
Міністерство освіти і науки України 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
Інститут педагогіки НАПН України 

Факультет іноземної філології 
(за підтримки Британської ради в Україні) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ:  

СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 
 
 
 

МАТЕРІАЛИ 
Міжнародної науково-практичної 

 інтернет-конференції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умань 2014 



2 
 

УДК 81’243(063) 
ББК 81.2–9я431 
С 91 
 
Редакційна колегія: 
Побірченко Наталія 

Семенівна 

Ректор Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, член-
кореспондент НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор 

Ярошинська Олена 
Олександрівна 

Проректор з наукової роботи Уманського 
державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, 
доцент  

Безлюдний Олександр 

Іванович 

Перший проректор Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Коваль Валентина 

Олександрівна 

Директор Інституту філології та 

суспільствознавства, доктор педагогічних наук, 
доцент 

Бріт Надія Михайлівна Декан факультету іноземної філології, кандидат 
педагогічних наук, доцент  

Заболотна Оксана 

Адольфівна 

Координатор міжнародної діяльності, завідувач 

Лабораторії педагогічної компаративістики 
УДПУ імені Павла Тичини, доктор педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри іноземних мов 

 
Відповідальний за випуск: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
іноземних мов Щербань І.Ю. 

 
 
Автори несуть відповідальність за наукову вірогідність і коректність вміщених у збірнику 

матеріалів  

 

C 91    Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 жовтня 2014 р. м. Умань. – 

Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014 – 287 с. 
 

Матеріали збірника присвячено висвітленню проблем, які обговорювалися на Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, 

проблеми, перспективи», зокрема: іноземні мови у сучасному світі; стратегічні напрями 

розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі; освіта і наука зарубіжжя крізь 

призму порівняльно-педагогічних досліджень; університетські лінгвістичні студії: традиції, 
сьогодення, перспективи  тощо. 

 

Видання призначене для науковців, аспірантів, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться 

здобутками у галузі освіти. 

 
 

 

УДК 81’243(063) 

ББК 81.2–9я431 

С 91 

  



3 
 

ЗМІСТ 
Передмова  9 
Гембарук 
Алла, 
Заболотна 
Оксана, 
Бевз Олена 

Шкільний учитель нового покоління: проблеми 
університетської підготовки (за матеріалами 
проекту Британської ради в Україні і 
Міністерства освіти і науки України) 

 
 
 

10 

Авчіннікова 
Галина  

Особливості розвитку іншомовної освіти 
 в Україні та США 

 
13 

Agibalova 
Tetyana  

The acquisition of Linguocultural Competence: 
Recontextualizing the Language Picture of the 
World 

 
16 

Антонюк 
Олександра 

Безеквівалентна лексика та її особливості 
 

 
18 

Arkhipova 
Olena 

Educational Technology  
21 

Бельмаз 
Ярослава 
 

Структура програми навчальної дисципліни 
«Історія англійської мови» 
 

 
23 

Біла 
Анжеліка, 
Шеверун 
Надія 

Лексико-семантичні особливості англійських 
науково-технічних термінів в перекладах 
українською мовою 

 
25 

Білецька 
Ірина 
 

Напрями використання позитивного досвіду 
іншомовної полікультурної освіти США в 
українській системі загальної освіти 

 
27 

Бевз Олена 
 

Методична підготовка майбутнього вчителя 
англійської мови у вищих навчальних 
закладах України 

 
30 

Безлюдна 
Віта 

Анотація тексту як основний вид 
компресованої презентації інформації  

 
34 

Безлюдний 
Роман 

Взаємозв’язок усного і писемного англійського 
мовлення 

 
37 

Безрукова 
Анна 

Формування педагогічної культури батьків в 
США 

 
40 

Бойко Яків 
 

Структура і види методів проектів в старших 
класах США 

 
43 

Бойчевська 
Ілона 

Забезпечення якості професійної підготовки 
фахівців технічного профілю у Німеччині 

 
47 

Бойченко 
Катерина 

Зміна ролей педагогічних лідерів за умов 
децентралізації в освіті у Нідерландах 

 
49 



4 
 

Бондар 
Галина 

Теоретичні основи формування 
гуманістичного світогляду майбутніх учителів 
у процесі вивчення філологічних дисциплін 

    
 52   
    

Бондарук Яна Особливості організації професійного 
розвитку вчителів у США й Україні 

 
54 

Бурла Вадим Проблеми перекладу безеквівалентної лексики 
в художніх творах з німецької мови 

 
57 

Власенко 
Анна 
 

Методичні підходи у підготовці майбутніх 
учителів іноземної мови до проектної 
діяльності 

 
61 

Войтенко 
Ольга 

Створення сприятливих умов під час 
навчання  іноземних мов, шляхом 
використання інформаційно-комунікативних 
технологій 

 
 65 

Галай Олена Фонові знання як основа мовленнєвої 
комунікації 

68 

Гембарук 
Алла 

Технології навчання іноземних мов 71 

Горячковська 
Ольга  

Вивчення аксіологічної модальності як 
запорука інформаційної безпеки у вищих 
навчальних закладах 

 
74 

Grabovyi 
Petro 
 

Intercultural Communication Competence in 
Professional Development of English Language 
Teachers 

 
77 

Гребьонкіна 
Анна 

Підготовка менеджерів з управління 
проектами в умовах магістратури в США 

 
79 

Губкіна 
Вікторія 
 

Teaching Learning Strategy for Developing Real 
Communication in the Foreign Language 
Classroom 

 
81 

Гут Наталя 
 

Ділова іноземна мова в реалізації освітньо-
професійної програми підготовки магістрів 
психологічного профілю 

 
84 

Демченко 
Ольга 
 

Базові критерії роботодавців щодо 
сформованості вмінь професійного 
спілкування іноземною мовою у фахівців 
морського транспорту 

 
 

87 

Джурило 
Аліна  

Перспективність досвіду Федеративної 
Республіки Німеччина із реформування 
загальної середньої освіти в Україні 

 
91 

Дудар Марія, 
Шеверун 
Надія 

Структурно-семантичні особливості перекладу 
англійських багатокомпонентних термінів 
українською мовою 

 
94 

   



5 
 

Дудик 
Наталія, 
Зевченко 
Тетяна  

Характерні особливості формування 
іншомовної комунікативної компетенції в 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
 

 
97 

Загоруйко 
Людмила 

Мотивація до вивчення іноземної мови 100 

Загребнюк 
Юлія 

Теоретичні підходи до трактування поняття 
«професійне самовизначення»  

102 

Зайцева 
Наталія 

Досвід застосування двомовного навчання в 
Україні як предмет дослідження вітчизняних 
учених 

 
105 

Зевченко 
Тетяна,  
Дудик 
Наталія 

Деякі аспекти індивідуалізації та 
диференціації навчання іноземних мов у 
середніх школах 

