючи 
ефективність результатів навчальної діяльності, в процесі лекцій, 
семінарських та практичних занять ми використовували саме такі 
форми та методи навчання. 

Використовуючи проблемні лекції ми основувалися на тому, що 
проблемна лекція – це лекційна форма, в якій процес пізнання 
студентів  наближається до пошукової, дослідницької діяльності. Тож 
намагалися не стільки передати інформацію, скільки залучати 
майбутніх фахівців  до протиріч  науки й практики дошкільної освіти 
та способів їх вирішення, основуючись на тому, що логіка проблемної 
лекції є принципово відмінною від логіки лекції інформаційної. 

Так, у процесі навчальної діяльності використовувалися: лекція-
бесіда «Інноваційні педагогічні технології як феномен освітньої 
діяльності»; лекція-дискусія «Інноваційні тенденції розвитку сучасної 
дошкільної освіти»; лекція з використанням елементів «мозкового 
штурму» – «Управління впровадженням педагогічних інновацій з 
соціально-морального розвитку дошкільників»; лекції з аналізом та 
обговоренням конкретних ситуацій з реальної педагогічної практики 
«Інноваційні педагогічні технології в системі освітньої інноватики», 
«Управління педагогічними інноваціями в закладі дошкільної 
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освіти»; лекція «прес-конференція» із залученням спеціалістів з 
проблеми, яка вивчається «Готовність фахівців дошкільної освіти до 
управління інноваційною діяльністю» тощо. 

У процесі проведення семінарських занять ми враховували 
положення про те, що психічний розвиток особистості, за 
визначенням Г. Костюка [3] « … не зводиться до засвоєння та 
інтеріоризації зовнішніх відносин. Він включає подальшу переробку 
засвоєного, його систематизацію, що призводить до цілісних змін 
особистості, виникнення нових імпульсів до діяльності, нових її 
структур, нової її екстеріоризації» [3: 134]. З цього погляду й 
семінарське заняття ми розглядали як таке, під час підготовки та 
проведення якого продовжується поглиблення певних знань, тож вони 
набувають не суто емпіричної значущості, а теоретико-методологічної.  

Пріоритетним предметом упровадження науки в практику 
діяльності майбутніх фахівців дошкільної освіти шляхом проведення 
проблемних лекцій, семінарських занять є професійно необхідні 
знання (теоретичні, методичні, прикладні). Практичні ж заняття « … 
сприяють активізації та інтенсифікації процесу засвоєння знань, 
формуванню, вдосконаленню умінь, що є необхідним у професійній 
практичній роботі … » [2: 221]. 

Використовуючи практичні заняття в процесі навчальної 
діяльності, ми дотримувалися позиції Н. Коломінського [2] щодо 
необхідності актуалізації таких основних умов підвищення їх 
ефективності: поєднаність ідеальних моделей діяльності зі 
спонтанними рішеннями тих, хто навчається; зв’язок матеріалу 
практичного заняття з матеріалом лекції (семінару); значущість 
проблем, які вирішуються на занятті, для особистісного й 
професійного розвитку майбутніх фахівців; індивідуалізація завдань; 
усвідомлення та самоаналіз студентами структури й результатів 
заняття; поопераційний контроль і корекція в ситуаціях, які є 
відображенням реальної педагогічної практики; створення атмосфери 
невимушеності, суб’єкт-суб’єктного діалогу між учасниками освітнього 
процесу тощо.  

Основуючись на тому, що вивчення навчальної дисципліни 
здійснювалося на засадах застосування модерації як інноваційної 
форми навчальної діяльності, всі форми інтерактивного навчання 
(лекційні, семінарські, практичні заняття) проводилися на 
модеративних засадах, тобто визначалися нами як модеративні, що 
сприяло професійному становленню майбутніх фахівців дошкільної 
освіти, формуванню їх фахової компетентності, розвитку 
самостійності, творчості, інтелектуальної активності. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
 

1. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 
38-39, ст. 380 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2657-VIII від 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n23


87 

18.12.2018 р.; № 2661-VIII від 20.12.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
https://www.google.com/search?qhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-
психологічний аспект) : монографія / Н. Л. Коломінський. – К. : МАУП, 2000. – 
286 с. – С. 260–283.  

3. Костюк Г. С. Принцип развития в психологии / Г. С. Костюк // 
Методологические и теоретические проблемы психологии. – М. : Наука, 1969. – 
С. 118–152. 

4. Крижко В. В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою : 
навч. посіб. / В. В. Крижко, І. О. Мамаєва. – К. : Освіта України, 2005. – 224 с. 

5. Крутій К. Л. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в 
дошкільному закладі : монографія / К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС. ЛТД, 
2006. – 172 с.  

6. Панина Т. С. Современные способы активизации обучения : учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова ; 
под ред. Т. С. Паниной. – 2-е изд., стер. – М. : Издат. центр «Академия», 2006. – 
176 с.  

7. Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: 
теорія та практика : монографія / Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2005. – 
384 с.   

 
 

Ірина Постоленко, 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

Уманський державний педагогічний університет 
 імені Павла Тичини 
(м. Умань, Україна) 

 

БРИТАНСЬКИЙ ШКІЛЬНИЙ КУРИКУЛУМ ТА  
ЙОГО ТИПИ 

 
Національний курикулум (The National Curriculum) – це 

документ державного рівня, який лежить в основі політики, 
спрямованої на підвищення стандартів. У ньому чітко викладені 
офіційні права на отримання освіти для всіх учнів. Він визначає зміст 
навчання і виховання, і встановлює засоби досягнення педагогічних 
цілей на всій території Великої Британії. У національному курикулумі 
встановлено, як має відбуватися оцінювання учнівських знань і умінь, 
а також як повинні оприлюднюватися результати оцінювання. 
Завдяки національному курикулуму вчителі, учні, батьки, роботодавці 
та широкий загал чітко розуміють, які навички і знання британські 
учні отримають в школі. 

Британський науковець Джин Дін розрізняє такі типи 
курикулуму, як робочий, інституціональний, прихований, шкільний, 
базовий та локальний [1]. Наводимо коротку характеристику типів 
курикулуму. 

Робочий курикулум (The Taught Curriculum) охоплює процес 
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викладання і навчання в школі та за її межами, який відбувається з 
певною метою [1, с. 100]. Інституціональний курикулум (The 
Institutional Curriculum) передбачає роботу школи, яка базується на 
наданні інформації вчителям і учням про шкільне життя, його 
цінності та кодекс поведінки, спосіб роботи у колективі. 
Інституціональний курикулум передбачає діяльність учителя, який 
пояснює учням, як потрібно поводитися у школі, як поводитися у 
шкільних коридорах, яких правил поведінки потрібно дотримуватися 
у їдальні. Відповідно до положень інституціонального курикулуму 
можливе висловлення похвали учням, які належним чином себе 
поводять у школі, а також застосування певних санкцій за 
незадовільну поведінку. 

Британський науковець Дін Джон вважає, що школи Великої 
Британії завжди мають чіткі кодекси поведінки учнів, дотримання 
яких забезпечується безпосередньою виховною роботою вчителів з 
учнями. Певні зразки поведінки навчають дітей багатьом речам і, 
напевно, таким зразкам потрібно надавати більше уваги з боку 
вчителів, обговорювати їх учительським колективом до того, як 
запровадити в практику. Таке навчання інколи буває менш 
ефективним через непослідовність, яка виникає через недостатню 
вимогливість вчителів. Діти в школі можуть поводитися таким чином, 
що вчителі вважатимуть їхню поведінку неприйнятою і 
неправильною, у той час як така ж поведінка учнів вдома є абсолютно 
нормальною та прийнятною. Для дитини шкільне життя може бути 
насичене проблемами, що виникають при виконанні вимог 
інституціональниого курикулуму, який передбачає надання учням 
можливостей перевірити їхню відповідальність та здатність бути 
лідерами у роботі з людьми. Він також включає надання соціальних 
знань, які отримуються на ігровому майданчику, у класі, під час обіду 
та у актовій залі. Результати дії курикулуму відображаються у 
поведінці учнів та у ставленні до них учителів і старшокласників [1, 
с. 101]. 

Прихований курикулум (The Hidden Curriculum) є засобом, за 
допомогою якого школи привносять соціальний контекст у 
нормований офіційною владою курикулум у процесі його трансляції 
учням. Прихований курикулум є характерним явищем шкільної освіти 
Великої Британії. Він прихований не тільки від учнів, а й учителів. 
Багато з того, що перераховано в офіційному курикулумі, раніше було 
частиною прихованого курикулуму. Як тільки складові прихованого 
курикулуму стають відомими учням і вчителям, вони переходять у 
складові офіційного курикулуму, оскільки всі параметри, передбачені 
у такій інформації, уже більше не є таємними. А коли дані, 
передбачені прихованим курикулумом, є секретними, школа не може 
їх контролювати. Можна зробити висновок, що прихований 
курикулум передбачає навчання, яке відбувається в школі, але яке 
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учасники навчального процесу не усвідомлюють, або сприймають як 
реальність. Відповідно, виникають питання щодо суті та призначення 
прихованого курикулуму. Наприклад, чи буде здатна дитина, яка 
працює повільно, вчитися виконувати роботу в швидкому темпі, коли 
робота, яку вона виконає повільно, має такий самий результат, як і 
виконана швидко робота? Чи діти вчаться давати відповіді на 
поставлені запитання, такі які хоче почути вчитель, чи шукають 
правильну відповідь? Чи мають учні про себе думку, як про 
неважливих для класу або школи, коли вони не мають гарних 
результатів в іграх, письмі, читанні, малюванні або трудовому 
навчанні? Чи мають учні враження, що читання, письмо та 
математика є єдиними предметами, які мають значення у навчанні? 
Чи існує серед дітей думка, що краще бути світлошкірим учнем, ніж 
темношкірим? Відповіді на всі ці питання розкривають сутність 
прихованого курикулуму [3, с. 9]. 

Шкільний курикулум (The School Curriculum) встановлює вимоги 
і створює умови для розвитку учнівських знань, умінь і здібностей. 
Закладені в курикулумі цілі покликані забезпечити набуття учнями 
компетентностей в економічних, культурних і соціальних галузях 
суспільного життя і діяльності [4]. 

За функціональним призначенням шкільний курикулум 
розподіляється на національний, базовий (обов’язковий) та локальний 
курикулум, що зображено у вигляді рисунку (див. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розподіл шкільного курикулуму 

Як ми вже зазначали, національний курикулум – це державний 
документ, метою якого є підвищення стандартів навчання.  

У базововому курикулумі (The Basic Curriculum) встановлено 
вимоги до організації педагогічного процесу, які є обов’язковими для 
всіх шкіл. Такі предмети базового курикулуму, як релігійна освіта (RE) 
(у початкових і середніх школах), статеве виховання (ключові етапи 3 і 
4), освіта для кар’єрного росту (ключовий етап 4) та професійно-
орієнтоване навчання (ключовий етап 4) викладаються згідно з 
чинним законодавством, зокрема зі статтями, що унормовують 
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релігійну і статеву освіту, а також професійну підготовку [2, с. 19]. 
Британський учений Девід Гарґрівз тлумачить локальний 

курикулум (Local Curriculum) як такий, що діє в певному шкільному 
середовищі і підпорядкований національному та базовому 
курикулумам. Він включає факультативи та курси на вибір, які 
британські учні обирають, виходячи з власних інтересів. Наприклад, в 
окремих школах вводять факультатив «філософія для дітей» [2, с. 21].  
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ІРОНІЯ ТА СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ:  
ПОДВОЄННЯ КОДУ 

 
У сучасному українському мовознавстві розглядаються різні 

аспекти семантичної деривації лексики [1; 2]. Cемантичними 
дериватами є повнозначні слова, в основі переосмислення яких 
знаходиться розумова операція порівняння. Їхня поява в мові і 
мовленні визначається як лінгвістичними, так і 
екстралінгвістичними факторами. До перших слід віднести наявність 
у мові шару образно-експресивної лексики, суттєвою рисою якого є 
мінливість, що призводить до постійного поповнення та поновлення 
існуючого інвентаря. Необхідність існування цього шару обумовлена 
зовнішніми причинами, в першу чергу, необхідністю розглянути по-
новому те, що вже має позначення у мові, з метою досягнення 
оптимального впливу на отримувача інформації. Семантичний 
дериват передає додаткову інформацію, яка відбиває суб’єктивне 
ставлення автора висловлення до його предмету. 

Використання різних засобів мовної невідвертості, таких як 
метафора, іронія, натяк, непрямі мовленнєві акти, може створювати 
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проблеми у спілкуванні. Перешкоди для адекватного розуміння 
стають особливо помітними, якщо один із комунікантів говорить 
нерідною мовою, оскільки вміння успішно породжувати, передавати 
та сприймати непрямі смисли є невід’ємною складовою 
комунікативної компетенції носія мови. Якщо ж у межах одного 
висловлення реалізуються два і більше засобів непрямого зв’язку 
між адресантом та адресатом акту мовлення, завдання розкодування 
смислу стає ще більш складним і цікавим. Одним із прикладів такого 
суміщення є поєднання в одній фразі іронії та семантичної деривації. 

Речення, що містить семантичний дериват, подібно до будь-
якого оціночного висловлення, характеризує не тільки об’єкт оцінки, 
але й її суб’єкта, оскільки свідчить про його аксіологічні пріоритети. 
Це ж саме відноситься  і до іронічних висловлень, які є особливим 
підтипом оціночних речень, що передбачають близькість ціннісних 
позицій комунікантів, перетворюючи їх на співавторів непрямого 
смислу та оцінки. Автор іронічного значення досягає успіху тільки 
через співавторство з його адресатом. Підкупаючи інтерпретатора 
зовнішньою некатегоричністю та ненав’язливістю, іронія може 
більш ефективно досягати результату, ніж точна та детальна 
аргументація. 

Така властивість семантичних дериватів, як оціночність, робить 
їх прагматично навантаженими словами, які є важливим засобом 
впливу на співрозмовника. Діапазон оцінок, що виносяться об’єкту, 
який підлягає порівнянню, може бути умовно поділений на дві 
частини. Одна з них, помічена знаком „плюс”, буде позначати різні 
ступені позитивної оцінки, друга ж помічена знаком „мінус”, 
охоплюватиме область негативної оцінки. Такі семантичні деривати, 
як animal(n), dog(n), goat(n), vegetable(n), Snake, Brute, Cain, Judas, 
washy(a) пов’язані з негативною оцінкою і, навпаки, наступна група 
– angel(n), goddess(n), gazelle(n), flower(n), dove(n), Madonna, Juliet, 
Aphrodite, honey(n)  – з позитивною. Однак, в залежності від інтенції 
автора висловлення в реальній комунікативній ситуації, можна 
спостерігати процес розходження семантичного і прагматичного 
планів дериватів. В певних умовах „плюс-характеристика” може 
перетворитись на „мінус-характеристику” та навпаки. 

Дві полярно протилежні цілі, які стоять перед автором 
іронічного висловлення, можна визначити як засудження через 
удавану похвалу та похвалу через удаване засудження. Вживаючи 
семантичний дериват, з яким асоціюється позитивна оцінка, з 
іронічним наміром, мовець тим самим „розводить” його 
семантичний і прагматичний плани. Для інтерпретатора 
показником нещирості автора висловлення є нерелевантність 
семантичного плану деривата в контексті його використання або 
різноманітні паралінгвістичні, просодичні, синтаксичні та інші 
маркери іронії. Прикладами вищеназваної невідповідності буде 
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застосування слів ”angel” чи ”dove” для оцінювання непорядного 
вчинку, або називання відверто немолодого закоханого 
романтичним ”Romeo”. Подібно до цього вживання з іронічним 
наміром семантичного деривата, пов’язаного з негативною оцінкою, 
також породжує несуміщення семантичного та прагматичного 
планів. У якості приклада можна навести використання дериватів 
”washy” чи ”hare” по відношенню до людини, яка здійснила сміливий 
вчинок, в результаті чого породжується іронічний смисл. 

Поєднання явищ семантичної деривації та іронії надає особливої 
інтенсивності та виразності оцінці, яку виносить автор. Адресат 
вимушений одночасно проводити дві розумові операції порівняння. 
Той аспект об’єкта, що підлягає оцінюванню, немовби подвоюється в 
уяві інтерпретатора і вступає у відверту суперечність з контекстом, в 
якому вжито висловлення. Образність семантичного деривата надає 
зовні стверджувальній оцінці певної узагальнюючої сили, і дійсно 
стрімким та вражаючим стає її скасування адресатом, який 
розшифрував іронічний смисл. Набувши образності, іронічна оцінка 
здається більш мотивованою. Важливою рисою висловлень, які 
вміщують непрямі смисли, є їхня висока ефективність як засобу  
впливу на слухача з метою змінити його ставлення до предметів та 
явищ оточуючого світу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
 

1. Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні: кол. 
моногр. Рівне, 2018. 212 с. 

2. Тропина Н.П. Семантическая деривация: мультипарадигмальное 
исследование. Херсон, 2003. 336 с. 

 

 

Yevheiia Protsko, 
PhD of Education, 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 
(Uman, Ukraine) 

Yana Bondaruk, 
PhD of Education, Associate Professor, 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 
(Uman, Ukraine) 

 
ENTREPRENEUR OR TEACHERPRENEUR? 

 
Today when rapid changes touch all spheres of society organization – 

its life style, economy, business and education – it is quite impossible for a 
separate community member to follow his usual rhythm. In the first place it 
is a teacher as person, who has a significant influence on the youth, should 
be adapted to new requirements of the time. It is no more possible for him 
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to be just an educator: he must be also the administrator and the 
educational policy maker: the teacherpreneur [2]. 

In general, newly appeared entrepreneurial education is known to 
refer to the development of a certain type of personality whom we call 
entrepreneurial personality. He is active, autonomous, involved, 
responsible and creative. The same has recently appeared in educational 
sphere. It means to complete the profile of teacher’s competences in order 
for them to summarize the educational opportunities and to generate 
projects of school and professional development. Teachers represent the 
central element of creating and disseminating entrepreneurial culture. 
Often there appears a situation when students manage to find the best 
instruments in order to make a career and excel in developing those 
abilities which could provide their success. Yet, most of them do not have 
the chance of discovering they might become their own bosses. That is why 
they are teachers who can encourage these ideas by the disciplines they 
teach, regardless the area, profile or level. They can stimulate student’s 
creativity in the direction of using the assimilated knowledge, thus 
contributing to creating an environment appropriate for the development 
of entrepreneurial personality [1]. 

In the past, the structure of most traditional schools was aimed to 
separate the people who create schools’ educational policies 
(administrators) from the people who actually deliver the education 
(teachers). Thus a teacherpreneur appears as a totally new brand of teacher 
who bridges the gap between the traditional classroom teacher, the 
administrator and the educational policy maker. He becomes involved in 
educational leadership, writes their own curricula, researches educational 
literature, educates other teachers and even works to reform official 
educational policies. Thus, teacherpreneurs have the ability to work in the 
classroom part time, while their schools and improving educational policy 
in the remainder of their time. In some ways, teacherpreneurship transform 
what already exists at the university level, where professors often take 
opportunities outside of their specific education system (e.g. a computer 
science professor that partners with private companies to develop new 
technology or a law school professor that performs legal research.) [2]. That 
shows a teacher as a competitive, creative and initiative person who can 
educate leadership and innovative qualities in a student.  