108 

Зозуля 
Людмила 

Вплив дистанційної освіти на вивчення 
іноземних мов 

111 

Капелюшна 
Тетяна 

Особливості технологічної освіти на початку 
третього тисячоліття 

114 

Кирилюк 
Марія 

Німецька мова в шкільній іншомовній освіті 
України 

117 

Клочкова 
Тетяна 

Характеристика ризиків у діяльності вищих 
навчальних закладів України 

120 

Коваленко 
Богдан  

Запозичення з іспанської мови в 
американському варіанті англійської мови 

124 

Коваленко 
Світлана 

Андрагогічні принципи навчання у поглядах 
Безіла Йекслі 

127 

Козир Олена Роль культури у формуванні особистості у 
творах Маргарет Мід 

130 

Колесник 
Вероніка 

Лексико-граматичні трансформації в 
перекладі англійських виразів українською 
мовою 

133 

Колісніченко 
Ангеліна 

Вивчення лексико-семантичних процесів 
омонімії та полісемії в англійській мові учнями 
старшого шкільного віку  

135 

Комісаренко 
Тетяна 

Підготовка учителів у Великобританії у 
ХІХ столітті 

138 

Комар Олег Особливості «спільного ритму» етносу з погляду 
сучасної етнолінгвістики 

140 

Кострицька 
Світлана  

ESP Teaching and Learning: Some Aspects of 
Change 

142 

Коцюба 
Євген, 

Лексико-граматичні особливості перекладу 
похідних термінів (на підмові економіки) 

145 



6 
 

Шеверун 
Надія 
Кравченко 
Катерина 

Форми навчання в німецькій моделі 
підготовки майбутніх вчителів іноземної мови 

148 

Кравченко 
Ярослава 

Особливості навчальних занять з англійської 
мови при очно-дистанційному навчанні 

151 

Красуля Алла Вплив філантропії на американську вищу 
освіту: благодійність випускників університету 

154 

Кришко Анна 
 

Розвиток Гумбольдтівської концепції мови  
у психології народів Германа Штейнталя 

156 

Кужель 
Оксана 

Переваги використання комп’ютерних ігрових 
програм в навчанні англійської мови учнів 
загальноосвітньої школи 

 
159 

Лагодзінська 
Віта 

Сучасні підходи до навчання іноземних мов 161 

Лаухіна Інна 
 

Педагогічні підходи до здійснення 
релігієзнавчої освіти у Франції та Україні 

164 

Литвиненко 
Віктор 

Болонський процес і реформування  вищої 
освіти  Франції 

166 

Максименко 
Світлана  

Навчання іноземних мов у лінгвістичних 
центрах університетів Мексики 

169 

Нестеренко 
Інна 

Зміст підготовки вчителів у Республіці Польща 
в контексті європейської інтеграції 

173 

Осьмук 
Наталія 

Eu Studies Fair як форма популяризації вищої 
європейської освіти 

176 

Отелепко 
Тетяна, 
Шеверун 
Надія 

Полісемія як проблема перекладу термінів з 
англійської на українську мову 
 

 
178 

Очеретяний 
Анатолій  

Мовна картина світу як частина національної 
культури 

182 

Pidhaietska 
Anna 

A Short History of Literary and Athletic Society 
of the University of Toronto  

185 

Piontkovska 
Tetiana 

Blended Learning: a Hybrid Innovation in 
Modern System of Education 

187 

Павлюк 
Вікторія  

Гендерно-нейтральний підхід у лінгвістиці 
англійської мови: сучасні тенденції  

190 

Паладьєва 
Алла 

Передумови зародження вітчизняної 
гімназійної освіти в першій половині 
ХІХ століття 

 
193 

Панченко 
Єлизавета 

Формування лідерських якостей старших 
школярів засобами технологічної учнівської 
асоціації 

196 



7 
 

Першукова 
Оксана 

До питання про застосування системно-
синергетичного підходу в багатомовній освіті 
європейських школярів 

199 

Побережник 
Ольга 

Реалізація  комунікативної функції порядку 
слів у газетному  тексті 

203 

Пономарьова 
Оксана  

Фразеологічні компоненти – назви людини за 
родом занять у культурно-історичній 
перспективі 

205 

Поперечна 
Неллі 

Mediating Activities and Strategies in ESP 
Course 

208 

Постоленко 
Ірина 

Основні етапи навчання у британських 
школах 

210 

Корнута 
Олена, 
Пригоровська 
Тетяна  

Проблеми викладання технічних дисциплін 
для студентів-іноземців (на прикладі 
інженерної і комп’ютерної графіки) 
 

 
213 

Процько 
Євгенія  

Вища професійна педагогічна освіта Бельгіїї: 
погляд на особливості 

216 

Редько 
Валерій 

Зміст і функції робочих зошитів з іноземних 
мов 

219 

Сало Леся Десять найкращих університетських програм 
хореографічної освіти у США 

222 

Свиридюк 
Ольга 

Технології викладання іноземних мов у вищій 
школі України 

226 

Слободяник 
Олександр 

Неологічні утворення на позначення чоловіків 
під впливом феміністського руху в англійській 
мові 

229 

Солодчук 
Альона 

Державна система опіки дітей, позбавлених  
батьківського піклування в Україні 

232 

Старовойтова 
Олена 

Особливості взаємовідношення синонімів та 
антонімів англійської мови 

234 

Стеценко 
Дмитро, 
Шеверун 
Надія 

 
Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія 
термінів та їх переклад 

 
237 

Сундук 
Руслан 

Становлення та розвиток дистанційного 
навчання за кордоном (Північна Америка та 
Західна Європа) і в Україні 

 
240 

Teodorovych 
Artyom 

Comparative Aspects of Assessment Practice in 
Ukrainian Higher Education Establishments 

 
243 

   
Терьохіна 
Наталія 

Неформальна освіта дорослих як важлива 
складова безперервного навчання 

 
245 



8 
 

   
Тименко 
Марія 

Особливості профорієнтаційної діяльності в 
середніх навчальних закладах Шотландії 

249 

Фоминых 
Наталия 

Витагенный подход к модернизации  
иноязычной профессиональной подготовки 
будущих специалистов  

252 

Франко Юлія Іноземні мови у сучасному світі 255 

Хіценко 
Людмила 

Педагогічні умови формування 
соціокультурної компетенції 

258 

Холод Ірина Іноземна мова – невід’ємна складова освіти 
обдарованої молоді 

260 

Chernyakova 
Zhanna 

Internationalization as a Subject of Comparative 
Educational Research 

263 

Чистякова 
Ірина 

Дистрибутивне лідерство у вищій освіті: 
досвід європейських університетів 

266 

Shvets Olena Extensive Reading in ESP 269 
Шеверун 
Надія 

Розвиток якості вищої освіти з урахуванням 
досвіду ЄС 

271 

Шевкопляс 
Людмила 

Результати анкетування студентів мовних 
ВНЗ щодо організації самостійної роботи з 
аудіювання 

274 

Шумаєва 
Світлана 

Американська освіта: криза і стратегічні 
напрями реформ 80-х 

278 

Щербань 
Ірина 

Дистанційне навчання іноземної мови у 
вищих   навчальних закладах 

281 

Ярова Олена Сучасні підходи до навчання англійської мови 
у початковій школі Євросоюзу 