So, what is a teacherpreneur? He is a teacher who can record video, 
design graphics, create podcasts, customize HTML, start a social media 
campaign and easily network with other teachers around the world. These 
teachers can lead professional development sessions, help schools with 
their publicity, design posters and launch advertising for school events, and 
teach an elective on social media and help students set up online accounts 
for the school, create video versions of professional development sessions 
and build a library of online lessons for new teachers. They also become 
better classroom instructors because of their multifunctional work – they 
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receive different experience working with professionals outside the school, 
they aren’t restricted to the information in textbooks because they interact 
with private educational institutions, which give them more up-to-date and 
relevant knowledge than can often be found in classroom textbooks.  

Here one needs to remember about the cooperation of teachers and 
school authority. Having no approval and support of the latter 

teacherpreneurship will never develop. 
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ДІАХРОНІЧНИЙ ТА СИНХРОНІЧНИЙ ПІДХОДИ У 
ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Як відомо, мова як одна з форм духовної культури народу є 
продуктом тривалого історичного розвитку суспільства. Вона постійно 
розвивається, змінюється в пpocтopi й чaci, водночас зберігаючи 
ознаки іманентної стабільності, цілісності. Тим самим забезпечується 
виконання нею комунікативної poлi, реалізація таких функцій, як 
акумулювання досвіду суспільства та зв'язок між різними 
поколіннями. На співвідношення динаміки й статики в такій складно 
структурованій, поліфункціональній системі, якою є природна мова, 
впливає багатоаспектний зв’язок мови i суспільства.  

В сучасному глобалізованому суспільстві англійська мова набула 
статусу не тільки мови міжнародного спілкування, вона стала мовою 
глобального спілкування, так звана Lingua Franca.  

Саме тому останнім часом підвищився інтерес дослідників до 
питань історичного розвитку, становлення та функціонування 
англійської мови як основного засобу міжмовного спілкування, 
детального вивчення та опису сучасних варіантів і різновидів 
англійської мови, включаючи дослідження взаємодії фонетичних та 
контактуючих систем (праці О. Р. Валігури, Т. О. Бровченко, 
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Д. С. Бородіної, Ю. М. Захарової, Т.М. Корольової, В.Ю. Кочубей, 
М. М. Кубланової, Є. А. Устиновича, Hung, Murray, Toivanen, Zampini).  

Метою є розкриття особливостей синхронії та діахронії в історії 
становлення англійської мови як загальновизнаного засобу 
комунікації. 

З питань розвитку англійської мови існує велика кількість 
наукових досліджень, в яких міститься багатий фактичний матеріал та 
дається аналіз конкретних лексичних явищ. Упродовж багатьох 
десятирічь в Англії та США здійснюється величезна лексикографічна 
робота. Великий Оксфордський словник, у якому зібрано, в 
історичному плані простежено і описано приблизно півмільйона слів 
англійської. Чимало авторів (М. М. Гухман, С. Я. Гельберг, 
О. Н. Флауер та інші), вважають, що успішний розвиток і збагачення 
англійського словникового складу відбувався переважно за рахунок 
лексичних запозичень з деяких інших мов [3: 22]. 

Історичний розвиток мови – безперервний процес без швидких 
перетворень. Тому будь-яка періодизація, яку пропонують вчені-
лінгвісти, такі як Л. Г. Верба («Історія англійської мови.»), 
Ю. П. Костюченко («Історія англійської мови»), П. О. Селігей 
(«З історії пуризму в англійській літературній мові») та A. Baugh 
(«A History of the English Language»), M. Bragg («The Adventure of 
English: The Biography of a Language»), R. Hogg («A History of the 
English Language») (та інші вітчизняні та іноземні вчені) може 
здатися штучною [4: 71].  

Однак, під час вивчення історії мови неможливо обійтися без 
поділу її на певні періоди і часові відрізки, тому що цілком очевидно, 
що мова в кожен певний (synchronic approach) період свого розвитку 
характеризується особливими якісними ознаками, особливою 
структурою, що і дає можливість говорити про певний період її 
розвитку. І, як відомо з праць перерахованих вище науковців, існує 
три періоди розвитку англійської мови (звісно дана періодизація 
включає в себе також проміжні періоди): англосаксонський (Old 
English - OE), середньоанглійський (Middle English - ME) і 
новоанглійский (New English - NE) [5]. 

Сучасна ж мова – це «продукт» тривалого історичного розвитку 
переходу мови як інструменту спілкування з одного періоду до іншого 
(diachronic approach), де мова піддається різнобічним змінам, 
обумовленими різними причинами (асиміляція, акомодація тощо). 
Зміни, обумовлені двома підходами, торкаються усіх сторін 
лінгвістичної структури. Історичний розвиток кожного рівня залежить 
від конкретних причин і умов, стимулюючих зрушень в лексичному 
складі мови, у його фонетичній організації, у його граматичному ладі 
тощо [5]. 

Говорячи про англійську мову як результат тривалого розвитку 
та змін, треба зазначити, що існують дві основні тенденції її 
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подальшого розвитку. Перша – це уніфікація мови для потреб 
міжнародного використання, що призводить до зменшення обсягу 
лексичних одиниць і спрощення граматичних форм, щоб вона могла 
стати зручним і простим засобом міжнародного спілкування. Друга 
тенденція – це внутрішній розвиток мови, зміна норм всередині 
англомовного медіуму [2: 66]. 

Історія мови дає можливість дізнатися про все те, що відбувалося 
у мові на різних етапах її існування. Вона дає нам, філологам, 
можливість описати ті чи інші явища (фонетичні, граматичні, 
лексичні тощо) з точки зору динаміки розвитку системи, а не тільки як 
статичної системи. 

З метою дослідження шляхів поповнення лексичного складу 
сучасної англійської мови автором було розглянуто лексичний склад 
англійської мови та його зміну в останні десятиліття, особливості 
збагачення лексичного складу англійської мови на даному етапі, а 
також різноманітні способи і джерела його розвитку та поповнення. 
Лексичний стан будь-якої мови, зокрема англійської, потребує 
постійного дослідження. Саме тому лінгвістичні та соціолінгвістичні 
питання, пов'язані з розвитком, збагаченням словникового складу, 
завжди були в центрі уваги мовознавців. 

На основі аналізу літератури, словників англійської мови та 
матеріалів можна встановити, що більшість запозичених слів походить 
з латинської мови, половина з них перезапозичена через французьку 
мову. Значна частина запозичена прямо чи опосередковано з грецької 
мови. Істотна кількість має скандинавське походження і порівняно 
невелика кількість запозичена з португальської, італійської, іспанської 
та голландської мов. 

Запозичені слова можуть також слугувати як вторинні 
найменування вже відомих предметів та явищ. Запозичені з інших 
мов слова можуть впливати на фонетичну, граматичну й семантичну 
структуру мови-реципієнта. Запозичення збагачують лексикон 
англійської мови. Однак, незважаючи на значну частину запозичених 
слів та термінів, ядро словника залишається англійським: 
займенники, прийменники, сполучники, допоміжні дієслова, а також 
багато звичайних іменників, дієслів та прикметників не були витіснені 
запозиченнями.  

Як свідчать проаналізовані запозичені слова, значна їх частина 
під впливом системи, в яку вони ввійшли, зазнала значних 
фонетичних, граматичних та навіть семантичних змін, адаптуючись 
так до законів нової мовної системи. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ 
ОРІЄНТАЦІЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
Навчання у закладах вищої освіти, за умов неперервності 

пізнавальної діяльності, є ключовим у формуванні позитивного 
ставлення до професійної діяльності, до процесу вдосконалення 
професійної майстерності, інтелекту та особистості в цілому. Практика 
викладацької діяльності педагогів вищої школи показує, що 
формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів – процес 
складний та багатоаспектний [5]. 

Ефективними шляхами формування професійних ціннісних 
орієнтацій у майбутніх учителів іноземних мов є детальне 
ознайомлення з майбутньою професійною діяльністю та з її 
значенням для суспільства; формування уявлень про сучасну модель 
особистості успішного фахівця та спонукання до усвідомлення 
перспективи професійної самореалізації; реалізація потреб і вмінь 
самостійно працювати з різними джерелами інформації; вироблення 
вмінь і навичок володіння сучасними технологіями і творчого 
застосування їх в майбутній професійній діяльності; забезпечення 
умов для самопізнання, самовиховання, стимулювання прагнення до 
самовдосконалення; індивідуалізація процесу навчання; залучення 
майбутніх фахівців до професійно-педагогічної діяльності [3].  

Відтак «формування» цінностей розуміємо не як примусовий 
зовнішній вплив на особистість, а створення умов для її саморозвитку, 
самовдосконалення, залучення студентів до духовно спрямованої 
навчально-виховної діяльності. Завдяки цьому процесу сформовані 
цінності інтеріоризуються в особистісні якості студентів та 
проявляються у вчинках, поведінці та діяльності майбутніх учителів 
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іноземних мов [5].  
Як зазначають Г. Коберник, О. Комар, Н. Побірченко, 

О. Пометун, Т. Торчинська розпочати слід зі створення сприятливої 
психологічної атмосфери. Студентам пропонуємо використати 
позитивні емоції, пов’язані з успіхами в минулому та майбутньому для 
формування нових взаємин. Вони згадують випадок зі свого життя, 
коли переживали значний успіх, заплющують очі і створюють 
зображення в уяві. Важливо звернути увагу на розмір, точність і якість 
цього зображення, на ті рухи, звуки, переживання, які створюють чи 
супроводжують її, згадати і відчути ті позитивні емоції та 
переживання, що володіли ними в той момент. Студентам необхідно 
відчути стан успіху та поділитися своїми відчуттями з аудиторією. Далі 
пропонуємо дати волю уяві й фантазії та на аркуші паперу написати 
список своїх бажань, цілей, яких би хотілося досягти через 5 років 
(наприклад: я б хотів стати успішним учителем). Через декілька 
хвилин просимо прочитати ці бажання у стверджувальній формі 
(наприклад: я закінчив університет з відзнакою та став учителем 
іноземних мов). Студенти діляться своїми відчуттями. Для 
позитивного психологічного настрою звучить легка приємна музика. 
Разом із викладачем студенти повторюють вголос або про себе текст 
настрою (Я буду піклуватися про свій душевний стан. Я буду навчатися 
керувати своїми емоціями. Я буду уважнішим до інших людей. Я буду 
уявляти себе на місці іншої людини і бажати їй того ж, що і собі. Я 
буду без упередження ставитися до оточуючих. Я сконцентруюсь і 
спробую почути голос свого доброго серця. Я усвідомлюю, що світ, 
який мене оточує, наповнений любов’ю, світлом і теплом. Мені нічого 
боятися. Навколо мене позитивно налаштовані люди. Я живу в любові 
й згоді. Мені спокійно і радісно. Я почуваю себе щасливою людиною) 
[2].  

Важливо окреслити студентам програму майбутньої діяльності. 
Викладачі по-різному представляють студентам таку програму з 
нового конкретного предмета, курсу тощо. Вони можуть обмежуватися 
назвою теми і переліком того, чим будуть займатися студенти, а 
можуть розкрити зміст майбутніх занять, визначити завдання 
студентів й очікувані результати їхньої діяльності, розповісти про 
передбачувані методи і форми роботи та оцінювання її результатів. 
Важливо, щоб, окреслюючи програму, викладач торкався не одного 
уроку, а показував перспективу у вивченні теми чи розділу. Якщо 
застосувати спеціальні технології, це допоможе зробити процес 
презнтації змісту матеріалу, що буде вивчатися, не лише цікавішим, 
але й унаочнити його. Відкрита позиція педагога, ґрунтовне 
представлення програми майбутньої спільної діяльності сприяють, на 
наш погляд, зняттю напруги в аудиторії, дозволяють студентам 
побачити перспективи власної діяльності, позбутися почуття 
невпевненості й страху перед майбутнім. 
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Наступним етапом діяльності викладача, що допомагає йому 
дізнатися імена студентів, а їм, у свою чергу, краще пізнати один 
одного, створити сприятливу атмосферу, є «знайомство». Прийоми 
проведення «знайомства», які побудовані на інтерактивних 
технологіях, сприяють включенню студентів у спільну роботу, дають 
можливість згуртувати колектив. Важливо, щоб знайомство 
відбувалося в умовах, що не викликають почуттів суперництва, 
протистояння, недовіри. Якщо перше враження від початку праці буде 
пов’язане з позитивними емоціями, викладачеві буде легше 
забезпечити ефективну роботу в аудиторії. А це дозволить уникнути 
розподілу на «ми» і «вони», проявів неповаги учнів один до одного. 

На перших заняттях зі «Вступу до педагогічної професії» ми 
застосовуємо методи й прийоми створення позитивної атмосфери 
навчання й організації комунікації студентів. На допомогу приходять 
вправи «Групова взаємодія» – для приємного спілкування, кожен 
студент на першу літеру свого імені називає рису або якість 
притаманну йому; та «Знайомство» – для створення невимушеної, 
довірливої, сприятливої та доброзичливої атмосфери. Найчастіше 
використовуємо такі форми: «Ім’я–характер», «Ім’я–побажання на 
заняття» (тиждень, вихідні)». Використання завдання «Приховані 
«скарби» допомагає краще пізнати студентів, дає змогу зробити 
плавний перехід до рис, якими повинен володіти педагог. Наприклад: 
Привітаймо оплесками тих, хто:  приїхав з іншого міста; має цікаве 
захоплення; любить спілкуватися; любить дітей тощо [4]. Для 
виконання вправи «Інтерв'ю» ми об'єднуємо учасників групи у пари. 
Кожен учасник має розповісти своєму сусідові про себе. Слухач уважно 
стежить розповіддю. Після того, як кожний із партнерів 
«потренується» у терплячому вислуховуванні сусіда, група збирається 
разом. Кожен учасник коротко представляє свого напарника, 
розповідає, що запам'ятав з його розповіді.  

На заняттях, як правило, не прийнято говорити про свої 
переживання, відчуття, емоції, хоча і педагог, і студенти постійно їх 
фіксують. Діагностика емоційного стану студентів допоможе 
викладачеві виявити проблеми і труднощі в соціально-психологічному 
аспекті, вибудувати свою діяльність з урахуванням її результатів. 
Викладач може використовувати методи діагностики до заняття 
(наприклад, за допомогою прийому «Градусник», який передбачає 
малювання великого уявного градусника на дошці або папері. Верхні й 
нижні значення шкали не мають відповідно перевищувати +5 і -5). 
Знаючи, які емоції, відчуття переважають студенти, педагог відповідно 
вибудовує свою діяльність. Якщо всі крапки на «Градуснику» 
знаходяться, наприклад, у верхній частині, яку ви обрали як 
позитивну, то можна починати проводити заняття. У разі, коли велика 
кількість крапок, що сигналізують про погане емоційне самопочуття, 
викладачеві небажано відразу застосовувати інтерактивну технологію, 
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особливо, якщо вона вимагає налагодження взаємодії між учнями. 
Можна значно поліпшити психологічну атмосферу в аудиторії, 
поговоривши зі студентами і налаштувавши їх на виконання завдання 
[2]. 

Подоланню деяких побоювань сприятиме встановлення правил 
поведінки чи норм роботи на занятті. Наприклад, деякі студенти не 
висловлюються на занятті, оскільки відчувають страх перед 
критичними зауваженнями своїх товаришів. Цю проблему, на наш 
погляд, допоможе подолати визначення правил подачі зворотного 
зв'язку і норм сумісної діяльності. У режимі «мозкового штурму» 
можна назвати правила, які можуть сприяти ефективній та 
комфортній роботі кожного на занятті. Використання вправи 
«Бажано, обов’язково, не можна» дасть змогу створити позитивну 
мотивацію для подальшої діяльності, розвивати позитивні емоції та 
почуття щодо вивчення дисципліни, а також допоможе організувати 
процес навчання, адже всі пропозиції обговорюються, узгоджуються із 
групою, а ті, що прийняли разом, записуються на плакаті. Викладач 
озвучує загальний перелік і пропонує учасникам скріпити своїми 
підписами наміри дотримуватися цих правил. Прикладом таких 
найпростіших правил роботи можуть бути: приходити вчасно; 
говорити тільки від себе, не оцінювати висловів один одного, 
конструктивно ставитися до висловів інших [1].  

Слід зауважити, що при підготовці викладача до занять, а також 
безпосередньо в процесі проведення вправ важливо враховувати такі 
моменти: правильний вибір вправ відповідно до поставленої мети і 
завдань, особливостей самої групи (згуртованість членів групи, 
міжособистісні стосунки, досвід спільної діяльності тощо) та 
однорідності групи (вік, стать, індивідуальний досвід, інтелектуальні 
та фізичні дані).  

Отже сформовані професійно-ціннісні орієнтації є одним із 
найважливіших елементів успішної професійної діяльності, оскільки: 
стимулюють професійно-особистісний розвиток, активізуючи 
внутрішні механізми особистості (потреби, інтереси, мотиви, 
установки, відношення); відіграють стратегічну роль у поведінці та 
діяльності, визначають напрями професійної діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

 
Мета навчання студентів немовних спеціальностей англійської 

мови полягає перш за все у тому, щоб людина, яка оволодіває 
іноземною мовою, могла використовувати її як у професійному, так і 
повсякденному житті. 

Україна впевнено прямує європейський шляхом розвитку, 
переймаючи досвід розвинутих держав та запроваджуючи у країні 
певні власні ідеї та реформи. Реформи у сфері освіти є наразі 
актуальним питанням, тому що новий Закон України «Про Освіту», 
будучи прийнятим у липні 2014 року, буде введений в дію поступово. 
Для того, щоб рухатись у правильному напрямку, необхідно 
переймати корисний досвід інших держав, чий рівень освіти та 
розвитку перевищує показники України. Ми порівняємо особливості 
навчання іноземних мов на немовних спеціальностях в Польщі та 
Україні. Нас цікавить саме навчання англійської мови, актуальність 
вивчення якої не підлягає сумніву. 

Перш за все варто зазначити, що порівнюючи методику та 
організацію навчального процесу із викладання англійської мови у 
іноземних вищих навчальних закладах, необхідно звернути увагу на 
проблеми, з якими зіштовхуються викладачі українських вишів. Серед 
цих проблем – мала кількість годин, що виділені на вивчення 
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англійської мови, недостатнє матеріально-технічне забезпечення, 
низький рівень володіння англійською при вступі в університет, 
відсутність фахівців із подвійною освітою (володінням англійською 
мовою та професійним знанням інших дисциплін).  

Польща однозначно прийняла до уваги необхідність дотримання 
стандартів та критеріїв, розроблених Радою Європи, ідеї та положення 
яких викладені у основних документах, що регулюють педагогічну 
діяльність - «Європейський мовний портфель», «Загальноєвропейські 
рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», 
«Приведення екзаменів з мови у відповідність до 
загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та вимог до 
іспитів». Також важливим фактором високого рівня вивчення 
англійської мови є прагнення студентів опанувати іноземну мову, 
тобто підвищення рівня свідомості та направленість студентів на 
майбутнє є надзвичайно важливими пунктами у списку необхідних 
кроків до успішного впровадження новітніх підходів до іншомовної 
освіти.  