283 

 
  



9 
 

ПЕРЕДМОВА 

Шановні читачі! 
Цією передмовою до матеріалів Міжнародної наукової конференції 

«СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ» (Умань, 16 жовтня 2014 року) її організатори прагнуть 

підвести підсумки і заявити про подальші плани. Всеукраїнські наукові 

семінари «Розвиток порівняльної педагогіки в Україні: стан, проблеми і 
перспективи» (2008, 2009), міжнародні наукові конференції «Іноземна мова 

як фактор входження в міжнародний освітній простір» (2007), «Розбудова 
освіти для суспільства знань: мова, полікультурність, особистість» (2010), 
«Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози» (2011), 

«Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, 
культура» (Умань, 26 – 27 квітня 2012 року), «Наука і освіта  у глобалізованому 

світі: традиції, сьогодення, перспективи» (Умань, 17 – 18 жовтня 2013 року)  
започаткували традицію плідних дискусій на педагогічні та філологічні теми. 
Конференція стала черговою подією в низці щорічних наукових заходив, 

проведених факультетом іноземної філології УДПУ у тісній співпраці з 
Лабораторією порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України та 

за інформаційної підтримки Британської ради в Україні. До участі у 
наукових дискусіях у цьому році запрошені вчителі шкіл і студенти, адже 
важливим підкресленим цьогоріч аспектом є стратегічні напрями розвитку 

іншомовної освіти в середній та вищій школі. У цьому ключі конференція 
стала майданчиком для обговорення перебігу проекту Британської ради в 

Україні і Міністерства освіти і науки України «Шкільний учитель нового 
покоління». 

У першу чергу звертаємося зі словами вдячності до усіх учасники 

конференції. Саме широкий інтерес науковців з усіх регіонів України, 
Польщі, Великої Британії, Туркменістану, Ізраїлю, Азербайджану, Арменії, 

Китаю дає змогу сподіватися, що цей досвід матиме продовження.  
Робота конференції запланована за низкою напрямів, зокрема: іноземні 

мови у сучасному світі; стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в 

середній та вищій школі; освіта і наука зарубіжжя крізь призму порівняльно-
педагогічних досліджень; університетські лінгвістичні студії: традиції, 
сьогодення, перспективи  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. 

Шановні учасники та читачі, чекаємо на ваші конструктивні пропозиції 

та зауваження за адресою:oxzab@yandex.ru. 
 

 
Оргкомітет конференції 

  

mailto:oxzab@yandex.ru
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Алла Гембарук, 
Оксана Заболотна, 

Олена Бевз,  
Уманський державний  

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

 
ШКІЛЬНИЙ УЧИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛІННЯ:  

ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ» 
(за матеріалами проекту Британської ради в Україні і 

Міністерства освіти і науки України) 
 

Інтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, вихід її у 
європейський та світовий простір потребують певних 
трансформацій  у сфері освіти. У цьому зв’язку в останні роки 
спостерігаються позитивні тенденції у галузі шкільної іншомовної 
освіти, а саме: запровадження Державного стандарту початкової, 
базової і повної загальної середньої освіти, нових програм та 
технологій у навчальний процес, вивчення іноземної мови з 
першого класу та другої іноземної з п’ятого класу. Ці зміни 
зумовлюють потребу у висококваліфікованих учителях іноземної 
мови, професіоналах, здатних абсорбувати все нове і прогресивне, 
готових до генерації та запровадження свіжих оригінальних ідей.  

Тому Міністерство освіти і науки України ставить нові 
вимоги до підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих 
навчальних закладах країни, акцентуючи увагу на оновленні 
змісту та підходів до їх мовної та методичної компетентності.  

З метою реалізації означеного завдання у березні 2013 року 
МОН України та Британська Рада в Україні започаткували проект 
«Шкільний вчитель нового покоління». Основними завданнями 
проекту є: 

 вивчення сучасного стану підготовки вчителя в Україні; 

 узагальнення досвіду університетів України, Великої Британії 
та інших країн,  

 розробку необхідних документів та матеріалів з метою 
удосконалення методичної підготовки вчителів.  

У рамках проекту було створено робочу групу, до складу якої 
увійшли провідні фахівці з восьми університетів України, в яких 
здійснюється підготовка майбутніх учителів іноземних мов. Ці 
університети представляють усі регіони України. Серед них: 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського; Житомирський державний університет імені 
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Івана Франка; Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького; Ніжинський державний 
університет імені Миколи Гоголя; Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника; Харкiвський нацiональний 
педагогiчний унiверситет iменi Г.С.Сковороди; Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича; Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Перший рік роботи над проектом був спрямований на 
реалізацію першого завдання – вивчення та узагальнення 
сучасного стану підготовки вчителів англійської мови  в Україні, 
зокрема методичної складової – і передбачав проведення 
допроектного базового дослідження, основними завданнями якого 
було: 

 опис системи підготовки вчителів англійської мови в Україні: 
структура, стандарти, навчальні плани та програми; 

 аналіз змісту підготовки вчителів англійської мови в Україні; 

 характеристика структури та змісту методичної складової: 
загальні особливості, знання та вміння, засоби навчання, 
оцінювання;  

 вивчення та аналіз ставлення зацікавлених сторін (ректорів, 
деканів, завідувачів кафедр, викладачів методики, керівників 
педагогічної практики, студентів, учителів шкіл, учнів) до 
сучасного стану підготовки вчителів іноземних мов в Україні; 

 визначення шляхів удосконалення методичної підготовки 
вчителів іноземних мов; 

 розробка рекомендацій щодо реалізації проекту «Шкільний 
вчитель нового покоління»; 

 визначення потенційних можливостей та ймовірних ризиків 
реалізації проекту «Шкільний вчитель нового покоління». 

Результати допроектного базового дослідження підтвердили 
необхідність оновлення та зміцнення методичної складової 
підготовки майбутнього вчителя англійської мови відповідно до 
вимог сьогодення. Оскільки, за результатами дослідження, вона 
становить лише 3% від загальної кількості дисциплін, які 
вивчаються у вищих навчальних закладах. 

Членами робочої групи визначено можливі шляхи 
удосконалення системи методичної підготовки майбутнього 
вчителя англійської мови, зокрема:  

• збільшення кількості аудиторних годин, відведених у 
навчальному плані на дисципліну «Методика викладання 
іноземних мов»; 

• вивчення методики наскрізно, тобто протягом усього терміну 
навчання у ВНЗ;  
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 • оновлення змісту методики викладання іноземних мов  і 
приведення його у відповідність до викликів часу; 

• осучаснення та урізноманітнення форм і методів підготовки 
майбутнього вчителя англійської мови; 

• зміщення акцентів з теоретичної на практичну 
спрямованість курсу. 

Наступним кроком проекту було вивчення досвіду підготовки 
вчителів англійської мови за кордоном. З цією метою 
Британською радою в Україні були організовані дві робочі 
поїздки. Перша – до Університету світових мов м. Ташкент 
(Узбекистан),  де уже п’ятий рік поспіль реалізується аналогічний 
проект (PRESETT project: Pre-service English Teacher Training). 