В Україні вимоги до загальноєвропейських рівнів мовної освіти 
відомі більше десяти років, проте досі українські вищі навчальні 
заклади не дотримуються чітких меж цих рівнів: рубіжний (Threshold 
або В1), просунутий (Vantage або В2), автономний (Effective Operational 
Proficiency або С1) і компетентний (Mastery або С2), приймаючи 
студентів із рівнем нижче B1, що є неприйнятним для вищого 
навчального закладу європейського рівня. 

Варто зауважити що, Мовна школа університету імені Адама 
Міцкевича [1] є міжфакультетською організаційною одиницею 
Університету, створена для організації та проведення навчальної 
діяльності в галузі навчання іноземних мов та проведення іспитів 
іноземними мовами відповідно до застосовних навчальних програм та 
відповідних нормативних актів. 

Викладання іноземних мов здійснюється для студентів не 
мовних спеціальностей І – ІІІ курсів бакалаврату та І курсу 
магістерського рівня впродовж кількох семестрів.  

Зрештою, студент може отримати результат на одному з рівнів: 
A2, B1, B2. 

Курс вивчення для студентів:- A2 зобов'язаний відвідувати 
мовний курс на чотири семестри, починаючи з другого семестру 
першого року. 

- B1 зобов'язаний відвідувати мовний курс на три семестри, 
починаючи з другого семестру першого року; 

- B2, зобов'язаний відвідувати мовний курс на два семестри, 
починаючи з другого семестру першого року; 

- С1 advanced, зобов'язаний відвідувати мовний курс один 
семестр, починаючи з другого семестру першого року. 

Студент, який не використав 4 лінгвістичні жетони для 
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виконання обов'язкового курсу мови до рівня B2, він / вона може 
використати решту жетонів для участі в мовному курсі будь-якої іншої 
обраної мови. 

Поділ студентів на групи відповідно загальноєвропейських рівнів 
мовної освіти відбувається через тестування в системі Мудл.  

Студенти ІІ та ІІІ курсів не мовних спеціальностей проходять 
жетонову реєстрацію відповідно до розкладу вже на наступні рівні. 
Наприклад, студент, який у літньому семестрі пройшов курс рівня А2, 
в зимовому семестрі отримує жетон на рівень В1 і т. д. Якщо студент 
пройшов курс В2, він\вона отримує жетон на складання 
сертифікаційного іспиту.  

Мовна школа UAM також проводить заняття для аспірантів та 
співробітників університету з метою підвищення кваліфікації. 

Варто зазначити, що Польща, і мовна школа УАМ не є винятком, 
а прикладом переважного домінування британських підручників 
особливо Oxford University Press, Longman і Cambridge University Press. 
Під час дослідження, проведеного в 2008/2009 роках, польські 
вчителі заявили про використання виключно підручників 
британських видавництв [2]. Такий підхід є нормою в польській 
шкільній справі, хоча й англійські видавці все частіше запрошують до 
співробітництва польських співавторів з метою врахування потреб 
польських учнів у сфері оволодіння англійською мовою. 

У процесі навчання польські навчальні заклади обов’язково 
дотримуються правила введення «живого матеріалу» в освітній 
процес, тобто студенти виконують завдання, використовуючи 
найсвіжіший матеріал, дані та результати досліджень, які звісно 
представлені у світовому інформаційному просторі англійською [3]. 
Окрім використання автентичних англомовних матеріалів, 
університети Польщі охоче залучають викладачів та студентів до 
двомовних курсів викладання дисципліни. Тобто, одна і та ж 
дисципліна подається державною мовою та англійською мовою, таким 
чином стимулюючи студентів до іншомовної освіти, але надаючи їм 
можливість звертатись до більш зрозумілого матеріалу у випадку, 
якщо студенту надто складно розуміти певну тему англійською. 
Студент, маючи двомовний курс, підвищує і рівень знання англійської 
мови, і власне знання профільного/непрофільного предмету.  

В Україні навчання англійською пропонується зазвичай лише 
іноземцям, поодинокі випадки, коли профільні предмети дублюються 
англійською є хорошою тенденцією, яку варто підтримувати і 
розвивати.  

Важливу нішу у освітньому процесі займає навчання іноземців, 
які бажають здобувати освіту в Польщі. Англійська мова є 
беззаперечно глобальною, тому для вступу та навчання іноземні 
студенти повинні надати сертифікат чи диплом, що підтверджує 
достатній рівень володіння англійською мовою. Зазвичай це TOEFL чи 
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IELTS, проте приймають результати і інших міжнародних тестів. 
Кожен університет обов’язково зазначає кількість балів, які є 
достатніми для вступу. Українська вища освіта охоче приймає 
іноземців у свої заклади, проте не вимагає здачі таких тестів та іспитів. 
Це питання варто переглянути, перейнявши досвід Польщі, вищі 
навчальні заклади якої є найбільш привабливими напрямками 
здобуття освіти у Європі. 

Також у даному аспекті актуальними є програми обміну між 
державними університетами, які пропонують виші Польщі. Проте 
перешкодою для такої співпраці знову ж таки стає низький рівень 
володіння англійською викладачами українських вищих навчальних 
закладів, що ведуть профільні предмети. За кордоном ці питання уже 
давно розглянуті і знайдені шляхи вирішення такі як: подвійний 
диплом викладача, курси підвищення кваліфікації та стажування у 
англомовному середовищі, самоосвіта викладача та постійна робота із 
англомовним матеріалом, співпраця із колегами, розробка 
міждисциплінарних зв’язків тощо.  

У вищих навчальних закладах Польщі та України спільною є 
спрямованість іншомовної освіти на наступні аспекти: формування 
міжкультурної компетенції, стимулювання саморозвитку студентів, 
вміння спілкуватись із англомовними опонентами та орієнтуватись у 
сучасному світі, використовуючи англійському мову у навчанні, 
професійному житті та для особистих цілей. Важливою метою 
викладача англійської мови у навчальному закладі будь-якої держави 
є переконання студента, що англійська мова не є мовою одноразового, 
«університетського» використання, це жива мова сьогодення, яка є 
відображенням світу та життя суспільства [4]. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНШОМОВНИХ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

 
Важливою проблемою для педагогічної теорії та практики 

сьогодні  залишається питання урізноманітнення освітнього процесу, 
активізації пізнавальної діяльності студентів, розширення сфери їх 
інтересів. Сучасним студентам доступні найрізноманітніші джерела 
інформації, але часто саме наявність готової інформації сприяє 
розвитку  їх пасивності. Зникає прагнення до пошуку, пізнання, 
творчості, тобто діяльності.  

За Ф. Дістервегом, будь-який метод поганий, якщо привчає 
студента до пасивності, і гарний, якщо пробуджує в ньому 
самодіяльність[ 1]. 

Розвитку пізнавальної діяльності можуть сприяти використання  
певної структури навчального матеріалу, спеціально організована 
взаємодія видів пізнавальної діяльності з опорою на узагальнені 
наочні орієнтири, визначені педагогічні умови, розроблені адекватні 
організаційні форми, методи, прийоми навчання.  

Тому сучасна іншомовна освіта закладу вищої освіти переживає 
період активних змін, впроваджує новітні технології у процес 
навчання, освоює нові технічні засоби, вдосконалює форми і методи 
навчання, застосовує нові підходи до навчання. 

Відомо, що під технологіями навчання іноземної мови в науковій 
літературі розуміють сукупність методів та прийомів роботи викладача 
та студентів, що забезпечує досягнення цілей навчання іноземної 
мови та оволодіння нею [3]. 

Треба зазначити, що сучасні технології навчання іноземних мов 
базуються на гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і 
самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних 
можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для 
ефективного поліпшення освітнього процесу у закладах вищої освіти.  

Основними принципами сучасних  освітніх технологій є: рух від 
цілого до окремого, орієнтація занять на студента, цілеспрямованість 
та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної 
взаємодії, наявність віри викладачів в успіх своїх студентів, інтеграція 
мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. 

Наступні характеристики технологій навчання є важливими: 1) 
результативність (високий рівень досягнення кожним студентом 
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поставленої мети); 2) економічність (засвоєння за одиницю часу 
достатньо великого обсягу навчального матеріалу при найменшій 
витраті зусиль на оволодіння ним); 3) ергономічність (навчання в 
обстановці співпраці, позитивного емоційного мікроклімату, за 
відсутністю перевантаження і перевтоми); 4) висока вмотивованість у 
вивченні предмета, що має сприяти підвищенню інтересу до занять, 
вдосконаленню найкращих особистісних якостей студента і розкриттю 
завдяки цьому його резервних можливостей [2].  

Це надає можливість викладачу іноземної мови: створювати 
атмосферу, в якій студент почуває себе вільно і комфортно, 
стимулювати його інтереси, розвивати бажання практичного 
вживання іноземної мови; заохочувати студента в цілому, зачіпаючи 
його емоції, почуття; стимулювати його мовні, когнітивні і творчі 
здібності; активізувати студента, роблячи його головною діючою 
особою  освітнього процесу, активно взаємодіючою з іншими 
учасниками цього процесу; створювати ситуації, в яких викладач не є 
центральною фігурою, тобто, студент має усвідомлювати, що вивчення 
іноземної мови пов’язано з його особистістю і інтересами, а не з 
прийомами і засобами навчання використаними викладачем; навчати 
студента працювати над мовою самостійно на рівні його фізичних, 
інтелектуальних і емоційних можливостей – одночасно забезпечити 
диференціацію і індивідуалізацію освітнього процесу; 
використовувати різні види роботи в аудиторії: індивідуальну, 
групову, колективну, стимулюючи активність студентів, їх 
самостійність, творчість [4]. 

Як відомо, основною метою навчання іноземних мов у закладі 
вищої освіти є оволодіння студентами іншомовною комунікативною 
компетентністю, що дозволяє реалізувати їхні знання, навички, 
уміння для розв’язання конкретних комунікативних завдань в 
реальних життєвих і професійних ситуаціях, вільно орієнтуватися в 
середовищі мови, що вивчається.  

Тому якісна іншомовна підготовка студентів не можлива без 
комунікативних технологій навчання, які пропонують широке 
впровадження в освітній процес активних нестандартних методів і 
форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. Особливої 
уваги серед них заслуговують: 

TED Talks – короткі виступи-висловлювання студентів за 
напрямками – Technology, Entertainment, Design, основне гасло яких: 
«Іdeas are worth spreading». Зміст ТЕD talks відповідає 
Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти у межах знань 
про світ, міжкультурну взаємодію, здатності навчатися.  

На основі ТЕD talks студенти розвивають навички та уміння 
аудіювання; вчаться висловлюватися точно і переконливо в усній 
формі;  презентувати ідеї; розвивати ключові навички 21 століття, 
серед яких інформаційна грамотність, обізнаність у поточних подіях 
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через аналіз реальної інформації та інфографіки; застосовувати 
навички критичного мислення при оцінці виголошених ідей; 
включатися у світовий процес розвитку і вдосконалення через відео, 
пов’язані зі сферами роботи, технологій, економіки та освіти [6]. 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) – технологія 
предметно-мовного навчання, яка дозволяє формувати у студентів 
лінгвістичні та комунікативні компетентності нерідною мовою в 
навчальному контексті паралельно з формуванням і розвитком 
загальнонавчальних знань і умінь. 

Іншими словами, це суміщення вивчення іноземної мови та 
деяких навчальних дисциплін або їх фрагментів іноземною мовою, що  
дозволяє навчати студентів використовувати їх знання в академічних 
цілях і підвищує їх мотивацію до вивчення мови [5].  

Проведення занять у форматі технології CLIL передбачає, з 
одного боку, підвищені вимоги до викладача іноземної мови, який 
запрошує до підготовки та / або проведення занять колег інших 
дисциплін. З іншого боку, студенти відзначають, що таке заняття 
цікавіше, так як викладачі використовують різноманітні форми подачі 
матеріалу, організації роботи, акцентують  увагу на індивідуальну та 
творчу діяльність студентів; вивчення предметів стає для студентів 
набагато ефективніше, адже відбувається в рамках діяльнісного і 
комунікативного підходів, властивих заняттям іноземної мови. 

Використання технології CLIL дозволяє: підвищити мотивацію 
студентів до вивчення іноземної мови; навчати студентів усвідомлено і 
вільно використовувати іноземну мову для вирішення повсякденних 
завдань спілкування; розвивати у студентів знання і розуміння інших 
культур; підготувати студентів до можливості продовження освіти та 
роботи в глобальному контексті; розвивати лінгвістичні та 
комунікативні компетентності за допомогою використання іноземної 
мови в природному і сучасному вигляді. 

Характерними для CLIL є 4 елементи ”С”: сontent (зміст 
навчання – знання, навички, уміння, що формуємо  в процесі роботи); 
сommunication (спілкування – використання засобів ІМ для 
отримання нових знань); сognition (пошукові навички + розумові 
здібності + критичне мислення, аналіз, синтез, порівняння); сulture 
(культурологічні знання – розуміння спільного та відмінного у 
контексті культур, стимулювання до збереження, розвитку, 
збагачення своєї рідної культури)[5]. 

Отже, іншомовні інноваційні технології в  закладах вищої освіти 
відкривають перед викладачем широкий вибір філософії навчання, 
шляхів вирішення практичних завдань, відбувається перехід від 
навчання фактів до опанування сенсом подій, розвитку світогляду, 
набуття навичок застосування у житті накопичених знань. 
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BILINGUAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF 
GLOBALIZATION AND MODERNIZATION OF  

THE MODERN WORLD 
 

 Nowadays due to migration and mobility, European societies are 
characterised and enriched by linguistic and cultural diversity. Against the 
background of contemporary societal and economic developments, the 
issues of education, which are associated with changes in the functioning of 
our society, require special attention.  In particular, it is about revaluation 
of cultural values and the adaptation of youth and the working part of the 
society not only to the competitive basis of relations, both inside the 
country and abroad, but also to constructive cooperation with 
representatives of other countries, in particular the European Union. 

 Under such circumstances, intercultural principles, which include 
the process of abolishing stereotyped attitudes towards the present-day 
realities and the representatives of other cultures, building new 
relationships based on humanity, mutual understanding, tolerance, unity 
and mutual assistance, lead to the actualization of transnational education, 
stated in the Prague Communiqué back in 2001. At the state level, it is 
recognized that one of the important aspects of this process is the effective 
implementation of bilingual education. The first step towards this was the 
decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine [2011] on the approval of the 
State Standard of Elementary General Education. It is appropriate at this 
point to recall that according to the decree, learning of a foreign language 
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takes place from the first form in all secondary schools, with the second 
foreign language educators are obliged to acquaint pupils in the fifth form. 

Language education has become the key to provision of lifelong, 
contemporary quality language education, supports not only educational 
and professional success but personal development and a sense of self-
worth, what jointly helps foster economic growth, democratic citizenship 
and social cohesion. Europe is multilingual and in order to fulfil its social 
and cultural aims, it seeks to provide education adapted to the needs of 
plurilingual citizens. 

The development and practice of plurilingual education is one of the 
Council of Europe’s most important priorities as well. Developing every 
individual’s system of language and cultural identities and highlighting the 
social value of linguistic and cultural diversity lie at the core of ECML 
(European Centre for Modern Languages of the Council of Europe) work. 
Plurilingual education embraces all language learning, e.g. home 
language/s, language/s of schooling, foreign languages, and regional and 
minority languages [5]. 

 Thus, among the complex of methodological problems of 
intercultural and plurilingual education in particular, the issue of bilingual 
education has become one of the most urgent areas of modern foreign 
languages education in Ukraine as well. 

Scientists purposefully have been considering this scientific problem 
for quite a long time. American scholars W. Weinreich and E. Haugen were 
among the founders of the modern theory of the interaction of languages. 
Particular attention there deserves the works of scientists from those 
countries where multilingual education is a conditional necessity. 
Conceptual, theoretical and practical principles of bilingual education are 
described in the scientific papers of the Belgian scientists H. B. Birdsmor, 
Piet Van de Craen, A. Housen, M. Pierrard and many others. Issues of the 
implementation of immersion programs of teaching are devoted to the 
study of American scientists M. Anderson, G. Karin, N. Roads and others.  
In the context of our study, it is necessary to highlight the works of 
Canadian scholars J. Cummins, J. Lyon, J. Frederikson, G. Fred on cultural 
and pedagogical aspects of bilingual education. Within our educational 
space, the works of S.I. Shandruk, M.I. Tedeeva, Ya.V. Pozhenyuk, 
A.V. Shtifurak are devoted to the tendencies of the development of school-
based foreign education in the member-countries of the Council of Europe 
and models of bilingual education.  

In addition, it should be noted that the carried out studies do not 
determine the current and potential opportunities of bilingual education as 
a system-building factor of plurilingual education, in Ukraine in particular. 

In our article bilingual education will be considered from the point of 
view of the system approach as a holistic object, which is a set of spatial, 
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material, subject and intercultural factors, social component, and 
interpersonal relationships that interact with each other. 

According to S. Shandruk, while considering intercultural concept, it 
should be stressed that the linguistic aspect is of fundamental importance, 
as not only knowledge of the most common foreign languages in Europe, 
but also emphasises the need to take into account the cultural differences of 
the people whose language is studied, the formation of respect for the 
language and the people [6]. 

Interculturality entails a number of underlying cognitive, affective 
and behavioural competences. These include knowledge (for example, 
knowledge about other cultural groups and their products and practices, 
and knowledge about the ways in which people of different cultures 
interact), attitudes (such as curiosity, openness, respect for otherness and 
empathy), skills of interpreting and relating (for example, interpreting a 
practice from another culture and relating it to practices within one’s own 
culture), skills of discovery (such as the ability to search out and acquire 
new knowledge about a culture and its practices and products), and critical 
cultural awareness (that is, the ability to evaluate critically the practices and 
products of one’s own and other cultures) [5]. 

Thus, bilingual education has a variant component and involves not 
only the compulsory parallel study of two and more foreign languages, but 
also the cultural heritage of the people, which simultaneously promotes the 
development of intercultural understanding and tolerance. Such education 
is intended to develop the communicative competence of learners as well, 
to improve their success through the expansion of both linguistic and social 
communication, to develop communicative and intercultural 
communication skills in order to ensure the successful adaptation and 
realization of a person, first of all adolescents, in society. 

  From the methodological point of view, one must strive to form a 
sense of linguistic liberty in classes, which reduces psychological tension 
and allows students to plunge into cultural space, in which both foreign 
languages are an integral part. 

 Accordingly, teaching foreign languages should take place at the level 
of interdisciplinary integration, designed for the formation of 
communicative competence, which is understood by us as a synthesis of 
linguistic, subject and socio-cultural components.  Based on the foregoing, 
we can set out the principles of the functioning of the bilingual 
environment, namely: 

 - the principle of intercultural education directly, based on the 
dialogue and integration of different cultures and has the basis of the 
personal essence (internal awareness, internal culture, etc.); 

 - the principle of openness of education, which is aimed at creating a 
humane environment for the educational process, for lifelong learning and 
the development of a free creative personality; 
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 - the principle of integrity, understood as the unity of cultures on the 
basis of peaceful cooperation; 

 - the principle of attractiveness of education, which involves the 
adaptation of the material at its saturation, the effectiveness of teaching 
foreign languages through the use of top-notch techniques. 

Obviously, the principles of bilingual approach through cultural 
openness and psychological attractiveness are also the principles of 
plurilingual one. The plurilingual approach emphasises the fact that as an 
individual person’s experience of language in its cultural contexts expands, 
from the language of the home to that of society at large and then to the 
languages of other peoples, he or she does not keep these languages and 
cultures in strictly separated mental compartments, but rather builds up a 
communicative competence to which all knowledge and experience of 
language contributes and in which languages interrelate and interact [2: 
13].  

Among the developed countries, there is a widespread practice of 
implementing a variety of exchange programs and projects that are open to 
cooperation and are aimed at the implementation of mobility. By mobility 
we mean individuals (children, adolescents or adults) moving from one 
environment to another for short or long periods of time. Mobility in 
language education is important as it provides students and teachers with 
opportunities to spend time studying, training or working in another 
country and to improve their language skills and develop their intercultural 
competences. Competences developed and enhanced through mobility 
increase the individual’s self-awareness and awareness of others. Each of 
these competences is particularly important for the individuals’ future 
personal, academic and professional development. 

Bilingual education is significant for the implementation of the ideas 
of humane, person-oriented learning, which involves intellectual and 
cultural development in the context of transnational education and lifelong 
education. The education system, or the educational process, oriented on 
the bilingual environment, helps to form the principles of plurilingual 
education, provides a person with an independent and responsible choice 
of future life priorities. 
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ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ 
ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ СІНГАПУРУ 

 

Система педагогічної освіти Сінгапуру є сьогодні одним з 
визнаних світових лідерів, а вчителі – одними з найбільш 
підготовлених вчителів у світі. Вона підтримується Міністерством 
освіти через усвідомлення тієї ролі, яку вчителі відіграють у навчанні і 
вихованні молодого покоління, з інноваційним світоглядом, 
конкурентоспроможного на світовому освітньому ринку праці. 

Підготовка вчителів здійснюється в єдиному педагогічному 
закладі Сінгапура – Національному інституті освіти (NIE), діяльність 
якого спрямовується не на підготовку великої кількості викладачів, які 
швидко увійдуть і покинуть професію, а фахівців, які залишаться в 
професії для подальшого кар’єрного зростання.  

Стратегічними цілями Національного інституту освіти є: 
✓ отримання вчителями і керівниками шкіл професійних знань, 

компетенцій щодо викладання і управління освітніми 
програмами; 

✓ надання академічних програм на всіх рівнях освіти;  
✓ здійснення та підтримка наукових досліджень в галузі 

педагогічної освіти;   
✓ сприяння безперервній освіті та підвищенню кваліфікації для 

задоволення освітніх потреб 2. 
Інститут пропонує широкий спектр програм, що дозволяє 

абітурієнтам отримати кваліфікацію (або сертифікацію) для 
викладання в Сінгапурських школах. 

Основою педагогічної освіти в Національному інституті освіти  є 
модель педагогічної освіти ХХІ століття (TE21), яка визначає цінності, 
знання і навички, необхідні для викладання («V3SK»), підготовки 
вчителів з професійним критичним мисленням, здатних виконувати 
різноманітні функціональні обов’язки (мотиватор навчання, 
фасилітатор, здобувач і розробник освітньої траєкторії).   
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http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2214/1/Reforming%20of%20teachereducation%20adaptation%20of%20international%20experience.pdf
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Освітня програма Національного інституту освіти «V3SK» для 
вчителів складається з навчальних дисциплін, освітніх досліджень, 
вивчення навчальних планів, службового навчання та значного 
періоду практикуму. Навчальні дисципліни охоплюють знання змісту і 
фундаментальних понять і принципів одного або двох предметів, 

залежно від програми, за якою навчається викладач 1. 
Обов'язковим компонентом педагогічної освіти в Сінгапурі є 

педагогічна практика (практикум), яка становить близько 20 відсотків 
від загальної кількості програмного компоненту (або 22 тижні) 
чотирирічної програми бакалаврату та близько 35 відсотків (або 10 
тижнів) 16-місячної програми післядипломної освіти. 

Педагогічна освіта спрямовується на підготовку вчителів, 
здатних здійснювати навчання  на основі визначених в Сінгапурі 
«Компетенцій XXI століття». В основі системи компетенцій лежить 
ядро цінностей: повага; відповідальність; чесність; гнучкість; 
гармонійність. На цінностях вибудовуються соціальні та емоційні 
навички: самосвідомість; самоврядування; соціальна свідомість. На 
базі навичок і цінностей народжуються нові вміння: громадянська 
грамотність, глобальна поінформованість і міжкультурні навички; 
критичне мислення і винахідливість; комунікація, співробітництво та 
інформаційні навички.  

Після закінчення навчання всім вчителям-початківцям 
надається вступна підтримка, за відповідними програмами 
Міністерства освіти Сінгапура і призначена для їхньої адаптації щодо 
змісту навчання та потреб шкіл. Практично всі вчителі – початківці 
(99 відсотків) задіяні в офіційних вступних програмах. Це допомагає 
вчителям пристосуватися до нових умов професійної діяльності.  

Одним із важливим напрямів в педагогічній освіті країни є 
забезпечення та підтримка вчителів у їхньому професійному та 
особистісному розвитку. Цьому сприяє підвищення кваліфікації на 
курсах у Національному інституті освіти або в Академії вчителів 
Сінгапуру, яка була заснована Міністерством освіти і є організацією, 
що займається проведенням конференцій, форумів і семінарів для 
вчителів.  

Складником моделі педагогічної освіти в Національному 
інституті освіти є розвиток цінностей вчителів, включаючи взаємодію 
з соціумом. Наприклад, програма Group Endeavors in Service Learning 
(GESL) є обов'язковим проектом, спрямованим на допомогу вчителям 
у налагодженні партнерських відносин з громадами. Це передбачає 
роботу в групах по 20 чоловік, за вибором (20 годин). Метою GESL є 
отримання нових знань і розширення розуміння вчителями 

громадськості 3. 
Сінгапур здійснює значні безкоштовні інвестиції в постійний 

розвиток якості викладання. Усі викладачі мають право проходження 
щорічних програм професійного розвитку (100 годин). Це вважається 
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«офісним часом» самоосвіти і самовдосконалення. Вчителі 
обмінюються досвідом, відвідують та аналізують уроки колег, беруть 
участь у професійних зустрічах з вчителями своїх та інших шкіл, а 
також мають можливість здійснювати наукові дослідження. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ 
 

Розвиток є невід’ємною частиною будь-якої людської діяльності. 
Накопичуючи досвід і удосконалюючи способи і методи дій, людина 
постійно розвивається. Застосування різноманітних інновацій в 
системі педагогічної освіти необхідне для ефективного викладання 
іноземних мов.  

За останні кілька років інтерес до проблеми інноваційних 
технологій і методик навчання іноземних мов значно зріс. Інновація, у 
контексті педагогічного процесу, означає введення нового в цілі, зміст, 
методи та форми навчання і виховання, організацію спільної 
діяльності викладача та студента. 

Педагогічна інновація – нововведення в педагогічну діяльність, 
зміни у змісті та технології навчання і виховання, мають на меті 
підвищення їх ефективності [1: 18]. 

Інноваційний процес, на думку І.П. Підласого, може 
розглядатися і як розвиток трьох основних етапів: генерування ідеї (у 
певному розумінні – наукове відкриття), розробка ідеї в прикладному 
аспекті і реалізація нововведення в практиці [2:3]. 

Інноваційні тенденції повинні торкатись не тільки методики 
викладання іноземних мов, але й змісту самої дисципліни, так як в 
сучасному динамічно мінливому світі оновлення навчального 

https://www.nie.edu.sg/docs/default-source/nie-
https://www.researchgate.net/publication/44838936_
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матеріалу повинно проводитися відповідним чином і вчасно. В іншому 
випадку, при побудові дидактичних матеріалів на основі помітно 
застарілої інформації є колосальний ризик зниження мотивації 
студентів, що неминуче призведе до зниження ефективності засвоєння 
матеріалу. Іншими словами, при розробці дидактичних матеріалів 
викладач повинен підходити до цього процесу креативно, підбираючи 
необхідний автентичний мовний матеріал і викладати його в зручній 
для сприйняття мультимедійній формі.  

І. В. Ставицька пропонує різні способи застосування засобів 
мультимедіа в навчальному процесі, серед яких: використання 
електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій, 
розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з 
використанням штучного інтелекту, моделювання процесів і явищ, 
забезпечення дистанційної форми навчання, побудова систем 
контролю й перевірки знань і умінь студентів (використання 
контролюючих програм- тестів), створення і підтримка сайтів 
навчальних закладів, створення презентацій навчального матеріалу, 
здійснення проективної і дослідницької діяльності студентів тощо [3].  
Однією з ключових цілей інновацій у викладанні іноземних мов на 
сучасному етапі є створення сприятливих умов для організації 
вільного доступу студентів до дидактичних матеріалів в будь-який час 
і в будь-якому місці. Для досягнення даної мети викладачами ведеться 
постійна робота зі створення електронних засобів навчання 
(електронних підручників, курсів, онлайн посібників, веб-сайтів 
тощо). Поряд із класичними інструментами створення текстових, 
графічних, мультимедійних електронних дидактичних матеріалів, 
сьогодні викладачі мають можливість використовувати спеціальні 
програмні засоби розробки авторських навчальних курсів з 
елементами подання навчального матеріалу і контролю його 
засвоєння студентами.  

Незважаючи на очевидну необхідність інновацій у викладанні 
іноземних мов, все ж впроваджувати їх слід з обережністю. Інакше 
необережна інноваційна діяльність може призвести до кризи освітньої 
системи. Проте важливо розуміти, що педагогічні інновації - це 
невід’ємна частина розвитку педагогіки, і вони необхідні для 
вдосконалення системи освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА СУТНОСТІ ЕТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
  

На сучасному етапі розвитку української освіти актуалізується 
значна проблема формування висококваліфікованих майбутніх 
вчителів іноземної мови, які досвідчено володіли б етичною 
компетентністю. Поняття етики, етичної культури, етичної 
компетентності розглядалася у працях філософів та науковців, таких 
як Р. Апресяна, О. Дрогобицького, А. Титаренка, Дж.-Е. Мура 
Л. Хоружі та ін.. 

Проаналізувавши науково-педагогічну літературу з’ясовано, що 
поняття «компетентність» розглядається як здатність застосовувати 
ефективно й творчо знання та вміння в міжособистісних відносинах – 
ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими людьми в 
соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях [1]. 

Для трактування сутності етичної компетентності 
Є. В. Бондаревська апелює до поняття «педагогічна культура». На її 
думку педагогічна культура є «динамічною системою педагогічних 
цінностей, способів діяльності та професійної діяльності вчителя» [2]. 
Л. Хоружа позиціонує етичну компетентність як «взаємодіюче, 
взаємопроникаюче утворення змістового, особистісного та 
діяльнісного характеру, яке можна подати як систему 
взаємопов’язаних між собою компонентів: змістового (когнітивного, 
особистісного і операціонально-процесуального» [5, с. 89]. 
Розглядаючи суть етичної компетентності сучасного вчителя, 
Л. Хоружа визначила певні здатності майбутнього вчителя, які можуть 
бути прикладом етичної компетентності. Основними є наступні: 
усвідомлення гуманістичних цінностей, інваріантного характеру норм, 
принципів педагогічної етики; реалізація у професійній поведінці 
стратегії та тактики етично адекватного спілкування з учасниками 
навчально-виховного процесу; здійснення етичної рефлексії [6]. 
Орієнтуючись на попередні твердження етична компетентність 
майбутнього вчителя іноземної мови є процесом, складовими якого є 
педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, особистісні 
морально-етичні якості та результат – рівень етичного розвитку 
студентів. 

У структурі етичної компетентності можна виділити такі 
компоненти, як когнітивний (систему знань про сутність, структуру, 
особливості взаємодії, знання про стилі спілкування; фонове знання, 
тобто загальнокультурна компетентність; творче мислення); 
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поведінковий (загальні та специфічні вміння, що дозволяють успішно 
керувати ситуацією взаємодії, застосовувати конструктивні стратегії 
поведінки у конфліктних ситуаціях; експресивні вміння; 
перцептивно‐рефлексивні вміння); мотиваційний (розширення 
простору соціальних інтересів, спрямованість на взаємодію, високий 
рівень домагань та потреби у спілкуванні, готовність до прояву етичної 
компетентності, відповідальність); емоційний компонент 
(гуманістична установка на взаємодію, готовність вступати з іншою 
людиною в особистісні, діалогічні взаємини, високий рівень емпатії та 
рефлексії) [4]. 

Враховуючи різні думки науковців, Л. Хоружа [5 с. 113]в 
монографії «Етична компетентність майбутнього вчителя початкових 
класів: теорія і практика», окреслюючи складові етичної 
компетентності вчителів визначає три її складові: змістову 
(когнітивну), особистісну та операційно-процесуальну. О. Грінвальд [3, 
с. 13], досліджуючи соціально-етичну компетентність студентів ВНЗ 
зазначає таку структуру компетентності: теоретичний аспект (знання 
етичних основ професійної діяльності); практичний аспект (уміння та 
навички виконання професійної діяльності, що відповідають нормам 
та вимогам професійної етики, службового етикету); індивідуальний 
аспект (рефлексивні уміння, мотиваційно-ціннісні орієнтації та 
морально-вольові якості). 

Етична компетентність майбутнього вчителя іноземної мови – це 
відпрацьована до автоматизму поведінка в співвіднесенні з етичними 
стандартами. Це здатність мінімізувати моральні ризики, діяти не 
«втрачаючи обличчя», приймати управлінські рішення високої міри 
етичності та володіти особистими та професійними цінностями. 
Етично компетентний майбутній вчитель іноземної мови повинен 
зберігати етичні стандарти в складних умовах. 

Таким чином, структуру етичної компетентності майбутніх 
вчителів іноземної мови можна подати у вигляді сукупності чотирьох 
основних компонентів: 

1) мотиваційно-ціннісного - включає усвідомлення майбутнім 
вчителем іноземної мови важливості мотиваційно-ціннісних аспектів 
своєї професійної діяльності. Професійно-мотиваційна сфера 
особистості включає два основних компоненти: зовнішню та 
внутрішню мотивацію. Зовнішня мотивація являє собою усвідомлення 
майбутнім вчителем іноземної мови ролі етичної компетентності. 
Внутрішня мотивація включає: пізнавальний інтерес, заснований на 
інтересі студентів до змісту майбутньої професійної діяльності, процес 
пізнавальних дій; мотиви досягнення; 

2) когнітивний компонент - охоплює сферу формування 
моральної свідомості особистості майбутнього вчителя іноземної мови 
через систему етичних знань для сприйняття значення і змісту 
цінностей, зразків, принципів поведінки та спілкування. Когнітивний 
компонент етичної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови 
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забезпечує засвоєння знань про цінності, про моральні норми, 
направляючи майбутню діяльність на дотримання етичних 
професійних норм; 

3) діяльнісний компонент проявляється в сформованості в 
студентів умінь до здійснення педагогічної діяльності на основі 
професійної етики, налагоджувати комунікативні контакти з 
урахуванням ділової етики і культури професійного спілкування; 

4) особистісний компонент передбачає сформованість в студентів 
морально-особистісних якостей і якостей, необхідних для успішної 
професійної діяльності: організованості, активності, інтелектуальної 
мобільності, комунікабельності, емоційної стійкості, емпатії, 
толерантності, рефлексії, прагнення до самоаналізу і 
самовдосконалення. 
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COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA:  
LEARNING OPPORTUNITIES AND PROBLEMS 

 

Communication and learning are among fundamental needs of people 
and a source of social capital, it outlines peoples’ roles and boundaries in a 
society. Nowadays, social media occupy a primary position as a means of 
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communication among youth. Still, the existence of a device or some 
medium between people makes the communication poorer. The synergy of 
interpersonal energy reduces. At the same time, “…we attain the basic 
primary needs of communication of sharing meaning with each other which 
remains constant” [6]. Thus, communication through social media causes a 
decline in communication skills (written and spoken) causes era of virtual 
relationships, sharing fake lifestyles and personalities. Still, modern 
methodology can not ignore the presence and constant influence of social 
media on learners having plenty of gadgets with them in the classroom 
which may seem much more interesting than a teacher or subject. 
Correspondently, today the basic aim of a teacher is to wisely use various 
influences of social media on students for different learning purposes. To 
turn problems into benefits for the sake of effective learning requires 
answering a number of questions: 

Why do students prefer to communicate on social media rather than 
face to face?  

 How has social media influenced communication patterns and 
interaction? 

 How these social communicative changes could be applied to 
learning process? 

How social media may become the learning platform?  
To answer these questions we have utilized qualitative approach for 

data collection as well as analysis of top world universities’ achievements in 
the sphere of distance learning and learning with social media. We 
interviewed students who use various social media in their daily 
interactions. Their number is 30 respondents from the Faculty of Foreign 
Languages, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (Uman, 
Ukraine).   

Social media sites have enabled students across the world to network 
and share information, interact and come up with information thereby 
impacting the lives of many other people. Sunitha and Narayan observe 
that the Internet is now more about blogs, podcasts, Facebook, Instagram 
and Twitter [5]. Most users of social media are young people who are still in 
school. Al-Rahma and Othman position that there is no doubt that social 
media has gained wider acceptability and usability and is also becoming the 
most important communication tools among students [2]. 

A significant percentage of University students interviewed (98%) are 
registered on Facebook or Instagram and spend a big amount of time using 
computers, ipads or smart phones browsing in the social media sites and 
especially Instagram. Their learning turns into multitasking in order to 
perform somehow in class and seize every opportunity to check news and 
posts or upload some information. They usually spend up to 8 hours per 
day using some form of technology with socially networked media. 

Students cooperate with each other gaining some important social 
connections, grasping new ideas and points of view. Thus, one of the 
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learning options is creation of social academic group to share the materials 
and feedbacks. Various distance-learning platforms are actively employed 
by universities to attract students’ attention, reduce costs and real-time 
space for education. A bright example is the experience of the University of 
Edinburgh. It provides thousands of potential students with online courses 
and enroll a number of them into BA and MA programs with simple links 
and redirections from Facebook. It allows the students to live their lives, 
work, and have their families and at the same gain higher education being a 
part of the students’ community even without seeing each other face to face.  
Definitely, it is a challenge of developing a new kind of social order that 
strengthens mass communication and weakens interpersonal 
communication. “Social media is transforming the contours of social 
interaction, emotions like love, friendship, family bonding, intimacy and 
language are finding various platforms of expression" [4:2]. It goes without 
saying that new learning approaches have already invaded the traditional 
learning tools and methods. The situation has dramatically changed: 
students can easily gain knowledge from the Internet and social media. 
Students – teacher interaction is more about discussion and practical 
application of studied concepts. As scholars have argued that too much 
reliance on social media in seeking information reduces creativity and 
originality of thought, that the quality and quantity of communication, 
language, diction and grammar are also affected. Thus, communication in 
class may become a tool to balance the situation, and prevent the risks.  