Програма додипломної підготовки учителів англійської мови 
в Узбекистані, розроблена в рамках проекту,  спрямована на 
підготовку фахівців ОКР «бакалавр». Вона передбачає інтегроване 
вивчення англійської мови та методики її викладання з 
поступовим збільшенням частки методичної складової. 
Практикуються нові   форми організації навчання: інтерактивні 
лекції, міні-лекції, майстер-класи тощо. Обов’язковою умовою є 
використання англійської як мови викладання курсу методики, 
що забезпечує формування професійної компетентності майбутніх 
учителів. Проект має широку державну підтримку, що 
засвідчується прийняттям у грудні 2012 року Указу президента 
про покращення системи підготовки учителів  іноземних мов, в 
основу якого покладено означену вище програму.  

Наступний робочий візит відбувся до міста Норідж (Велика 
Британія). Для членів робочої групи проекту були організовані 
семінари по системі підготовки вчителів у Великій Британії та по 
кваліфікаційних курсах CELTA та DELTA; лекції по використанню 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі з 
іноземної мови та лекції по підготовці учителів іноземних мов в 
Університеті Східної Англії. Варто зазначити, що система 
методичної підготовки учителів в цьому університеті має чітку 
практичну спрямованість та тісні зв’язки зі школою. Цікавим є 
той факт, що педагогічна практика в школі триває упродовж 
одного року. А це, безумовно, значно підвищує якість підготовки 
вчителів. 

Цінний досвід, отриманий під час візитів, став основою для 
розробки нової програми з курсу методики викладання англійської 
мови, робота над якою наразі триває за керівництва консультанта 
проекту Рода Болайто, академічного директора інституту 
вивчення мов (м. Норідж, Велика Британія).  
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Отже, робота над проектом «Шкільний вчитель нового 
покоління» є системною і досить продуктивною, а його реалізація, 
безумовно, забезпечить якісно новий рівень  методичної 
підготовки майбутніх учителів англійської мови в Україні.  

 
 

Галина  Авчіннікова  
Уманський державний  

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

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ 

 В УКРАЇНІ ТА США 
 

Питання іншомовної освіти є надзвичайно актуальними на 
сучасному етапі розбудови нашої держави, адже у світлі останніх 
суспільних та політичних змін відбувається переосмислення 
єдиних вимог у межах професійної та профільної освіти, якості 
підготовки фахівців та рівня їх конкурентоздатності у світі. 

Введення нового Державного стандарту початкової загальної 
освіти в Україні передбачатиме зміни у професійно-педагогічній 
підготовці майбутніх вчителів початкових класів, оскільки саме 
вони навчатимуть молодших учнів іноземної мови. Тому важливим 
завданням вищих навчальних закладів є поглибити іншомовну 
складову навчально-виховного процесу при підготовці майбутніх 
освітян. Для виведення іншомовної освіти в Україні на новий 
якісний рівень необхідно вивчати теорію та практику організації 
систем освіти провідних держав світу, які вже впродовж 
тривалого часу накопичили позитивний досвід, аналіз якого 
допоможе покращити стан сучасної підготовки педагогічних 
кадрів у нашій державі та сприятиме успішній інтеграції 
української національної освіти до світового освітнього простору. 

 Учасники Всеукраїнського форуму вчителів іноземних мов 
«Якість освіти: унікальна роль мови», серед яких були Р. Васько, 
О. Удод, В. Редько, С. Ніколаєва, М. Даул, П. Кьоппер-Маєр, 
В. Вільшанж, добровольці Корпусу Миру США в Україні та ін., 
визнали, що Україна активізує євроінтеграційні процеси і 
незнання іноземної мови є не лише незручним, а й унеможливлює 
успіх молоді на ринку праці. Б. Жебровський зазначив, що роль 
іноземної мови у забезпеченні якісної освіти дуже велика, вона 
проголошена у багатьох міжнародних документах, зафіксована в 
стандартах. Так, білінгвістика, тобто вивчення мов, визнана 



14 
 

важливим критерієм, що впливає на якість освіти.  
Останніми роками українські та зарубіжні науковці 

приділяють увагу вивченню відповідного досвіду у галузі теорії та 
практики педагогічної освіти в США (Т. Кошманова, Л. Пуховська, 
Р. Роман та ін.), але для створення можливості запозичення 
вітчизняними науковцями американського досвіду необхідно 
виявити особливості змісту, структури, організаційних форм 
навчання та професійної підготовки фахівців початкової школи 
до іншомовної освіти молодших школярів у США. 

Використання позитивного досвіду в освітній сфері в умовах 
глобалізації та інтеграції має велике значення, але вітчизняні та 
закордонні науковці застерігають, що при його запозиченні 
важливішим залишається збереження власного педагогічного 
досвіду. Тому перед українськими науковцями постає непроста 
задача поєднання багатовікових вітчизняних напрацювань у 
галузі фундаментальної освіти з успішними здобутками провідних 
країн, однією з яких є Сполучені Штати Америки [2, 243].  

Вивчення особливостей становлення та змісту професійної 
підготовки майбутніх фахівців початкової школи в США може 
сприяти покращенню системи підготовки учителів початкової 
школи в Україні. Можемо виділити чотири основні тенденції 
розвитку професійної підготовки фахівців початкової школи в 
США: 1) компетентнісний підхід у підготовці професійних 
фахівців; 2) зростання ролі наукових досліджень; 
3) диверсифікованість напрямків та структури навчання; 
4) інтегративність. 

Варто зазначити, що підготовку вчителів початкової школи 
до іншомовної освіти в США отримують студенти, які щойно 
вступили до університетів після закінчення школи, а також люди 
середнього віку. Таке явище отримало назву «повторної» або 
безперервної освіти, коли з певних причин люди вимушені 
перекваліфіковуватись та змінювати професію. Коледжі та 
університети США враховують цю тенденцію і мають дуже гнучкі 
програми.  

 При чотирьох-п’ятирічній підготовці перші два роки занять 
відводяться для вивчення предметів загальноосвітнього циклу, а 
також вивченню теоретичних психолого-педагогічних дисциплін. 
На ці дисципліни приділяється 25-35 % навчального часу. Крім 
лекцій і практичних занять використовуються нетрадиційні 
методи і форми навчання: моделювання, рольові ігри, 
мікровикладання (записується фрагмент шкільного уроку, після 
чого проводиться груповий аналіз і оцінка цього фрагменту). При 
моделюванні і рольових іграх студенти можуть зображувати 
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шкільний клас. 
Підготовка майбутніх фахівців початкової школи до 

іншомовної освіти молодшого школяра в США спрямована на 
розвиток рівня сформованості методичної компетенції учителя 
іноземної мови в початковій школі, достатнього для успішного 
формування у молодших школярів усіх видів іншомовної 
комунікативної компетентності як на уроках, так і в позакласній 
роботі з іноземної мови; ґрунтується на інтеграції вікової 
психології і педагогіки з лінгвокраїнознавством і світовою 
літературою, використання комп’ютерних навчальних програм та 
відео курсів [3,11]. 