To sum up, people need interaction for fulfilling their social needs 
and social media has become a preferred medium for communication 
replacing face to face interactions consequently altering the way people 
cooperate with each other, study and learn. But these challenges could be 
wisely applied to learning process and education, in general, transforming 
traditional approaches. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
 

Сьогодні ІКТ широко використовуються учнями та вчителями у 
більшості навчальних розвинених країн світу, зокрема Великої 
Британії. Серед найбільш широко розповсюджених ІКТ можна 
виділити: Веблог (Weblog) – це популярний засіб спілкування в 
школах, веб-сайт, на якому розміщені індивідуальні поштові журнали 
для записів на регулярній основі. Завдяки діалоговому стилю 
документації записи блогів вміщують тексти, гіпертексти, зображення, 
зв’язки з іншими сайтами та ресурсами (зокрема відео та аудіо). 
Характерною особливістю блогів є записи, що відображаються в 
зворотному хронологічному порядку та архівуються за певними 
критеріями (наприклад, на місячній основі). Звичайною стратегією 
шкіл стосовно блогів є створення індивідуальних веблогів для кожного 
учня та вчителя, що розташовуються на шкільному веб-сайті або у 
шкільному Інтранеті. Завдяки цьому учні можуть надсилати записи зі 
своїх журналів, а вчителі мають можливості писати до них коментарі 
та рекомендації; Лінклог і букмаркінг (linklog, bookmarking) – це 
форма створення електронних закладинок та посилань, що є засобом 
розміщення, класифікації та поширення спектру Інтернет-ресурсів. 
Досягається через поширення інформації та коментарів через створені 
користувачами Інтернету переліки електронних закладинок та їх 
класифікацію відповідно до корисності ресурсу. Закладинки можуть 
створюватись для особистого використання та поширення серед 
користувачів. Ця технологія створює переваги для використання в 
освіті, а саме: знаходження та створення нових освітніх об’єднань 
користувачів за певною темою; ефективне поширення доступу до 
класифікованих ресурсів; розроблення нових положень з теми, що 
охоплюють погляди учасників;  Подкаст (Podcast) – це завантаження 
підписником аудіо- та відеофайлів з Інтернету за допомогою 
використання технології RSS (RSS syndication technologies). Подкаст 
(Podcast) є популярною формою поширення аудіоматеріалів для 
використання у мобільних пристроях, портативних комп’ютерах, МР3-
програвачах тощо. Поширеними формами Podcasts є музичні та ток-
шоу, інтерв’ю з учнями, вчителями та відомими людьми, аудіокниги, 
практичні рекомендації та керівництва, поширення інформації для 
батьків та громадськості тощо. Більшість Podcast, створених школами, 
представлено у спеціальній директорії для освітян. Вони містять 
матеріали для учнів 5–19 років та вчителів. У директорії представлено 
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Podcasts для викладання навчальних дисциплін (англійська мова та 
література, математика та природничі дисципліни, ІКТ та дизайн, 
бізнес-освіта, сучасні іноземні мови, археологія, історія, географія, 
мистецтво та музика, фізичне виховання) [1]; РСС фід (RSS feed) 
забезпечує короткі статті щодо веб-змісту або короткий виклад змісту 
веб-сторінок у вигляді листів. Статті та гіперпосилання, що вказують 
на оригінальний веб-зміст представлений у вигляді XML-файл, 
зазвичай визначаються як RSS feed, webfeed, RSS channel. Здатність 
поповнювати інформацію через RSS feeds дозволяє підписнику 
відслідковувати зміну та появу нової інформації на оригінальних веб-
сайтах за рахунок використання веб-браузера. На відміну від 
підписників звичайних друкованих газет підписники RSS мають 
можливість отримувати доповнення у вигляді Podcasts, PDF-файлів, 
аудіо та відеоматеріалів [2]; Вікі (wiki) – це форма веб-сайту, де 
користувачі можуть співпрацювати, додаючи власну інформацію, 
редагуючи зміст та організацію інформації. Використовуючи 
спрощений процес створення HTML сторінок та можливість внесення 
та збереження змін, група користувачів може досягти консенсусу 
стосовно змісту Wiki. Згідно з досвідом Великої Британії, технологія 
може бути використана і учнями початкової школи, і досвідченими 
вчителями. Для використання у школі пропонують такі проекти: 
спільне управління групою споріднених шкіл; створення та 
забезпечення форми шкільного самооцінювання; розроблення та 
впровадження плану вдосконалення шкіл; динамічний професійний 
розвиток членів педагогічного колективу та персоналу з роботи з ІКТ; 
забезпечення досвіду у спільних проектах [4]. 

Отже, застосування ІКТ у навчальному процесі шкіл Великої 
Британії є одної з головних тенденцій розвитку середньої освіти 
країни та залежить від урахування таких аспектів освітнього 
середовища, як: навчальна програма, діяльність вчителя та учнів, 
усвідомлення ними навчальних цілей та їх соціальна взаємодія тощо. 
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FAITHFULNESS OF TECHNICAL TEXT TRANSLATION  
 

The term «translation» is of polysemantic nature. Its most 
widespread and mostly generalized meaning is associated with the process 
of transferring the content of a word, word-groups, sentence or paragraph 
from the source language to the target language. 

The idea of translation can be defined as the following: the 
replacement of text material of one language by the equivalent text material 
of another language. The leading aim of any translation is to achieve 
faithfulness. 

The core of the translation faithfulness is that the original should be 
regarded as a system rather than amount of elements; as a harmonious 
cohesiveness, rather than machinelike combination of components [1: 8]. 
Faithfulness is the full and complete transmission of semantic content of 
the original and full functional-stylistic correspondence to it. The trarget 
text can never be complete and absolute equivalent to the source text. For 
example: The present invention provides a napkin holder which enables a 
user to easily put on and take off by oneself. – Пропонується фіксатор 
для серветки (нагрудника), що дозволяє користувачеві самостійно 
легко надягати та знімати його. 

Faithfulness is a correlation of the entry and the final texts, which 
takes into account the translation aim. The translation can be considered as 
faithful if at least one of the two conditions is maintained: all terms and 
their combinations are correctly translated; the translation is 
understandable for the specialist and he has no questions or comments to 
the interpreter [2: 1].  For example: Since the fixing holes positioned at 
both end portions of the neck band pass and hold a napkin, a bib or a 
towel, the neck band may be made of elastic material. – Завдяки тому, 
що отвори для фіксації. розташовані на обох кінцях нашийної 
стрічки, дозволяють вставляти в них і закріплювати там 
серветку, дитячий нагрудник або рушник, нашийна стрічка може 
бути виготовлена з еластичногo матеріалу. 

Faithful translation is a reproduction of the content unity and the 
form of the original by means of another language. Faithful translation 
takes into account both content and pragmatic equivalence, without any 
norms violation, it is accurate and does not have any inadmissible 
distortion. Since the nature of faithful translation is estimative, the notion 
of translation usefulness should be regarded. This term usefulness involves 
form and content correlation to be transmitted into the final text by 
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reproducing the form’s features or creating functional correspondences of 
these features. Fully-featured translation include a balance between whole 
and specific and determines the particular characteristics of the work. 
Word for word transmission of particular elements does not mean fully-
featured transmission, because the latter is not an ordinary entity of these 
elements, but a particular system. This definition of faithfulness can be 
considered fair at our stage of translation theory development [2: 1]. For 
example: Specially, the cross-shaped or asterisk shaped fixing hole may be 
composed of several slits radially extending in a shape of wave or zigzag. 
– Зокрема, хрестоподібний та зіркополоний отвори для фіксації 
можуть утворюватися кількома хвилеподібними або 
зитзагоподібними прорізами, розташованими радіально. 

One of the main translator’s tasks is the creation of faithful 
translation. There exist four parameters of faithfulness: faithful semantic 
content transmission; faithful emotive-estimative content transmission; 
faithful expressive content transmission; faithful aesthetic content 
transmission. 

Undoubtedly, the concept of faithfulness includes the transfer of 
stylistic and expressive shades of the original. In addition, even in case of 
the formal faithfuness absence in the separate words and phrases 
transmission, the translation in general may be faithful. According to the 
notion of the scientist R. Minyar-Biloruchev [3: 71], translation is faithful 
due to the violation of this elementary and superficial accuracy. He believes 
that this happens, when the specific, subordinate elements of the text are 
transmitted in full accordance with the author’s intention, so the 
translation achieves a high degree of faithfulness. According to the notion 
of the linguist V. Karaban, a prerequisite of faithful translation for linguists 
is the ability to analyze correctly the grammatical structure of foreign 
language sentences, have a broad knowledge of the target language 
grammatical norms and stable speaking skills in the target language; it also 
requires skills of using words, phrases and syntactic constructions that are 
in the target language and that are absent in the source language [4: 10]. 
For example: The neck band is formed to be wearable around the neck 
human body, and the fixing holes are formed at is both end portions to 
temporarily hold cloth protection means, such as a napkin, a bib or a 
towel. – Конструкція нашийної стрічки дозволяє обгортати її 
навколо шиї користувача, а отвори для фіксації, розташовані на 
обох кінцях нашийної стрічки, дозволяють тимчасово закріпляти 
тканинний засіб за хисту одягу, наприклад, серветку, дитячий 
нагрудник або рушник. 

Thus, summarizing the information, given above, one can conclude 
that the faithful translation is the transfer of the author's words, while 
preserving the accuracy of the text format, language, style, author’s design 
and stylistic shades of the original. In case when formal accuracy loss 
occurs during translation, the translation can also be considered faithful. At 
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the same time, the translation may be faithful due to the violation of 
superficial accuracy. The main feature of the faithful translation is the 
preservation of the final text concept. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСТОСУВАННЯ 
АВТЕНТИЧНОГО ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 

Пісня є унікальним феноменом, що відзеркалює різні сфери 
життя суспільства, а тому виступає автентичним джерелом пізнання 
іноземної мови та культури певного народу. Цей жанр є поєднанням 
комунікації та мистецтва і висвітлює  проблеми не лише емоційно-
особистістного характеру, але й різноманітні соціальні явища. Крім 
того, звичаї та традиції усіх народів з давніх часів зберігались та 
передавались за допомогою балад, пісень та віршованих творів. 

Психологічні та методичні переваги застосування іншомовної 
пісні на різних етапах навчання іноземній мові є очевидними та 
загальновизнаними. Практичний досвід доводить, що пісня є 
потужним дидактичним та культурознавчим матеріалом на заняттях з 
іноземної мови. Можна перерахувати кілька причин, що зумовлюють 
важливість пісні та її особливе місце в процесі навчання іншомовній 
комунікації, а саме: пісня є засобом ознайомлення з культурою 
народа-носія певної мови, вона поєднує вербальний текст і мелодію, 
що допомагає студентам ефективніше засвоювати фонетичний, 
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лексичний, граматичний та лінгвокраїнознавчий матеріал. Окрім 
того, пісня виступає важливим аспектом у мотивації та зацікавленні 
студента у вивченні іноземної мови і виконує поряд з дидактичною 
психотерапевтичну функцію [1:146].  

Творча складова пісні забезпечує позитивне сприйняття  
інформації, продуктивно впливає на розуміння студентами 
культурних особливостей, стилю життя носіїв мови тощо. Музичний 
супровід тексту пісні містить у собі ритм, правильний наголос, 
інтонацію та мелодику мови, що сприяє неформальному засвоєнню 
навчального матеріалу. Крім того, в піснях зосереджений потенціал 
найбільш уживаних мовленнєвих зразків. Цей засіб, на нашу думку, 
може активно використовуватися для навчання різних аспектів 
іноземної мови у вищих навчальних закладах.  

З біологічної точки зору за сприйняття інтуїції, руху, кольору та 
музики відповідає права півкуля головного мозку. Тому слова, які 
потрібно вивчити, поєднані з музикою, запам’ятовуються значно 
швидше і ефективніше, ніж під час використання виключно 
вербального підходу, коли задіяна лише ліва півкуля головного мозку. 
Упродовж століть педагоги підсвідомо використовували хорове 
повторення текстів та пісень на практичних заняттях з іноземної мови. 
Нейролінгвістичні дослідження останніх років підтвердили 
правильність даної теорії: за сукупності мелодії та тексту на 
запам’ятовування працюють обидві півкулі головного мозку [2:18].  

Прослуховування пісень викликає позитивні емоції та сприяє 
запам’ятовуванню нової інформації і може бути корисним видом 
навчальної діяльності для студента. Оскільки слухання музики 
приносить задоволення людям, використання автентичного пісенного 
матеріалу має великий мотиваційний потенціал. Одноманітність 
стомлює як дітей, так і дорослих; пісня урізноманітнює заняття з 
іноземної мови, даючи можливість вивчати ті самі правила, 
використовувати мовні конструкції, запам’ятовувати зразки мовлення 
у ненав'язливій формі. Такий природний та неформальний спосіб 
навчання може бути корисним під час планування занять. Ці 
методики ґрунтуються на дослідженнях безпосереднього зв’язку між 
сприйняттям пісень та поезії у ранньому дитинстві та подальшими 
успіхами у читанні й правописі [ 3:31]. 

Протягом слухання пісень студентам доцільно запропонувати 
завдання, метою яких є показати розуміння тексту та проаналізувати 
фонетичні явища іноземної мови. Зазвичай, збільшенню навчального 
потенціалу іншомовної пісні сприяє використання підстановчих вправ 
чи тестів з альтернативним вибором. Особливу увагу слід звернути на 
тлумачення лексики, певні граматичні конструкції, що 
використовуються в тексті.   

Прослуховування, аналіз, виконання пісень – це групова 
діяльність, яка допомагає подолати бар’єри в спілкуванні й уникнути 
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стресової ситуації, а також сприяє збільшенню продуктивності 
навчання. Використання пісень під час вивчення граматики має 
багато переваг порівняно із традиційними методиками. Популярна 
мелодія викликає у слухача певні емоційно забарвлені асоціації, що  
сприяє кращому розумінню та сприйняттю контексту пісні, вільному 
запам’ятовуванню слів, аналізу ритмічного малюнка і мелодії, тембру і 
сили звучання, пауз, фразового і логічного наголосу. Відомо, що при 
слуховому сприйнятті засвоюється 15% інформації, при зоровому – 
25%, а при слухозоровому – 60%. Тобто комплексне використання 
пісні, як ніщо інше, сприяє більш успішному засвоєнню інформації та 
її подальшому запам’ятовуванню. [4:422]. 

 Опрацювання автентичного пісенного матеріалу на занятті з 
іноземної мови можна здійснювати в різній послідовності, наприклад: 
читання тексту пісні, а вже потім аудіювання запису, або ж навпаки –  
прослуховування пісні  і читання тексту опісля чи поєднуючи читання 
графічного тексту пісні й аудіювання. Кожна з цих послідовностей має 
свої переваги. У першому випадку у викладача є можливість 
відпрацювати зі студентами навички читання, звернути увагу на 
правильну артикуляцію, інтонацію. При послідовності «аудіювання – 
читання» спрацьовує механізм прогнозування, що позитивно впливає 
на розвиток психічних процесів студентів і сприяє подоланню 
психологічного та лінгвістичного бар’єрів, допомагає студентові 
відчути свою спроможність до аудіювання. Використання даної 
послідовності забезпечує можливість активного обговорення 
актуальних питань, що висвітлені в тексті, оскільки улюблена пісня 
сама собою прекрасно мотивує студента до дискусії. Крім того, ця 
послідовність запобігає формуванню навичок неправильної вимови 
під час читання, промовляння. Доцільність використання прийому 
одночасного читання графічного тексту і аудіювання продиктована 
наявними розбіжностями між друкованим і звуковим варіантами 
пісні. Трапляється, що текст пісні має на увазі складний підтекст, 
об’ємний зміст та різноманітні засоби вираження, у такому випадку 
одночасне прослуховування та читання тексту пісні зменшує 
імовірність ускладнень сприйняття. Студенти також мають очевидну 
можливість зрозуміти, що граматичне значення не завжди збігається з 
внутрішнім змістом [5: 43].  

Слід відзначити, що використання автентичного іншомовного 
пісенного матеріалу на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних 
закладах не достатньо висвітлено в дослідженнях з методики 
викладання іноземних мов. Тому перспективним є теоретичне 
обґрунтування різних аспектів застосування цього важливого 
елементу навчання, добір іншомовних пісень, розробка вправ та 
контрольних завдань, виконання яких формуватиме рецептивні, 
репродуктивні, фонетичні, граматичні та мовленнєві навички у 
студентів. 
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INTERCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT IN 

LEARNING ENVIRONMENT 
 

When people are talking to each other their social identities are 
unavoidably part of the social interaction between them. In language 
teaching, the concept of 'communicative competence' takes this into 
account by emphasising that language learners need to acquire not just 
grammatical competence but also the knowledge of what is “appropriate” 
language. This paper is devoted to cultural competence and its 
development in teaching and learning environment. 

There are many definitions of “culture”. The American psychologist 
Harry Triandis, for example, defines culture as “the human-made part of 
the environment” [5]. The Dutch cultural psychologist Hofstede defines 
culture as “the collective programming of the mind” [4]. Culture can be 
defined as “the sum of a way of life, including expected behaviour, beliefs, 
values, language and living practices shared by members of a society. It 
consists of both explicit and implicit rules through which experience is 
interpreted” [3]. Geert Hofstede, the most famous researcher in the field, 
refers to culture as a “programming of the mind” [4]. All researchers 
dealing with the concept of culture on a theoretical basis agree that culture 
covers a very broad field. 

A great deal of research has been undertaken in the field of 
intercultural competence which has led to many different definitions and 
understandings. “Intercultural competence is the ability to develop targeted 
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knowledge, skills and attitudes that lead to visible behaviour and 
communication that are both effective and appropriate in intercultural 
interactions.” [2]. 

Constituent elements of intercultural competence (Adapted from 
Deardorff, 2006) are knowledge, skills and attitudes. 

 Knowledge: cultural self-awareness (articulating how one’s own 
culture has shaped one’s identity and world view); culture specific 
knowledge (analysing and explaining basic information about other 
cultures (history, values, politics, economics, communication styles, values, 
beliefs and practices)); sociolinguistic awareness (acquiring basic local 
language skills, articulating differences in verbal/ non-verbal 
communication and adjusting one’s speech to accommodate nationals from 
other cultures); grasp of global issues and trends (explaining the meaning 
and implications of globalization and relating local issues to global forces). 

Skills: listening, observing, evaluating (using patience and 
perseverance to identify and minimize ethnocentrism, seek out cultural 
clues and meaning); analysing, interpreting and relating (seeking out 
linkages, causality and relationships using comparative techniques of 
analysis); critical thinking (viewing and interpreting the world from other 
cultures’ point of view and identifying one’s own). 

 Attitudes: respect (seeking out other cultures’ attributes; value 
cultural diversity; thinking comparatively and without prejudice about 
cultural differences); openness (suspending criticism of other cultures; 
investing in collecting ‘evidence’ of cultural difference; being disposed to be 
proven wrong); curiosity (seeking out intercultural interactions, viewing 
difference as a learning opportunity, being aware of one’s own ignorance); 
discovery (tolerating ambiguity and viewing it as a positive experience; 
willingness to move beyond one’s comfort zone). 

The above knowledge, skills and attitudes lead to internal outcomes 
which refer to an individual who learns to be flexible, adaptable, empathetic 
and adopts an ethno-relative perspective.   