В основному вчителів іноземної мови в початковій школі 
готують до викладання іноземної мови в школах за загальними 
програмами. Однак уведення іноземної мови в молодшому 
шкільному віці вимагає від учителя не тільки вільного володіння 
мовами, а й уміння застосовувати сучасні технології і стратегії їх 
навчання, враховувати теоретико-методологічні засади побудови 
ранньої шкільної іншомовної освіти, знання психофізіологічний 
особливостей молодшого школяра, тобто необхідно враховувати 
особливості навчання іноземних мов у різному віці [4,156]. 

Отже, глобалізація та інтернаціоналізація суспільства мала 
значний вплив на розвиток сучасної іншомовної освіти, постала 
необхідність її модернізації та удосконалення змісту національних 
шкільних навчальних програм з іноземних мов для початкової, 
середньої та старшої школи з урахуванням лінгвопсихологічних 
основ навчання іноземних мов та соціокультурних концепцій 
оволодіння ними. 

Аналіз підходів до підготовки майбутніх фахівців початкової 
школи до іншомовної освіти молодших школярів в США та Україні 
дає підстави зробити висновок про те, що освітні тенденції в 
Україні збігаються з зарубіжними. Існує необхідність створення 
оптимальної системи підготовки майбутніх учителів іноземної 
мови в початкових класах в Україні, яка б поєднувала наступні 
компоненти: використання різних форм організації навчальної 
діяльності у вищій педагогічній школі: традиційні з 
нетрадиційними; включення активних методів навчання. 

Зазначена система створить умови для максимального 
розкриття творчого потенціалу студентів шляхом удосконалення 
мотивації навчання, його індивідуалізації, використання творчих 
методів, систематичного контролю підготовки.  
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THE ACQUISITION OF LINGUOCULTURAL COMPETENCE: 
RECONTEXTUALIZING THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

 
 The modern scientific paradigm, in terms of antropocultural 
approach to the world cognition, demands completely new means of 
perception and explanation the concept of language personality at 

every level of contemporary multilingual society. On this fundamental 
idea of human development, the complexity of language picture of the 
world is generated by coexistence of two higher forms of human 

nature that can be defined as Homo Intellectualis and Homo Lingualis.  
Moreover, the interaction of such concepts as «language», «mind», and 
«nation» creates the direction for linguistic study in its connection to 
the ethnic culture. The dialogue between humanity, culture and 
evolution occurs in the field of linguoculturological competence. 
 The problem of learning languages for better cultural 
understanding is becoming an essential part of education 
standardizing. The content, submitted in language symbols of certain 
ethnos, represents particular mental and social practice with obvious 
relation to historical discourse. Acquiring two or more cultural 
ideologies through language mastery provides the multiplication of 
conceptual model of civilization. Therefore, possessing polylingual 
mind the recipient becomes a producer of a new more complicated 
picture of the world, accordingly represents the new language reality.  
 Based on gnoseology, ontology, linguosophy, historyosophy, and 
empirical work to «reconstruct» the philosophical foundations of 

evolutionary process, this cognitive approach reflects the constituted 
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notion of contemporary scientific discourse: «representation always 
involves recontextualization» [T. Van Leeuwen, R. Wodak 1999, 96]. 
 The terms «linguoculturology» and «language personality» appear 
in a number of last decade publications, but the definitions of these 
concepts are not always univocal as well as the methods of 
linguoculturological studies. V. Vorobiev in his monograph 
«Linguistics: Theory and Methods» offers the following interpretation: 
linguoculturology is «the synthesizing complex scientific discipline, 
studying the relationship and interaction of culture and language in 
its functioning and reflecting this process as an integral structure of 
units in the unity of their linguistic and extra-linguistic (cultural) 
content using the system methods with focus on current priorities 
and cultural setting (set of norms and universal 
values)» [V. Vorobiev 1997, 36 – 37]. According to W. von Humboldt’s 
theory, the originality of the language «affects the essence of the 
nation, that’s why the careful study of the language should include all 
that history and philosophy associated with the inner world of a 
person» [W. von Humboldt 1985, 377]. In this way, one item should 
be clarified by researchers: it is not easy to ask the right questions 
about language picture of the contemporary knowledge-

based globalized world. What is more, the only key to answer them 
can be defined as polycultural communicative competence. 
 The history of civilizations proves that language has been given a 
priority role in the process of cognition. The more languages students 
learn, the more cultural diversity issues they are enriched with. 
Nowadays, in the world of social networks, the Internet and high 
technologies, communication between interlocutors belonging to 
different cultural environment is becoming more and more frequent.  
 Users perceive a lot of information from different sources but 
badly need polycultural language platform to interpret it. It obviously 
gives a possibility not only to share your data with people abroad but 
creates a new perspective for humanitarian elite through 

the transmission of knowledge and skills to next generations. 
Approval of the manifestation of individuals’ culture fixed in their 
language «allows establishing and explaining the work of one of the 
fundamental language functions – of being the means of creation, 
development, preservation and transmission of the culture» 
[V. Maslova 2001, 30]. 
 Comprehending new linguo-aesthetical content students 
recognize that phonetic, grammatical, morphological, lexicological, 
phraseological units are much more than just enough space to 
transfer the communicative intention of certain speaker. The 
customs, traditions and peculiarities of cultural life of the ethnic 
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groups through the ages have been materialized in lingual aesthetical 
symbols to form their language models of the civilization. The 
integration of ancestors’ and descendants’ conceptual pictures of the 
world has led to formation of a new multicultural society as well as 
promoted the personal intellectual abilities of every member who 
considered language the most important and beautiful gift of 
civilization. 
 The intention of learning foreign languages gives students 
absolutely perfect possibility to face and recreate the every stage of 
historical, cultural, aesthetical development of certain nation. The 
acquisition of linguoculturological competence is the only strategy to 
understand and interpret idiomatic basis and symbolic model of the 
world keeping by certain ethnic group.  
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БЕЗЕКВІВАЛЕНТНА ЛЕКСИКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 
 
Переклад текстів з іноземних мов відіграє неоціненну роль у 

розвитку людства, надаючи можливість кожному долучитись до 
інтернаціональної культурної та наукової спадщини. У сучасному 
світі в умовах поглиблення та розширення міжнародних зв’язків 
та обміну інформацією перекладознавство отримало можливість 
швидко розвиватися.   

Кожна країна, будь-який народ, всяка місцевість мають 
притаманні лише для них умови розвитку, які виступають їхніми 
характерними рисами, надаючи їм щось особливе, незвичайне, 
неповторне. Кожна мова містить у своєму лексичному складі 
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слова, які належать до національної лексики, не маючи ані 
аналогів, ані еквівалентів в інших мовах. Такі слова або 
словосполучення ми і називаємо безеквівалентною лексикою. 

Переклад безеквівалентної лексики – це частина великої і 
важливої проблеми передачі національної та історичної 
самобутності нації, яка сягає самого зародження теорії перекладу 
як самостійної дисципліни. Безеквівалентна лексика належить до 
найменш вивчених лінгвістичних одиниць, а тому її переклад 
завжди становить неабияку складність [1, 106]. 

Безеквівалентність слід розглядати лише стосовно певної 
(іншої) мови, оскільки нерідко трапляються випадки, коли слово 
однієї мови є безеквівалентним стосовно іншої, але має прямі 

відповідники в багатьох інших мовах. Наприклад, укр. «новосілля» 
має відповідник у російській мові, але є безеквівалентним щодо 
чеської мови, в якій це поняття передається описово. Вважається, 
що п’ять-десять відсотків слів навіть одного культурного кола не 
мають однослівних відповідників в іншій мові [2, 326], не кажучи 
вже про мови різних культурних кіл, до яких належать українська 
та німецька. 

Серед слів, які інтерпретуються як безеквівалентна лексика, 

виокремлюють три різні за своєю природою групи [3, 327]. 
Спроектувавши її на лексичні системи німецької й української 
мов, можна отримати: 

1) слова, які позначають національно–культурні реалії 
певних народів (їх називають культурологічними лакунами), 
порівн.: 

а) укр. чумак, рушник, галушки, бандура, вечорниці, тризуб, 
кептар  

б) нім. Fachwerkhaus (улюблений у Німеччині тип житлового 
будинку в XVI−XVII ст.); Richtfest (свято з нагоди зведення будинку 
під дах); Fruhschoppen (невелика компанія, яка збирається в 
неділю в першій половині дня в ресторані, щоб випити пиво й 
поспілкуватися). 

Така лексика є своєрідною частиною національної культури, 
відображає її етнонаціональні елементи, які не мають еквівалентів 
у мовах сусідніх країн і тому належать до безеквівалентної 
лексики.  

За тематичною класифікацією тут можна виділити поняття 
географічні (укр. степ, нім. Fohn); етнографічні (укр. школяр, нім. 
Fruhschoppen); суспільно–політичні (укр. атаман, нім. Ossi-Wessi 
Kanzler). За поширенням вони можуть бути національними ((укр. 
рушник, гопак), нім. Schutzenfest–(Volksfest mit Wettschiesen in 
Niedersachsen)); інтернаціональними (укр. гривня, нім. Pfenig); 
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локальними (укр. трембіта, нім. Schrippen – Berlinish, eine 
besondere Art von Brotchen). 

2) до другої групи можна віднести відсутні в одній мові слова 
на позначення понять, які існують у суспільстві і, здавалося б, 

повинні б мати однослівне вираження: укр. доба – в нім. Tag und 
Nacht / vier und zwanzig Stunden; нім. Geschwister – укр. брат і 
сестра / брати й сестри. 

Серед лексики цієї групи можна виділити дві підгрупи: 

a) безеквівалентні слова, які пояснюються різним 
членуванням мовами навколишнього світу:  

укр. пальці – нім. Finger und Zehe; рука − Hand und Arm; нога – 
Fuß und Bein; 

сир − Käse und Quark; нім. Swiegermutter – укр. теща і 
свекруха; Swiegervater − укр. тесть і свекор. 

При перекладі компенсація таких лексем відбувається за 
рахунок контексту; 

б) безеквівалентні слова, поява яких зумовлена тим, що один 
етнос на противагу іншому, не звернув увагу на якісь явища чи 
процеси, оскільки для нього це не було важливо: 

нім. hammern − укр. забивати молотком; sich verrechnen – 
помилитись у підрахунках; vereidigen − приводити до присяги; 
vorlesen − читати вголос; wahlfähig − той, хто має право голосу; 
той, хто може бути обраним; Verruf − погана слава, погана 
репутація; verleumden − зводити наклеп; 

укр. навстіж – нім. weit offen; налагоджувати − in Gang 
bringen; недарма − nicht ohne Grund; навскіс – schrag gegenuber; 
навмання – auf gut Gluсk; навшпиньки − auf den Zehenspitzen. 

Безеквівалентні слова цієї підгрупи перекладаються 
описовим тлумаченням або запозиченням лексеми з мови-джерела 

шляхом її транскрипції, транслітерації чи калькування (Blitzkrieg − 
блітцкріг). 

Обидві групи різняться тим, що коли в першому випадку 
немає слів через відсутність у цій культурі відповідних понять, то 
в другому відсутність слова зумовлена не відсутністю поняття, а 
відсутністю однослівного (нерозчленованого) його вираження. В 
останньому випадку можна стверджувати про незавершеність 
формування поняття. 

3) третю групу становлять випадки відсутності слів, яка 
зумовлена власне мовними (внутрішньомовними) причинами, 
дефективністю (неповнотою) словотвірних парадигм: 

укр.: чорний – чорнуватий – чорнота – чорнити − чорніти 
нім.: schwarz – schwarzlich – Schwarze – schwarzen. 
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Отже, ми з’ясували, що безеквівалентна лексика відображає 
національно-культурну своєрідність мови на лексичному рівні, 
називає такі поняття та явища у сфері певної культури, які не 
властиві іншим. Відповідно основних труднощів передачі 
безеквівалентної лексики при перекладі дві: відсутність в мові 
перекладу відповідників (еквівалентів, аналогів) через відсутність 
у носіїв цієї мови позначеного поняттям об’єкта (референта) та 
необхідність, наряду з предметним значенням (семантикою) реалії, 
передати колорит (конотацію) – її національне та історичне 
забарвлення. 
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
 

Information has never been more available than these days.  
With the emergence of the Internet and as the result – 
educational technology, students are continually entering a new 
era of learning possibilities.  All educational institutions of the 
21st century have met a transition from a face-to-face 
performance to a virtual one. This innovation in the process of   
learning has a paramount potential to epitomize the idea of 
lifelong learning [1]. 

Through the evolution of online education development, we 
come across 1970s, when computer conferencing and mail 
texting have been implemented by educators, presenting 
unprecedented ways of intellectual and social interaction [3]. 
Today we are presented to a huge number of different learning 
platforms from all over the world, more than that to create a 
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course and find the appropriate audience you don’t have to be bound 
to a certain place, it looks much more like a community where 
interested participants discuss topics. New form of learning is no 
longer set to the limits, it’s alive and it’s constantly changing its form, 
depending on the people enrolled. 

Participants can interact via dyads, seminars; group projects 
etc.; take part in video lectures or contact the instructor online. It 
evokes a huge prerogative as far as we can get access despite time 
and location differences.  

Housebound people (retired, disabled, holders of the 
maternal/paternal leave), can be enrolled and get a degree or a 
certificate in a certain field. Meanwhile, full-time job participants 
report that online education helps to dissolve the dichotomy between 
theory and practice. 

Asynchronous communication provides the opportunity to 
comment right away or to reflect and compose a response; students 
can enter anonymously and leave their comments, which make them 
autonomous, letting them expose their opinions freely, without fear of 
being not understood [3]. 

Lamentably, we still face some technical and online instructors’ 
readiness problems. Online instructors are moderators of student 
learning, they provide guidance. So, planning skills are much more 
important than actual teaching ones. 