These qualities are reflected in external outcomes which refer to the 
observable behaviour and communication styles of the individual. They are 
the visible evidence that the individual is, or is learning to be, 
interculturally competent [2]. 

The acquisition of intercultural competence is never complete and 
perfect, but to be a successful intercultural speaker does not require 
complete and perfect competence. The first reason for this is the more 
obvious: it is not possible to acquire or to anticipate all the knowledge one 
might need in interacting with people of other cultures. Those cultures are 
themselves constantly changing; one cannot know with whom one will use 
a specific language since many languages are spoken in more than one 
country. Similarly, there are in any one country many different cultures and 
languages. And thirdly any language can be used as a lingua franca with 
anyone from any country. So it is not possible to anticipate the knowledge 
language learners need and this has been the main failure of the emphasis 
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on knowledge in civilisation, Landeskunde etc., because whatever is taught 
it is inevitably insufficient [1].  

 The second reason why complete and perfect competence is not 
required is less obvious but just as important: everyone's own social 
identities and values develop, everyone acquires new ones throughout life 
as they become a member of new social groups; and those identities, and 
the values, beliefs and behaviours they symbolize are deeply embedded in 
one's self. This means that meeting new experience, seeing unexpected 
beliefs, values and behaviours, can often shock and disturb those deeply 
embedded identities and values, however open, tolerant and flexible one 
wishes to be. Everyone has therefore to be constantly aware of the need to 
adjust, to accept and to understand other people – it is never a completed 
process.  

 This also means that there is no perfect 'model' to imitate, no 
equivalent of the notion of a perfect 'native speaker'. There is no question, 
either, of expecting learners to imitate or attempt to acquire the social 
identity of a native speaker, such as a new national identity.  

The role of the language teacher is therefore to develop skills, 
attitudes and awareness of values just as much as to develop a knowledge of 
a particular culture or country. So a teacher does not have to know 
everything about 'the target culture'. This is in any case impossible and in 
fact there are many cultures associated with a particular language, for 
example many countries where English is spoken as the first language, and 
within those countries many variations on beliefs, values and behaviours 
which people share, in other words many cultures [1].  

 So a teacher should try to design a series of activities to enable 
learners to discuss and draw conclusions from their own experience of the 
target culture solely as a result of what they have heard or read. The teacher 
might provide some factual information related to the life-styles current in 
the culture and patterns usually followed by members of these cultures, but 
the important thing is to encourage comparative analysis with learners’ 
own culture. 

The methods of doing this can include simulations and role-play 
which will activate their schemata and background knowledge about other 
countries and cultures: learners act the role of visitors to their own country 
and meet with other learners acting as themselves and not as the 
stereotypes that the visitors are expecting. This kind of experiential 
learning is powerful in developing self-awareness as well as perceptions of 
other countries [1]. 

Thus, developing the intercultural dimension in language teaching 
involves recognising that the aims are: to give learners intercultural 
competence as well as linguistic competence, to prepare them for 
interaction with people of other cultures, to enable them to understand and 
accept people from other cultures as individuals with other distinctive 
perspectives, values and behaviours, and to help them to see that such 
interaction is an enriching experience. 
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НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЛІКАРІВ У КРАЇНАХ  

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
 
Інтенсифікація процесу розвитку національних систем 

неперервної освіти в європейських країнах відбувається завдяки 
міжнародним угодам у галузі освіти та Болонському процесу. Кожна з 
держав-учасниць Болонского процесу вибудовує унікальну систему 
неперервної освіти, котра заслуговує на увагу з боку науковців та 
практиків. Аналіз наукових публікацій показав, що в останні два 
десятиліття система неперервної освіти лікарів частіше ставала 
предметом наукового дискурсу (Д. Вольфберг, І. Гальфанович, 
М.Лощилова та ін.) [1]. 

Структура вищої медичної освіти в розвинених країнах світу 
можна узагальнити до двох систем: унітарної та бінарної. Унітарна 
система освіти забезпечується університетами чи іншими вищими 
навчальними закладами, які пропонують загальні академічні ступені 
та професійно орієнтовані програми різної тривалості й рівня. До 
складу унітарної системи вищої освіти входять університети, лише 
частка інших вищих навчальних закладів становить незначний 
відсоток. Унітарною є система освіти в Італії, Іспанії, Австрії, 
Фінляндії, Швеції. Бінарна система освіти з традиційним 
університетським  сектором керується концепцією Гумбольдтського 
університету з окремим не університетським сектором вищої освіти, 
що має чітко окреслену структуру. Така система освіти притаманна 
більшості розвинених країн світу, де поряд з університетським 
сектором існують численні спеціалізовані заклади. З європейських 
країн бінарну систему вищої освіти мають Бельгія, Велика Британія, 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Harry+C.+Triandis&search-alias=books&field-author=Harry+C.+Triandis&sort=relevancerank
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Греція, Данія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина, Франція, 
Швейцарія [3].  

На сьогодні в державах-учасницях Болонського процесу діє 
загальна Рамка кредитів і кваліфікацій, що прийшла на зміну 
національним кваліфікаційним рамкам та є нормативним документом 
для систем освіти в більшості країн Європейського Союзу. Формуючи 
нову рамку кваліфікацій враховувався передовий досвід країн-
учасниць Болонського процесу, зокрема передбачається присудження 
кредитів за досягнення у навчанні, участь роботодавців і зацікавлених 
сторін у вдосконаленні навчальних програм та курсів, покрокове 
просування до кваліфікації за персоніфікованою траєкторією, 
оцінювання виробничої практики на робочому місці. 

Науковці наголошують на необхідності постійного 
вдосконалення системи медичної освіти в країнах Європейського 
Союзу. Британський дослідник сучасних особливостей підготовки 
фахівця в галузі сімейної медицини Т. Гіббс [2, с. 5] обґрунтовує 
подібність і взаємозв’язок між динамічними вимогами до 
практикуючого лікаря, готового і здатного швидко реагувати на 
індивідуальні потреби кожного пацієнта, і вимогами до медичної 
освіти, які повсякчас зростають. Медична освіта потребує постійного 
вдосконалення, щоб готувати лікарів, які здатні гідно працювати у 
сфері охорони здоров’я, що постійно змінюється під впливом нових 
суспільних та технологічних процесів. 
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INNOVATION SYSTEM OF HIGHER EDUCATION: 
FOREIGN APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE NOTION 

 

In meeting the objectives of the Europe 2020 Strategy, European 
institutions have assigned an essential role to higher education. The 
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European Commission, in subsequent communications released in 2011, 
2012 and 2013, has stressed the importance of education in particular 
higher education which is defined as a key enabler of smart, sustainable 
and inclusive growth. At present time higher education faces many more 
challenges than ever before in its history. Europe faces a moment of 
transformation. The crisis has wiped out years of economic and social 
progress and exposed structural weaknesses in Europe’s economy. In the 
meantime, the world is moving fast and long-term challenges – 
globalisation, pressure on resources, ageing – have intensified.  

Europe can succeed if it acts collectively as a Union. The common 
approach and strategy to this problem could help Europe come out stronger 
from the crisis and turn the EU into a smart, sustainable and inclusive 
economy delivering high levels of employment, productivity and social 
cohesion. The strategy Europe 2020 sets out a vision of Europe’s social 
market economy for the 21st century. Europe 2020 puts forward three 
mutually reinforcing priorities: smart growth: developing an economy 
based on knowledge and innovation; sustainable growth: promoting a more 
resource efficient, greener and more competitive economy; inclusive 
growth: fostering a high-employment economy delivering social and 
territorial  

In the context of our investigation it is necessary to analyze the 
essence of the broad definition «innovation» in modern conditions. 
According to the OECD the notion «innovation» is defined as a new or 
significantly improved product, process, organisational method or an 
organization itself developed by or having a significant impact on the 
activities of a higher education institution and/or other higher education 
stakeholders. Taking this into consideration the concept of a «higher 
education innovation system» as an analytical construct that synthesizes 
the key features of the higher education sector into an «innovation system» 
format outlined according to systems theory as a set of components, 
relationships and functions was introduced by foreign scientists 
(B. Carlsson and R. Stankiewicz, B. Carlsson, B.  Carlsson et al., 2002; 
M. Hekkert et al., 2008). 

This conceptual framework offers a broad perspective for 
understanding the sources, dynamics and development paths of innovation 
in higher education and delineates how new regimes appear through 
creative reconstruction. The «innovation systems» concept was introduced 
in the late 1980-s to examine the influence of knowledge and innovation on 
economic growth in evolutionary systems where institutions and learning 
processes are of central importance (C. Freeman, 1987; C. Freeman and 
B. Lundvall 1988).  

The concept was refined as «national innovation systems» which 
includes a set of innovation actors (firms, universities, research institutes, 
financial institutions, and government regulatory bodies), their activities 
and their inter-linkages at the aggregate level (С. Freeman, B. Lundvall, 
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R. Nelson, C. Edquist). The «national» dimension of innovation systems 
favoured user-producer interactions through cultural and institutional 
proximity and localized learning (B. Lundvall), but became increasingly 
blurred due to business and technology internationalization extending 
technological capabilities beyond national borders, and the growing 
integration of innovation systems, driven by the economic and political 
processes. 

Thus, higher education innovation system is defined as a sub-set of an 
innovation system, concentrated particularly in higher education 
institutions (universities and associated research institutes, vocational 
training institutions, master’s colleges), which are in close connection with 
other institutional spheres, such as industry, government and non-
government agencies, and the society at large. 

The concept of «higher education system» can be applied at a 
national level, but it can also have a local, regional or global focus, as higher 
education activities occurring at these levels cut across national boundaries 
(M. Castells).  

A higher education innovation system can also be seen as a set of 
functions, components and relationships, which allow us to disaggregate 
the various levels of interactions among the elements of the system and 
analyze the unfolding of innovation in higher education. 

Higher education is a crucial sector for the production, dissemination 
and transfer of economically productive knowledge, innovation and 
technology in today’s knowledge economy (R. Naidoo, 2010). 

If innovation systems theory defines the main function of an 
innovation system as the generation, diffusion and utilization of technology 
(B. Carlsson et al, 2002), the central functions of higher education as 
providing education, undertaking research, and a «third» mission of 
service to society, community engagement and entrepreneurialism, which 
covers the entire spectrum of activities directed to knowledge transmission, 
knowledge creation and knowledge transfer are identified. 

The analysis of the scientific sources made it possible to outline the 
components of a higher education innovation system, which primarily 
include the individual and institutional actors who contribute to 
generating, diffusing and using innovation in the system. They can act both 
within and outside the higher education sector, but have a direct interest in 
the higher education sector. These can be considered as direct actors. 
Direct institutional actors include: universities with their departments, 
schools and labs, associated research institutes (often interdisciplinary), 
technology transfer offices and industrial liaison offices, business support 
institutions (science parks, business and technology incubators, start-up 
accelerators), financial support institutions (public and private venture 
capital firms, angel networks, seed capital funds). 

The relationships among system components primarily focus on how 
innovation affects the way actors of higher education systems interact and 
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perceive each other. Three broad types of relationships are identified: 
firstly, collaboration and collaborative leadership (led for instance by an 
Innovation Organizer) entails several processes (bottom-up and top-down) 
carried out in a collaborative fashion by different stakeholders (individual 
and institutional actors) drawn from different spheres. Secondly, 
substitution arises when one institutional actor takes the lead on a function 
traditionally belonging to a different actor. For instance, this occurs when 
higher education institutions, in addition to their teaching and research 
activities, engage in technology transfer and firm formation, providing 
support and even funding to encourage entrepreneurial ventures, thus 
enacting some of the traditional role of industry. Thirdly, networking, as a 
manifestation specific to the increasingly collective nature of science, 
technology and innovation, is also relevant in higher education systems. 
The combination may be stronger or weaker, depending on the network’s 
age, scope, membership, activities and visibility in the public domain (a few 
examples, the Association of University Technology Managers (AUTM), the 
European Technology Platforms and the Joint Technology Initiatives). 

To sum it up we would like to state that using an innovation system 
approach serves two main purposes: moving beyond higher education as a 
broad category and looking into single elements that compose it 
(components, relationships and functions). This will allow us to determine 
exactly why, how, and what innovation takes place and who are the actors 
that drive (or hinder) innovation; taking a dynamic approach, by looking 
not only at innovation within the elements described above, but also at the 
interaction within and among components, relationships and functions. 
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ПІЗНАВАЛЬНІ БАР’ЄРИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

 
Реформування системи освіти в Україні поставили нові завдання 

перед освітньою системою, вирішення яких вимагає підвищення рівня 
професійної підготовки учителів. Новим вектором реформи загальної 
середньої освіти, серед ключових компетентностей якої є уміння 
навчатися впродовж життя, є здатність до пошуку та засвоєння нових 
знань, набуття нових умінь і навичок, організації власного і 
колективного освітнього процесу. У світі, який швидко змінюється, 
життєво необхідним постає вміння самостійно навчатись, а відтак 
дитина має самостійно шукати відповіді на запитання, осмислювати 
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вивчене, а вчитель має допомагати їй у цьому. Результативність 
освітньої діяльності визначається безліччю умов, серед яких великого 
значення набувають уміння долати бар’єри на шляху досягнення мети.  

Вітчизняні і закордонні педагоги (Л. Геращенко, І. Глазкова, 
В. Гриньова, Є. Домирева, Н. Дроздова, А. Пилипенко, Н. Сопілко, 
Р. Шакуров, Л. Ярославська та ін.) приділяють належну увагу проблемі 
пізнавальних бар’єрів та ефективного використовувати їх у 
професійній діяльності. 

Особливий погляд на бар’єр як джерело розвитку особистості, 
вдосконалення якої відбувається в результаті подолання перешкод, 
представлений в працях Р. Шакурова. Під бар’єром, на думку вченого, 
як суб’єктивно-об’єктивною категорією, розуміється будь-яка 
перешкода зовнішня або внутрішня, що заважає суб’єкту 
задовольнити його потреби. При цьому Р. Шакуров зазначає, що 
бар’єри відіграють головну роль в динамізації і структуруванні 
діяльності. Саме бар’єри, що заважають задоволенню потреб, дають 
імпульс до руху діяльності, зумовлюють зміст і зміну її фаз [2: 3-18]. 

І. Глазкова, уточнюючи визначення «педагогічний бар’єр», 
обґрунтовує бінарну суть педагогічного бар’єра, виокремлюючи не 
лише його негативні функції (перешкоджання, стримування, 
зниження ефективності й успішності педагогічного процесу), а й 
підкреслюючи позитивні функції (стимулювання, спонукання, 
підвищення ефективності діяльності суб’єктів освітнього процесу) за 
умови його подолання у процесі організації пізнавальної діяльності [1: 
53].  

Пізнавально-центрична концепція виникнення бар’єрів 
навчальної діяльності І. Глазкової [1: 105] вказує на пізнавальні 
бар’єри в освітньому процесі як «джерел» появи мотиваційних, 
емоційних, комунікативних бар’єрів та бар’єрів  контролю та оцінки, 
оскільки усвідомлення пізнавального бар’єру, який у навчальній 
діяльності є зовнішнім бар’єром, спричиняє появу іншої внутрішньої 
перешкоди. 

У своїх дослідженнях Р. Шакуров виділяє негативні та позитивні 
функції бар’єрів, причому основний акцент він робить на останніх, 
оскільки саме за умови їх прояву актуалізуються і мобілізуються 
енергетичні ресурси суб’єкта, динамічний потенціал втілюється в діях, 
тобто бар’єр разом з умовами діяльності, його засобами актуалізує 
операційні системи особистості, її досвід, знання, вміння, здібності, 
регулює склад і структуру виконуваних дій, їх ритм і темп, 
напруженість [2]. 

Найбільш систематизовано, на нашу думку, представлено 
функції бар’єрів у дослідженні І. Глазкової [1]. Позитивними 
функціями є: захисна – спрямована на стабілізацію особистості, 
відмежування свідомості від неприємних, травмуючих переживань, 
пов’язаних із внутрішніми і зовнішніми конфліктами, станами 
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тривоги і дискомфорту; розвивальна – сприяє розвитку і формуванню 
особистості й індивідуальності людини; адаптивна – встановлює 
відповідність між потребами індивіда і його можливостями з 
урахуванням конкретних умов; формувальна – забезпечує 
формування вмінь долати перешкоди; стабілізувальна – сприяє 
стабілізації емоційних і фізичних станів людини; творча – спрямована 
на подолання перешкод, стимулює творчу активність; емоційна – 
формує уміння усвідомлювати свої психічні стани і причини, що їх 
викликають; стимулювальна – активізує діяльність; мобілізаційна – 
готує внутрішні ресурси організму для актуалізації, визначення міри 
та напряму їх активності; регуляційна – регулює розвиток відносин в 
ситуаціях різного характеру; функція дозування – перешкоди дозують 
розвиток та рух, визначають їх міру; виховна – формує систему 
ціннісних орієнтацій, розвиває духовні, моральні, інтелектуальні й 
фізичні якості особистості, здатність до самоорганізації; навчальна – 
формує уміння долати перешкоди; функція енергетизації – енергія 
розвитку накопичується під впливом утримуючого її бар’єру; корекції 
– зіткнувшись з перешкодою, рух змінює свій напрям. 

Негативними функціями є: гальмівна – уповільнює процеси 
мислення та волі, стримує активність; деструктивна – виявляється в 
невдоволеності самим собою, заниженій самооцінці; консервативна – 
пов’язана з гальмуванням духовного потенціалу особи, що веде до 
розвитку замкнутості, що позбавляє людину її енергії та рішучості; 
стримуюча – полягає в пригніченні життєдіяльності людини щодо 
задоволення її потреб; руйнівна – зупинка та навіть розпад діяльності; 
блокуюча – полягає в тому, що бар’єри стають перешкодою на шляху 
будь-якої діяльності, зупиняють її та не дають можливості подальшого 
розвитку; функція пригноблення – постійно блокуючи 
життєдіяльність людини, її потреби, бар’єр послабляє та підриває її 
функціональні можливості, що знову веде до зниження ефективності 
діяльності. Дослідниця звертає особливу увагу на те, що певні функції, 
що розглядаються як негативні, можуть за певних обставин 
трансформуватися в позитивні, і навпаки [1: 58]. 

Важливою складовою підготовки майбутніх учителів до 
застосування пізнавальних бар’єрів у професійній діяльності є 
формування в них умінь і навичок практичного застосування набутих 
знань із дисциплін професійно- педагогічного й соціально-
гуманітарного циклів [3; 4]. В освітній моделі підготовки майбутніх 
учителів все частіше використовуються педагогічні можливості 
пізнавальних бар’єрів у творенні людини і громадянина з 
упровадженням інтерактивних методів і креативних технологій до 
процесу їхньої професійного підготовки.  
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СИНКВЕЙН ЯК ПРИЙОМ АКТИВІЗАЦІЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  

 
Модернізація освіти орієнтується не лише на зміни у змісті 

навчальних дисциплін, але й на зміни у методиці викладання, 
розширення арсеналу методичних прийомів, активізацію діяльності 
студентів.  

У сучасних умовах актуальним є використання інноваційних 
форм, методів навчання. Головною метою інноваційного навчання є 
розвиток інтелектуальних, комунікативних, лінгвістичних і творчих 
здібностей учнів; формування особистості учня; формування вмінь, 
які впливають на навчально-пізнавальну діяльність і перехід на рівень 
продуктивної творчості; розвиток різних типів мислення; висока 
якість знань, умінь і навичок. 

Сучасне суспільство потребує креативних фахівців, здатних 
приймати нестандартні рішення та вражати своєю оригінальністю. 
Тому в процесі підготовки майбутній фахівців робиться акцент на 
формування студента-дослідника, людини духовної, спрямованої не 
на оволодіння готовими знаннями, а на їх набуття та творче 
використання; на формування особистості, яка навчається творчо, 
нестандартно мислити [1: 72]. Усі ці вимоги, на нашу думку, 
задовольняє метод синквейну. 

Освітні інновації були предметом вивчення багатьох науковців 
ще з 50-х років ХХ століття. Теорією інноватики займалися 
Л. Даниленко, Н. Юсуфбекова, Р. Фатхутдінов. Вивчення та аналіз 
наукової літератури свідчить про зростаючий інтерес до синквейну як 
методичного прийому у викладанні різних навчальних дисциплін, 
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зокрема іноземних мов. Переваги цього методичного прийому вже 
оцінені Е. Калініченко, Ю. Сищенко, О. Проклова. 

Метою статті є охарактеризувати метод «синквейну» в системі 
інноваційного навчання як різновида мовленнєво-творчого завдання, 
проаналізувати умови його використання на старших курсах під час 
вивчення німецької мови як другої іноземної. 

Використовуючи інноваційні технології у вивченні предметів 
гуманітарного циклу, педагоги успішно застосовують такі прийоми: 
асоціативний ряд, опорний конспект, інтерактивну систему запису для 
ефективного читання і роздумів (ІНСЕРТ), мозкову атаку, групову 
дискусію, ключові терміни, кластери, есе, логічні ланцюжки, 
медіапроекти, дидактичну гру, лінгвістичні карти, лінгвістичні алюзії, 
дослідження тексту, синквейн тощо. 

Синквейн (інша назва – сенкан, від англ. cinquain) виник у США 
на початку ХХ століття. Основоположницею жанру синквейну 
вважають американську поетесу Аделаїду Крепсі, яка після знайомства 
з книгою «Сто віршів стародавньої Японії» відкрила для себе світ 
японського хайку. Саме ці твори дали їй можливість створити свій 
поетичний оригінальний стиль – станс, який мав 22 склади і 
складався приблизно з 5 рядків. Після виходу збірника «Поезія» 
(«Verse») станси Аделаїди Крепсі – п’ятирядкові строфи з закінченою 
думкою – стали надзвичайно популярними в Америці та всьому світі.  

Синквейн – це мала віршована форма для фіксації емоційних 
оцінок та опису миттєвих вражень, відчуттів, асоціацій; невеликий за 
обсягом твір, що характеризує тему чи предмет і складається з п’яти 
рядків та укладається за певним планом. Згідно з правилами 
віршування, традиційний синквейн складається з п’яти неримованих 
рядків: 

1-й рядок має містити іменник або займенник, який позначає 
об’єкт обговорення. 

2-й рядок – два прикметники або дієприкметники, що описують і 
характеризують тему.  

3-й рядок складається з трьох дієслiв про характерні дії об’єкта. 
4-й рядок є фразою, за допомогою якої висловлюється особисте 

враження, розуміння теми (іноді вдалим є використання цитати з 
тексту, прислів’я).  

5-й рядок – це одне слово-резюме (зазвичай іменник), синонім 
до теми, що являє собою підсумок і висловлює сутність об’єкта. 
Прийменники, сполучники, частки можна використовувати 
додатково.  

Наприклад: 
Schule 
Interessant, spannend 
Lernen, sprechen, spielen 
Es ist immer super 
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Die beste Zeit im Leben. 
Існують різні види синквейну: зворотній, дзеркальний, метелик, 

корона синквейнів, гірлянда синквейнів і т. д. [2]. 
Спрощена, дидактична форма синквейну розвинулась у шкільній 

практиці США, а з кінця 90-х років ХХ століття з’явилася і на 
пострадянському педагогічному просторі. Синквейн у дидактиці – це: 
ефективний метод розвитку образності мовлення, який дозволяє 
швидко отримати результат; метод оцінювання понятійного і 
словникового запасу; прийом технології критичного мислення на 
етапі рефлексії; метод інтегральної освітньої технології; інструмент 
для синтезу й узагальнення інформації.  

Синквейн використовують у своїй практиці викладачі різних 
дисциплін, адже це надзвичайно цікавий методичний прийом, який 
дозволяє активізувати творчу діяльність студентів з різним рівнем 
знань. Робота над синквейном дозволяє гармонійно поєднувати 
елементи інформаційної, діяльнісної та особистісно орієнтованої 
освітніх систем. Це поєднання разом з умінням студентів створювати 
синквейн виявляє рівень розуміння теми, знання матеріалу, вміння 
виділяти головне та застосовувати отримані знання для вирішення 
нового завдання. 

Організаційні форми роботи з синквейном: індивідуальна 
(виконання домашнього завдання; на практичному занятті), у групі 
(конкурс творців синквейну за певною темою; аналіз неповного 
синквейну для визначення відсутньої частини), виконання 
контрольного завдання (визначення теми неповного синквейну; 
написання міні-твору за готовим синквейном; корекція й 
удосконалення запропонованого). Перевагами використання даного 
методу як особливої форми творчого завдання є: алгоритмічність, 
доступність різним віковим категоріям, нівелювання тривожності 
(сумнівів у власних силах) [3]. 

У своєму дослідженні ми дійшли висновку, що синквейн, як 
різновид мовленнєвотворчого завдання, містить в собі два 
компоненти: комунікативний і творчий. З одного боку, 
використовуючи цей прийом, ми розвиваємо креативність у студентів, 
а з іншого – здійснюємо принцип комунікативності у навчанні 
іноземної мови, який передбачає навчити учнів спілкуватися 
іноземною мовою в типових ситуаціях [4: 51]. 

Ми вважаємо, що даний методичний прийом можна 
використовувати як на початку вивчення теми, так і в кінці. 
Використання синквейну на початку вивчення теми дає можливість 
побачити, які уявлення та асоціації мають студенти з певної теми, 
відчути їх особистісну оцінку того чи іншого явища. В кінці вивчення 
теми можна проаналізувати рівень якості знань студентів.  

На наше переконання, метод синквейну доречно 
використовувати на старших курсах, тому що студенти IV та V курсів 
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уже мають сформовані граматичні навички з найголовніших 
граматичних тем; володіють ґрунтовними знаннями з психології, 
філософії, педагогіки, культурології та інших наук; мають великий 
життєвий та читацький досвід. 

Таким чином, варто зазначити, що використання методу 
синквейну в навчальному процесі вищих навчальних закладів, 
зокрема при вивчення гуманітарних дисциплін, створює умови для 
розвитку самореалізації особистості та допомагає досягти високого 
інтелектуального розвитку студентів. Використання синквейну є 
дієвим засобом активізації пізнавальної та творчої діяльності 
студентів, який не лише допомагає організувати діалог, а й дозволяє 
відпрацьовувати навички аналізу тексту, сприяє індивідуалізації 
навчання, забезпечує мовленнєвий розвиток учнів. Використання 
запропонованого методу позитивно впливає на розвиток і 
вдосконалення іншомовних умінь студентів та надає їм можливості 
для самовираження і самореалізації засобами іноземної мови. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 
1. Скалкин В.Л. Обучение монологическому высказыванию: (на материале 

англ. яз.) / В. Л. Скалкин // Пособие для учителей. – Киев.: Рад. школа., 1983. – 
119 с. 

2. Синквейн – Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3. Афанасьева Т. М. Синквейн как форма творческого задания в 
индивидуальной и групповой работе педагога-психолога / Т. М. Афанасьева // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.spbappo.com/ 

4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / 
Кол. авторів під керівн. C. Ю. Ніколаєвої. – К: Ленвіт, 1999. – 320 с. 

 
 

Анастасія Шиманська,  
студентка, 

факультет іноземних мов, 
Уманський державний педагогічний університет 

 імені Павла Тичини,  
(м. Умань, Україна) 

 

ПІСНЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Учитель, який хоче мати високі результати навчання, повинен 
знати стилі пізнання своїх учнів, покладати це в основу організації 
спільної діяльності педагога і школярів на уроці. 

 У різні епохи формувалися свої погляди на завдання і характер 
навчання, що визначали навчальний процес, специфічний для 
кожного суспільства, конкретних умов його життя, тенденції у теорії та 
практиці навчання. Сьогодні великий інтерес проявляється до 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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збільшення ролі іноземної мови в діяльності учнів середніх 
навчальних закладів. Тож, застосування на заняттях 
мультисенсорного методу – це досить ефективний та доцільний засіб у 
формуванні мовної компетенції та стійкої мотивації школярів до 
вивчення іноземної мови. Це сприяє розвитку комунікативних 
здібностей учнів. Крім цього використання мультисенсорного методу в 
викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм 
навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, 
оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил, а 
також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та 
комунікативної компетенції учнів при навчанні англійській мові. 

Шкільне навчання для дитини – це загалом процес сприйняття 
та засвоєння запропонованої інформації. В залежності від 
особливостей сприйняття і переробки інформації, людей розподілили 
на чотири категорії: візуали, аудіали, кінестетики, дискети (серед 
школярі цей вид сприйняття взагалі рідко). Таким чином вчитель 
просто зобов'язаний при поданні нового матеріалу використовувати 
всі можливі способи, в тому числі і через музику і пісню. 
Використання пісенно-музичного матеріалу дозволяє при економії 
часу уроку вводити нові лексичні чи граматичні одиниці, спираючись 
відразу на декілька каналів сприйняття одночасно. Музика та пісні у 
супроводі музики відмінно сприймаються аудіалами, якщо пісня 
супроводжується рухами (а дитячі пісні практично завжди і танці 
теж), то вона легко запам'ятовується кінестетиками. Якщо в 
підручнику чи в класі є картинки до сюжету пісні, то не буде ніяких 
проблем із запам'ятовуванням цього матеріалу і у візуалів.  

Така комплексна подача нової інформації, крім проблеми зняття 
труднощів сприйняття, одночасно розвиває у дітей ті канали 
сприйняття, які у них недостатньо розвинені. Спираючись на зорові 
образи, діти з добре розвиненим візуальним каналом сприйняття 
розвивають слух, тому що вони весь час чують музику і звуки 
іноземної мови, що супроводжують ці зорові образи. Роблячи 
розминку, танцюючи або граючи в певну гру під музику і в супроводі 
англійських фраз, кінестетики звикають запам'ятовувати необхідні 
для гри або пісні слова і пропозиції. Посібників, що містять пісні і 
римування під музику на різні граматичні та лексичні теми існує зараз 
досить багато. Повторення і відпрацювання слів і фраз іноземної мови 
можуть швидко набриднути учням, у той час як співати і читати одні й 
ті ж вірші та пісні вони готові нескінченно. Використовуючи пісні і 
музику, ми можемо розширювати обсяг дитячої пам'яті без будь-якого 
насильства, самим природним для цього віку способом. Що стосується 
розвитку і тренування довгострокової пам'яті, то психологи давно 
довели, що людина добре пам'ятає тільки те, що він пережив 
емоційно. Діти люблять співати, танцювати. Тому будь-яка програна і 
заспівана ними лексична одиниця пережита ними, вона пройшла 
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через них, пов'язана з особистими емоціями дитини, стала особисто-
значущої - вона запам'ятається назавжди. 

Музика і спів можуть надати неоціненну допомогу у вивченні 
іноземної мови: 
➢ пісні, як один із видів мовного спілкування є засобами більш 

міцного засвоєння і розширення лексичного запасу, оскільки 
включають нові слова і вирази. Це сприяє розвитку відчуття 
мови у школярів, знання її стилістичних особливостей; 

➢ у піснях краще засвоюються і активізуються граматичні 
конструкції. В деяких країнах створені пісні для вивчення 
найбільш розповсюджених конструкцій; 

➢ пісні сприяють удосконаленню навичок іншомовної 
вимови,розвитку музичного слуху, артикуляційного апарату. 
Вивчення і виконання коротких,нескладних пісень з частими 
повторами допомагають закріпити правильну артикуляцію і 
вимову звуків,особливості ритму тощо; 

➢ пісні сприяють естетичному вихованню учнів, згуртуванню 
колективу, повнішому розкриттю творчих здібностей кожного.  

➢ пісні та інші музичні твори стимулюють монологічні та 
діалогічні висловлювання, сприяють розвитку як підготовленого, 
так і непідготовленого мовлення. 
З вищесказаного можна зробити висновок, що сучасному 

педагогу важко не загубитися у прийомах і засобах навчання і 
найбільш важливим завданням для нього є виділення 
найефективніших, творчо-направлених. І одним з таких прийомів є 
використання на уроках іноземної мови віршів, рифмовок і пісень: 
багатофункціональних по своїй суті, і (головне) за допомогою яких 
можна створити психологічно комфортну атмосферу в класі, що, 
досягається не завжди, але просто необхідно всім учасникам уроку.  

Також цікаво те, що прийоми роботи з віршованими творами на 
уроках дуже легко поєднуються з іншими прийомами і роблять урок 
цікавим, легким і незабутнім. Іншими словами: іноді можна внести 
живий струмінь в хід уроку, створити ефект новизни і "евристичності".  

Отже, використовуючи пісенний матеріал у процесі навчання 
необхідно пам’ятати, що його потрібно вибирати відповідно до віку 
дітей, етапу навчання, тематики інших навчальних матеріалів і 
супроводжувати навчальними завданнями. Слід пам’ятати також,що 
пісня є незамінним засобом для створення гарного психологічного 
клімату і емоційної атмосфери на уроці, вона знімає втому і підвищує 
працездатність учнів. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ОСВІТИ В КИТАЇ 

 
На думку китайських учених, однією з особливостей сучасної 

китайської системи освіти є співіснування двох стратегій організації 
навчання – традиційної та інноваційної. Традиційна китайська освіта 
орієнтована на трансляцію знань та успішне складання іспитів. Таке 

екзаменаційно-орієнтоване навчання (应试教育інши цзяоюй), як 

правило, ігнорує індивідуальні відмінності й інноваційний потенціал 
учнів. За таких умов відбувається уніфікація знань та ідей учнів, 
простежується відсутність індивідуальності та оригінальності. Учні 
зосереджують свою увагу на зберіганні й відтворенні знань, а не на 
всебічному розвитку їх якості та своїх інноваційних здібностей. 
Відповідно, школа під впливом таких традиційних поглядів 
недостатньо орієнтована на розвиток здібностей, необхідних її 
випускникам для самостійного самовизначення у глобалізованому та 
динамічно змінному світі, прийняття обґрунтованих рішень щодо 
майбутнього.  

Сьогодні, в умовах розбудови економіки знань, китайські 
освітяни закликають до реалізації у школах нової освітньої концепції 

– 素质教育сучжи цзяоюй – інноваційна освіта, орієнтована на якість. З 

точки зору інноваційної педагогіки новою якістю освіти є належна 
якість не лише навчання, а й виховання, ступінь розвиненості 
особистості людини, яка навчається, її підготовленості до 
продовження навчання, самостійного життя. Така модель освіти 
звільняє учнів від постійного «тягаря» іспитів і переходу на новий 
шкільний рівень. Інноваційне навчання – це зорієнтована на 
динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня 
діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм 
мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних 
можливостях особистості. Специфічними особливостями 
інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до 
передбачення та прогнозування на основі постійної переоцінки 
цінностей, налаштованість на активні та конструктивні дії в швидко 
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змінних ситуаціях. На думку китайських дослідників, поступова 
заміна традиційної шкільної освіти на сучжи цзяоюй сприятиме 
загальному розвитку освіти в Китаї. 

Для ефективного впровадження інноваційного навчання у 
шкільну освіту китайські освітяни закликають дотримуватися 
наступних практичних принципів: 

• Послідовність. Полягає у тому, щоб на кожному освітньому рівні 
встановлювати відповідні інноваційні цілі, зміст і методи 
навчання. Тобто, освітній процес у початковій, середній та 
старшій школі повинен будуватися з урахуванням фізичних та 
психологічних особливостей дітей відповідного віку. Для 
культивування інноваційних задатків у початковій шкільній 
освіті звертати увагу на такі аспекти, як підвищення здатності до 
спостереження, заохочення почуття дитячої цікавості і 
допитливості, розвиток уяви і практичних здібностей. Середня 
школа є найкращим періодом для інтелектуального розвитку 
молоді, це також найважливіший період для фізичного і 
розумового розвитку. В цей час слід культивувати інноваційний 
дух учнів – стимулювати їхню цікавість і творче бажання. У цей 
період слід звертати увагу на розвиток емоцій, які можуть бути 
використані як мотивація до розвитку інноваційних здібностей. 

•  Фундаментальність. Формування та розвиток інноваційних 
можливостей також базується на глибокій базі знань. Знання 
умовно можна поділити на загальні та професійні. Інноваційна 
освіта має високі вимоги до цих двох аспектів, вона ґрунтується 
на енциклопедичній освіті з посиленням базового професійного 
знання. Це є основою для розвитку інноваційного мислення та 
здібностей. 

• Наочність. Наочність означає, що вчителі за допомогою власної 
інноваційної свідомості, мислення і здібностей повинні надихати 
і сприяти формуванню і розвитку інноваційних здібностей своїх 
учнів. Іншими словами, тільки інноваційні вчителі можуть 
впроваджувати інноваційну освіту й виховувати інноваційних 
учнів. Їхні методи повинні бути більш гнучкими, креативними і 
носити експериментальний характер. Більш того, їхній 
інноваційний запал повинен стимулювати творчий ентузіазм 
учнів. 

• Відкритість. Відкритість інноваційної освіти відображається, 
перш за все, у відкритості педагогів та відкритості освітніх 
методів та підходів. Також під відкритістю інноваційної освіти, 
розуміються такі аспекти, як зміст навчання й 
інтернаціоналізація. Навчальний контент повинен відображати 
епохальність й новизну, що ґрунтується на нових результатах 
наукових досліджень і сучасних наукових концепціях, реагувати 
на нові суспільні виклики, реалії, враховувати тенденції, 
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перспективи розвитку людства, національного буття народу. 
Інноваційна освіта підтримує міжнародний обмін і співпрацю, 
передові науки і технології, освіту і культуру всіх країн світу, 
сприяє активній участі у міжнародній інноваційній діяльності. 

• Демократичність. Інноваційна освіта сприяє формуванню 
демократичної атмосфери у навчальному процесі, це стосується 
відносин вчитель-учень, навчального середовища, вільного 
розвитку учнів. Традиційна освіта культивує «авторитет 
вчителя», саме такий підхід значно ускладнює розвиток 
інноваційного потенціалу учнів. Демократичне навчальне 
середовище є важливою умовою для розвитку творчості учнів. 