Online education gives possibilities to raise the level of 
education, without boundaries and time settings and, indeed, 
educational technology is sure to ease access to the course materials 
and to increase motivation through technological novelties. Courses 
from various universities might be found and applied to, in the end, 
the curators promise a high level of understanding, involvement into a 
chosen field of knowledge, sometimes even the certificates which most 
of the employers have previously approved.  

Evaluation of the online students is provided by the independent 
monitoring through participation in discussions in online forums, 
multiple-choice tests to check the assimilation of lessons learned and 
more. Students with low motivation may drop out of the course, as 
there’s no traditional class structure: deadlines, grades. Learning 
platforms are characterized by: clear instructions, accessibility, 
convenient navigation, interactivity, the ability to practice, clarity of 
explanation, presentation  of the assignments on their own page, 
massive involvement in discussions, work at their own pace and 
monitor their own progress.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» 
 

Історія англійської мови – курс, який є органічною складовою 
частиною теоретичної підготовки кваліфікованого викладача 
англійської мови. Вивчення історії мови дає можливість глибше 
зрозуміти сучасну англійську мову, зрозуміти її як результат 
складного процесу розвитку і взаємодії різних факторів і 
визначити її місце серед інших мов. Вивчаючи сучасну англійську 
мову, ми знаходимо в її словниковому запасі, в фонетичній та 
граматичній будові низку явищ, які з точки зору сучасної мови є 
незрозумілими. Ці явища мають витоки більш чи менш 
віддаленого періоду і не можуть бути поясненими без звернення до 
історії мови. 

Курс історії англійської мови розглядає розвиток мови від 
існування кельтських племен на Британських островах до 
сучасних часів. Розробляючи програму з даної дисципліни, можна 
по-різному підходити до структури курсу. 

Джозеф Мілош (Joseph Milosh) пропонує наступні підходи: 
хронологічний порядок, зворотній хронологічний порядок, 
структура за темою або принципами, відокремлення зовнішньої 
історії від внутрішньої. 

Найбільш розповсюдженим є хронологічний підхід. Саме 
згідно з таким підходом структурована програма з дисципліни 
«Історія англійської мови» у більшості ВНЗ, в тому числі і у 
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Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет». Більшість підручників 
(вітчизняних і зарубіжних авторів) побудована саме за таким 
принципом [3]. У загальному вигляді маємо наступне: 

1. Курс історії англійської мови, його предмет і завдання. 
2. Індоєвропейські мови. 
3. Давньоанглійський період. 
4. Середньоанглійський період. 
5. Ранній новоанглійський період. 
6. Англійська мова 18 століття. 
7. Сучасна англійська мова. 
8. Американський варіант англійської мови. 
9. Тенденції розвитку англійської мови. 
Як правило, викладач послідовно розглядає особливості 

кожного періоду у повному обсязі, обов’язково супроводжуючи 
теоретичний матеріал зразками текстів кожного періоду 
англійської мови [1]. 

Менш традиційним варіантом хронологічного підходу є 
вивчення розвитку окремого аспекту мови в історичному розрізі.  

1. Курс історії англійської мови, його предмет і завдання. 
2. Розвиток фонетичної будови. 
3. Розвиток граматичної будови. 
4. Розвиток словникового складу. 
Це допомагає студентам простежити етапи розвитку 

окремого граматичного, лексичного або фонетичного явища. 
Прикладом такої програми є програма Вісконтського 
університету [4]. 

Застосування підходу зі зворотнім хронологічним порядком 
ґрунтується на припущенні, що студентам легше зрозуміти 
незнайому структуру давньоанглійської мови, якщо вони почнуть 
з аналізу вже відомих положень (граматика, фонетика тощо 
сучасної англійської мови) [3]. 

Тематичний підхід при розробці програми з історії 
англійської мови полягає в тому, що історія мови, як, наприклад, і 
історія літератури, об’єднується тематично. Наприклад, Джон 
Алджео (John Algeo) розглядає систему мови як «пов’язані між 
собою чотири основні види відносин, такі як синтетичні зв’язки, 
семантика, прагматика та фонетика» [2]. Навколо цих основних 
аспектів мови і може бути побудована програма з історії 
англійської мови. Або, наприклад, в Міннесотському університеті 
пропонуються такі теми: «Основні типи змін», «Основні причини 
змін» тощо [1]. 
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Останній підхід, який пропонується американськими 
педагогами являє собою синтез вищезазначених підходів. 
Спочатку розглядається загальна історія країни, а потім 
відокремлено від неї аналізуються процеси, які відбулися в 
мові [3]. 

Отже, існує низка підходів щодо розробки навчальної 
програми з дисципліни «Історія англійської мови». Кожен викладач 
має право обрати той підхід, який на його думку, є 
найдоцільнішим. Проте, який би підхід не було обрано, головне, 
щоб студенти отримали задоволення від вивчення даного курсу. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ В ПЕРЕКЛАДАХ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 

Дослідження у сфері науково-технічного перекладу – складне 
й актуальне завдання, спрямоване на досягнення адекватних 
перекладів, яке сприяє розв’язанню багатьох прикладних завдань 
та прискоренню обміну інформацією в галузі новітніх досягнень 
науки й техніки серед учених різних країн. Для текстів науково-
технічного стилю передусім характерна насиченість термінами 
різних типів, переклад яких викликає багато труднощів у фахівців 
певної галузі. Сьогодні, у час динамічного розвитку, який постійно 
впливає на всі сфери людської діяльності, зростають вимоги до 
перекладу, зокрема до його якості. 

Технічний переклад – це найскладніший вид письмового 
перекладу, який потребує від перекладача не лише відмінного 
володіння іноземною мовою, а й знання тієї предметної галузі, у 
якій виконується переклад [5, 72–74]. Науково-технічні тексти 
характеризуються особливим стилем, який відрізняє їх від інших 
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типів текстів. Під час перекладу таких текстів ця особливість 
створює додаткові труднощі та проблеми. Серед лексичних 
труднощів науково-технічного перекладу В. І. Карабан виділяє: 
багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного словникового 
відповідника або варіанта перекладу слова (терміна); особливості 
вживання загальнонародних слів у науково-технічних текстах; 
правильне застосування того чи іншого способу перекладу 
лексики; визначення межі припустимості перекладацьких 
лексичних трансформацій; переклад термінів-неологізмів, 
абревіатур; “фальшиві друзі” перекладача, як 
псевдоінтернаціоналізми, лексикалізовані форми множини 
іменників та терміни-омоніми; етноспецифічна лексика й 
етнонаціональна варіантність термінів; іншомовні слова та 
терміни в англійських науково-технічних текстах; різні власні 
імена й назви (фірм, установ і організацій) [1, 27]. 

До граматичних відмінностей автор відносить: особливості 
граматичної будови мови; форми та традиції письмового 
наукового мовлення. Так, в англійських фахових текстах значно 
частіше, ніж в українських, вживаються форми пасивного стану й 
неособові форми дієслова, дієприкметникові звороти та 
специфічні синтаксичні конструкції, особові займенники першої 
особи однини й одночленні інфінітивні та номінативні речення [2, 
14]. Тому основним завданням перекладача під час досягнення 
адекватності є вміння застосувати різні перекладацькі 
трансформації для того, щоб текст перекладу якомога точніше 
передавав усю інформацію, укладену в тексті оригіналу, 
дотримуючись відповідних норм мови, на яку 
перекладаємо [5, 54]. 