• Евристика. Головна роль викладачів у процесі студентської 
інноваційної освіти – надихати та направляти. Завдяки 
евристичному методу навчання учні можуть мобілізувати свою 
ініціативу, стимулювати позитивне мислення, розвивати 
здатність аналізувати й вирішувати проблеми, під керівництвом 
вчителів знаходити власні закономірності, які приводять до 
нових відкриттів і ідей. 
Підсумовуючи зазначимо, що реалізація інноваційного навчання 

є довгостроковим і складним завданням, водночас інноваційна освіта 
сприяє вихованню креативних талантів з новими ідеями. 
Інноваційність як принцип педагогіки забезпечує умови розвитку 
особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на 
особистісну ініціативу. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН У 
НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ З ЕТНІЧНИХ МЕНШИН 

 
Полікультурна освіта вищих навчальних закладів Великої 

Британії реалізується через міждисциплінарний навчальний план, 
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який об’єднує декілька предметів в один активний проект та організує 
різні аспекти навчального плану у значущу асоціацію. У 
міждисциплінарному навчальному плані заплановані процеси 
навчання надають студентам не лише уявлення про моделі, системи та  
структури певного знання, але й мотивують студентів до створення 
нових моделей, систем та структур навчання. 

Д. Скваєрс визначає міждисциплінарний курс як такий, що 
складається з однієї або двох дисциплін, що викладаються у свідомому 
відношенні одна до одної [4, c. 7]. Г. Якобс натомість визначає 
міждисциплінарний навчальний план як знання, які свідомо 
використовують методологію та мову однієї з дисциплін з метою 
дослідити її головну тему, проблеми та досвід [2, c. 8]. 

Трансформація навчального плану у міждисциплінарний 
навчальний план відбувається за такими критеріями: студенти з 
етнічних меншин досліджують численні дисципліни за допомогою 
ґрунтовного їх вивчення або з допомогою інших підходів, які 
безпосередньо зосереджені на студентах; студенти опановують 
загальні навички, поняття та ідеї дисциплін, використовуючи навички 
розуміння, написання й читання через дисципліни; встановлюють 
зв’язки між різними дисциплінами, шукають рішення як засіб участі в 
реальних ситуаціях, застосовують знання до різних аспектів навчання; 
межі навчального плану та його тематика – це принципи організації 
полікультурної освіти, навколо яких і побудований цей навчальний 
план,  наприклад, дисципліна «Людські суспільства» об’єднує зміст 
різних галузей освіти (академічне навчання, мистецтво, професійно-
технічні програми); студенти з етнічних меншин розуміють, що 
викладачі працюють у різних предметних галузях й відзначають у них 
подібні особливості; вони використовують матеріали й ресурси, 
включаючи праці професійних експертів та комп’ютерні мережі, а не 
просто підручники; студенти з етнічних меншин працюють у гнучких 
спільних групах, для вирішення проблем й аналізу текстів, 
демонструючи розуміння завдання або поняття у різний спосіб; у 
викладачів є загальне планування дисциплін для спільної співпраці, 
планування або викладання [1]. 

Оновлення полікультурного навчального плану вимагає 
дослідження змісту чинного навчального плану, педагогічних знань та 
навичок викладацького складу, навчальної та академічної політики 
освітнього закладу і пристосування цих аспектів до полікультуралізму 
в цілому. Такий процес може вимагати участі викладачів у 
полікультурних семінарах щодо оновлення навчального плану, аналіз 
і реструктуризацію змісту курсу та методів навчання, підтримки від 
колег і академічного середовища та змін у власній особистості. 

Очікування, покладені на курси міждисциплінарного навчання, 
відображають знання та навички, які студенти повинні розвивати та 
демонструвати в аудиторній роботі та при написанні тестових завдань, 
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а також у різних видах діяльності, де їхні навчальні досягнення 
оцінюються. Очікування у міждисциплінарному навчанні організовані 
за трьома різними, проте взаємопов’язаними ланцюгами: 

Теорія і заснування. Встановлення зв’язків серед дисциплін, 
котрі розширюють знання і можливість вирішувати проблеми поза 
межами окремих дисциплін студентів. Студенти повинні досліджувати 
знання, навички та структури цих дисциплін, так само як і 
фундаментальні знання і навички напрямів і методів 
міждисциплінарного навчання. Досліджуючи міждисциплінарні теорії 
та перспективи, студенти можуть розвивати суттєві навички 
розуміння, які допоможуть їм ефективно співпрацювати і 
спілкуватися, планувати реальні завдання, досягати глибшого 
розуміння проблем. 

Процеси і методи дослідження. У розумінні напрямків 
міждисциплінарного навчання студенти можуть все більше й більше 
порівнювати та застосовувати різні процеси і технології для 
окреслення питань, вирішення проблем, синтезу результатів та 
генерації нових ідей. Вони навчаються розвивати систематичні 
навички дослідження, що зосереджуються на аналізі та синтезі 
інформації, яка знаходиться у широкому діапазоні ресурсів. 

Інтеграція, оцінювання, дія та наслідки. Можливість 
проаналізувати проблеми і синтезувати різні види інформації; 
студенти можуть краще оцінити власні результати дослідження. Вони 
навчаються працювати і разом і, водночас, незалежно один від одного, 
досягаючи інноваційних міждисциплінарних результатів. Студенти 
можуть досліджувати вплив міждисциплінарного навчання на їхній 
особистий розвиток та можливості кар’єрного зросту і застосовувати 
стратегії, пов’язані із різними дисциплінами, щоб вирішити проблеми 
та віднайти нові можливості у навчанні [3, c.9]. 

Ефективне міждисциплінарне навчання характеризується 
такими ознаками: може набувати форм індивідуальних одноразових 
проектів або довших курсів навчання; планується за чіткими цілями; 
засноване на досвіді та результатах із різних сфер та предметів 
навчального плану; забезпечує прогрес у розвитку знань, умінь, 
навичок та розуміння; може забезпечувати можливості для змішаних 
методів навчання [5, c. 11]. 

Отже, у педагогіці вищої школи Великої Британії розрізняють 
два види міждисциплінарного навчання, які на практиці часто 
перехрещуються: 1 навчання, спрямоване на розвиток усвідомлення й 
розуміння зв’язків та відмінностей між предметними сферами та 
дисциплінами (може здійснюватися через навички і методи роботи, 
мислення й дискусії або через окремі аспекти дисципліни); навчання з 
різних дисциплін для дослідження тематики або ряду питань, що 
покликані вирішувати проблеми, або можуть бути використані для 
виконання проекту після завершення навчання.  
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ПІДТРИМКА ТА БЕЗПЕРЕРВНЕ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ  

 
Отримання доступу до високоякісного безперервного 

професійного розвитку залежить від багатьох факторів. 
Усвідомлюючи це, шкільні менеджери  намагаються запропонувати 
вчителям якнайширший спектр варіантів, які були б прийнятними та 
зручними для кожного. Це і вечірні курси особистого розвитку, і 
спеціально розроблені підтримуючі навчальні заняття з матеріалами, і 
доступ до потрібного курсу в іншому навчальному закладі через 
Інтернет, і вільний доступ до онлайн-курсів з тем, пов'язаних з 
інклюзивною освітою, що пропонується окремими освітніми 
організаціями. Як варіант, вчителі можуть приєднатися до місцевих 
організації, які влаштовують щомісячні зустрічі, на яких 
обговорюються питання, пов'язані з інклюзивною освітою, або 
щотижневі обміни досвідом та ідеями з колегами за допомогою 
відеоконференцій або в онлайн-чатах. Зазвичай менеджери 
погоджують з вчителями графік відвідування таких занять, а також 
надають фінансування для покриття витрат на переїзди та матеріали. 
У свою чергу, вони мають право перевірити роботу вчителя, щоб 
запевнитися у покращенні їх роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами.  

Існує також цілий ряд міжнародних організацій, які можуть 
зв'язати вчителів з колегами з інших країн, які працюють над 
схожими проблемами. Наприклад, така відома організація як IATEFL 
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створила спеціальну групу під назвою «Інклюзивні практики». Вона 
покликана надавати підтримку та консультації вчителям, які 
працюють з учнями, які мають особливі освітні потреби потреби. 
Багато професійних органів розробляють інформаційні бюлетні або 
журнали для своїх членів, де викладають доповіді дослідницьких 
проектів з подальшим їх обговоренням.  Такі індивідуальні 
дослідницькі проекти передбачають використання зовнішніх та 
внутрішніх  ресурсів. Так, вчитель, зазвичай,  визначає той аспект 
практики, у покращенні якого він найбільше зацікавлений. Приміром, 
працюючи над проблемою  концентрації уваги, учитель починає 
відштовхуватися від розгляду можливих причин виникнення цієї 
проблеми, далі він пропонує завдання, яке б тримало концентрацію 
уваги учня на завданні протягом однієї хвилини, використовуючи при 
цьому пісочний таймер як візуальну підказку. Після короткого періоду 
використання цієї стратегії вчитель оцінює, наскільки добре вона 
працює, визначає, які чинники визначали її ефективність та 
намагається збільшити період концентрації уваги. Цей цикл повинен  
продовжуватися доти, доки стратегія не буде успішною для 
конкретного учня. Іноді вчителі просять досвідчених колег виступати 
в якості співорганізаторів, співучасників або інформаторів у дрібних 
науково-дослідних проектах або просять виступати в якості 
доповідачів щодо ідей впровадження нових стратегій. 

Отже, попри те, що процес організації інклюзивної системи 
освіти потребує значних витрат часу та ресурсів, вимагає підтримки з 
боку керівництва та місцевих органів влади, і, головне, повинен бути 
наріжним каменем для усіх агентів навчального процесу, 
американські вчителі мають всі доступні можливості для розвитку 
власних інклюзивних практик. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Сучасний етап розвитку суспільства супроводжується процесами 

інтеграції та глобалізації, переорієнтацією суспільних відносин, 
розширенням культурних меж. Відбуваються зміни й у системі освіти. 
Саме освіта виступає визначальним фактором політичної, соціально-
економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства, 
оскільки відтворює й нарощує його інтелектуальний, духовний та 
економічний потенціал. 

Трансформації суспільного розвитку й радикальні перетворення 
у сфері освіти зумовлюють виникнення нових підходів до модернізації 
й удосконалення гуманітарної освіти, її концептуальних структурних 
та організаційних засад. Зміни у системі освіти зумовлюють низку 
вимог до випускника закладу вищої освіти: адаптуватись до умов 
сучасного динамічного суспільства; самостійно набувати потрібних 
знань та навичок; критично мислити та шукати раціональні шляхи 
вирішення проблемних питань; ефективно використовувати сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у своїй професійній 
діяльності [1: 113]. 

Протиріччя між стрімким розвитком ІКТ, процесом 
інформатизації вищої освіти та недостатнім рівнем системного 
застосування сучасних тенденцій ІКТ під час вивчення іноземної мови  
студентами закладів вищої освіти окреслили теоретико-методологічну 
проблему дослідження. Питання впровадження ІКТ в освітній процес 
вивчали В. Биков, Н. Морзе, О. Глазунова, О. Спірін, О. Діденко, 
Д. Купрієнко. Окремі аспекти дистанційного навчання, мобільного 
навчання та використання технологій віртуальної реальності 
досліджували В. Штилвелд, В. Белан, Ю. Трач, Б. Шуневич. Наукові 
дослідження з питань навчання іноземної мови розкрито у працях 
І. Блощинського, О. Лагодинського, І. Семеняко, О. Нітенко та ін. 
Проте, наші розвідки засвідчили, що наразі ґрунтовного аналізу 
впровадження ІКТ в іншомовну підготовку студентів закладів вищої 
освіти практично не існує. 

Нині в багатьох провідних країнах світу значного поширення 
набуло навчання іноземної мови за допомогою ІКТ. Використання ІКТ 
в освітній діяльності дозволяє змінити роль викладача з основного 
джерела інформації на організатора та консультанта самостійної 
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роботи слухачів. Особливу роль за сучасних умов відіграють 
комп’ютерні засоби навчання, до яких належать електронні навчальні 
курси, електронні підручники, мультимедійні курси, тренінгові 
програми, а в умовах дистанційної освіти – програмні засоби 
проведення вебінарів, онлайн-конференцій, інтерактивних 
презентацій, чатів, форумів, веб-квестів та ін. 

Одним з найважливіших завдань викладача – ефективно 
використовувати ІКТ, поєднуючи комп'ютерні технологій з 
традиційними. Використання ІКТ на заняттях повинно бути 
доцільним і методично обґрунтованим. До інформаційних технологій 
необхідно звертатися лише в тому випадку, якщо вони забезпечують 
більш високий рівень освітнього процесу в порівнянні з іншими 
методами навчання. Використовувати комп'ютерні технології можна 
під час вивчення нового матеріалу, для закріплення отриманих знань і 
умінь, для відпрацювання умінь і навичок (навчальне тестування), для 
здійснення контролю і корекції знань. 

Науковець В. Биков зазначає, що ІКТ-навчання – це 
комп’ютерно орієнтована складова педагогічної технології, яка 
відображає деяку формалізовану модель певного компоненту змісту 
навчання і методики його подання у навчальному процесі, що 
представлена у цьому процесі педагогічними програмними засобами і 
передбачає використання комп’ютера, комп’ютерно орієнтованих 
засобів навчання і комп'ютерних комунікаційних мереж для 
розв’язування дидактичних завдань або їх фрагментів [2: 141]. 

Використання ІКТ дозволяє підняти процес навчання на якісно 
новий рівень, зважаючи на той факт, що молодь краще сприймає 
навчальний матеріал на електронних носіях, аніж у друкованій формі. 
Дослідниця Дворецька А.В. [3] виділяє вісім типів комп'ютерних 
засобів, які використовують у навчанні на підставі їх функціонального 
призначення: 

1. Презентації – дозволяють зробити процес навчання більш 
наочним, яскравим, сприяють систематизації знань, більш успішному 
їх засвоєнню. Застосування слайдів під час занять забезпечує 
динамічність, наочність, більш високий рівень обсяг інформації  в 
порівнянні з традиційними методами. Матеріал для занять з 
англійської мови та готові презентації можна запозичити з наступних 
сайтів: teachua.com/add/english; presentation.co.ua; 
svitppt.com.ua;https://studway.com.ua. 

2. Електронні енциклопедії є аналогами звичайних довідково-

інформаційних видань – енциклопедій, словників, довідників і т.д. 

Для створення таких енциклопедій використовують гіпертекстові 

системи і мови гіпертекстової розмітки, наприклад, HTML. Вивченню 

англійської мови сприятимуть довідкові матеріали з сайтів 

http://www.canadianencyclopedia.ca, http://en.citizendium.org, 

https://teachua.com/add/english
presentation.co.ua,%20
https://svitppt.com.ua/
https://studway.com.ua./
https://studway.com.ua./
http://www.canadianencyclopedia.ca/
http://en.citizendium.org/
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http://knol.google.com, https://easy-english.com.ua, https://www.d-

learn.pu.if.ua, https://www.movi.com.ua, https://english-

grammar.com.ua, https://chtyvo.org.ua, https://teacheng.info/ebooks. 
3. Дидактичні матеріали – збірники завдань, диктантів, вправ, а 

також прикладів рефератів і творів, представлених в електронному 
вигляді (https://www.englisch-hilfen.de/en, 
https://www.novaknyha.com.ua, https://www.englishgrammar.org, 
https://learnenglish.britishcouncil.org, https://agendaweb.org, 

https://www.perfect-english-grammar.com). 
4. Програми-тренажери виконують функції дидактичних 

матеріалів і можуть відслідковувати хід рішення і повідомляти про 
помилки (Basic English - програма призначена для вивчення базового 
словника англійських слів, BX Language Acquisition – програма 
призначена для запам'ятовування іноземних слів; English Grammr in 
Use – програма, в якій чергуються теоретичні уроки і практичні 
вправи з англійської; English Test – програма-тест покаже реальний 
рівень володіння англійською мовою; EnglishCheck, EnglishWord – 
програми для контролю знань з англійської мови; Language Study –  
програма, призначена для вивчення нових англійських слів та 
повторення вже вивчених та інші на сайті https://teacheng.info).  

 5. Системи віртуального експерименту – це програмні 
комплекси, що дозволяють проводити експерименти в «віртуальної 
лабораторії». Головна перевага – у можливості долучитися таких 
експериментів, які в реальності були б неможливі з міркувань безпеки, 
тимчасових характеристик і т.п. Такі програмні комплекси можуть 
бути використані під час вивчення дисципліни «Іноземна мова за 
профспрямуванням» (https://www.osp.ru/pcworld; 
http://www.virtulab.net; https://studway.com.ua). 

6. Програмні системи контролю знань, до яких відносяться 
опитувальники і тести. Головна їхня перевага – швидка, зручна, 
неупереджена і автоматизована обробка отриманих результатів. 
Головний недолік – негнучка система відповідей, що не дозволяє 
випробуваному проявити свої творчі здібності. Тестування студентів 
можна здійснювати за допомогою контенту сайтів 
https://www.cambridgeenglish.org,  https://www.test-english.com,  
https://www.ilsenglish.com, www.stgeorges.co.uk/online-english, 
https://www.examenglish.com,  https://www.languagelevel.com та ін. 
 7. Електронні підручники та навчальні курси об'єднують в 
єдиний комплекс усі або кілька вищезазначених типів. Зокрема 
студенти можуть ознайомитися з навчальним курсом (презентація), 
провести віртуальний експеримент на основі отриманих знань 
(система віртуального експерименту), поглиблюючи знання з 
доступних електронних довідників / енциклопедій, і на завершення 
роботи над темою студентам можна запропонувати відповісти на 

http://knol.google.com/
https://easy-english.com.ua,/
https://www.d-learn.pu.if.ua/
https://www.d-learn.pu.if.ua/
https://www.movi.com.ua/
https://teacheng.info/ebooks.
https://teacheng.info/ebooks.
https://www.englisch-hilfen.de/en
https://www.perfect-english-grammar.com)./
https://www.perfect-english-grammar.com)./
https://teacheng.info/
https://www.osp.ru/pcworld
http://www.virtulab.net/
https://studway.com.ua)./
https://studway.com.ua)./
https://www.test-english.com/
https://www.ilsenglish.com/
http://www.stgeorges.co.uk/online-english
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тестові запитання і / або виконати завдання (програмні системи 
контролю знань). 

8. Навчальні ігри та програми – це інтерактивні програми з 
ігровим сценарієм. Виконуючи завдання в процесі гри, студенти 
розвивають уяву, пам'ять, отримують додаткові навички роботи з 
комп’ютером. Найпопулярніші мовні ігри та програми можна знайти 
за посиланнями http://helendoron.ua/top-english-games, 
https://www.stepup.com.ua, https://lingualeo.com, 
https://www.eslpod.com, https://lang-8.com, https://www.engvid.com. 

Використання комп'ютерних технологій посилює сприйняття, 
полегшує засвоєння і запам'ятовування матеріалу, впливає відразу на 
кілька інформаційних каналів студента. На відміну від звичайних 
технічних засобів навчання інформаційні технології дозволяють не 
тільки наситити студентів великою кількістю знань, але і розвинути 
інтелектуальні, творчі здібності, їх вміння самостійно здобувати нові 
знання, працювати з різними джерелами інформації. Технології 
дозволяють не тільки вибудовувати матеріал у вигляді послідовного 
викладу, але і створюють можливість нелінійного переміщення між 
окремими частинами дисципліни. 
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