Усі терміни за своєю будовою поділяються на прості: monitor – 
монітор, feeder – фідер; складні: clock-work – годинниковий 
механізм; терміни-словосполучення: earth fault – замикання на 
землю, circuit breaker – вимикач, автомат [4, 9]. У свою чергу, усі 
складні терміни та терміни-словосполучення за кількістю 

компонентів поділяються на однокомпонентні, а саме: multicarrier 
(багатофункціональний носій передачі даних), ultrasensor 
(ультрасенсор); двокомпонентні: прикметник + іменник: diffused-
collector transistor (транзистор із дифузійним колектором); 
трикомпонентні або полікомпонентні: іменник + іменник + 

іменник: hook – collector transistor ( транзистор із колекторною 
пасткою); прислівник + іменник + … + іменник: crossed-coincident 
microphone system (система об’єднаних мікрофонів); прикметник + 
іменник +…+ іменник: magnetic cable-circuit cable (магнітна схема 
розміщення кабелів) [3, 67]. 
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Аналіз основних перекладацьких засобів уможливив їх 
структурування за основними аспектами граматичних та 
лексичних рівнів науково-технічної документації, а саме: 

– лексичні (транскрипція, транслітерація, кальк01вання); 
– граматичні (синтаксичне уподібнення, розбивка речень, 

поєднання речень, граматична заміна форми слова, частини мови, 
члена речення тощо); 

– лексико-граматичні (антонімічний переклад, експлікація 
(шляхом опису), дескриптивна перифраза, компенсація); 

– лексико-семантичні (конкретизація, генералізація, модуляція). 
Таким чином, переклад науково-технічних термінів 

відбувається з врахуванням лексико-семантичних особливостей, 
що надає можливість правильно підбирати варіант перекладу 
синтаксичних структур задля досягнення найвищого рівня 
еквівалентності. 
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Сучасний стан міжнародних зв’язків України як європейської 

держави, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії 
потребують значних змін у сфері освіти як важливого державного 
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інституту. Сьогодні, коли потреба володіти іноземними мовами в 
Європі та світі постійно зростає, вдосконалення системи навчання 
іншомовного мовлення у середніх та вищих навчальних закладах 
стає нагальною потребою. Тому доцільним є вивчення 
американського досвіду розвитку та сучасного реформування 
системи навчання іноземних мов на полікультурних засадах та 
визначення з урахуванням цього головних стратегічних напрямів 
удосконалення цілей, змісту, методів та прийомів іншомовного 
навчання у вітчизняній системі освіти. 

 Результати проведеного дослідження дозволили здійснити 
узагальнення і визначити шляхи використання американського 
позитивного науково-практичного досвіду навчання іноземних 
мов на засадах полікультурності з метою покращення стану і 
підвищення рівня іншомовної та полікультурної освіти громадян 
України у сучасних умовах. 

Доцільним видається запропонувати рекомендації на нижче 
викладених рівнях. 

На державно-законодавчому рівні серед найважливіших 
рекомендацій варто виділити: удосконалення системи іншомовної 
підготовки учнів та студентів університетів України згідно з 
документами Ради Європи, а також вимог до євроіспитів; 
виокремлення в законодавчих документах України принципу 
полікультурності, положень, що обґрунтовують першочергову роль 
полікультурної підготовки педагогічних кадрів, здатних 
працювати в полікультурному навчальному закладі; забезпечення 
Міністерством освіти і науки України інформаційної підтримки 
всіх учасників навчального процесу через мережу Інтернет, що 
полягає в оприлюдненні важливих нормативних освітніх 
документів, які стосуються полікультурної та іншомовної освіти; 
тісна співпраця МОН України з освітніми організаціями 
державного, регіонального та міжнародного рівня, що опікуються 
питаннями іншомовної освіти, для узагальнення інформації у 
глобальному вимірі та відкритого обговорення проблем і 
перспектив, запровадження державних і грантових програм, 
підтримки молодих та провідних спеціалістів і стимулювання 
досягнень у галузі іншомовної освіти; співпраця Міністерства 
освіти і науки України з науковцями, вчителями, різними 
громадськими та міжнародними організаціями, бізнесовими 
структурами, органами влади на місцевому рівні, окремими 
групами населення, батьками, учнями тощо для координації 
діяльності всіх структур, визначення шляхів підвищення рівня 
іншомовної компетентності громадян, проведення моніторингу 
рівня ефективності запропонованих підходів та досягнутих 
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результатів; залучення батьків, учнів, громадськості та бізнесових 
структур до процесу розробки стандартів; чітке виділення 
полікультурного напряму іншомовного навчання, наголошення на 
необхідності інтеграції культури в процес викладання іноземної 
мови; достатнє фінансування з боку держави, що стимулюватиме 
наукові дослідження в галузі іншомовної освіти, забезпечить 
планове проведення необхідних освітніх реформ; організація 
спеціалізованих центрів, методичних кабінетів і об’єднань з метою 
підвищення рівня поінформованості про здійснювані дослідження 
в галузі іншомовної освіти на засадах полікультурності не лише 
вітчизняних науковців, а й зарубіжних. 

На організаційно-методичному рівні ключові рекомендації 
полягають у такому: розроблення спеціальних полікультурних 
програм і навчальних планів, з урахуванням тенденції зростання 
кількості представників етнічних меншин в українських школах; 
налагодження розмаїття навчання іноземних мов у шкільній 
системі освіти, визначивши принципи переходу від навчання 
одній іноземній мові до навчання іншій після успішного 
завершення певного етапу мовної освіти; застосування іноземної 
мови як засобу навчання, тобто здійснення білінгвального 
навчання на всіх етапах, розширення практики двомовного 
навчання, посилення спрямованості у викладанні іноземних мов 
на формування загальних комунікативних умінь і навичок, 
позитивної психологічної підготовки до життя в багатомовному 
суспільстві; інтенсивніший розвиток та використання новітніх 
педагогічних технологій у навчанні іноземної мови з 
використанням досягнень інформаційної комунікаційної 
технології; навчання учнів різним видам стратегій вивчення 
іноземної мови. 

На професійно-педагогічному рівні необхідно: здійснити 
модернізацію підготовки вчителів іноземних мов на засадах 
полікультурності; активізувати професійний розвиток учителів 
іноземної мови, стимулювати рівень їхньої кваліфікації за 
допомогою реалізації он-лайн та дистанційної освіти; залучити 
провідних спеціалістів із центрів підвищення кваліфікації 
вчителів, науково-дослідних лабораторій, провідних ВНЗ тощо до 
співпраці та проведення активної дослідницької роботи 
безпосередньо в школі; залучати вчителів до розробки навчально-
методичного забезпечення уроків іноземної мови, роботи 
конференцій, семінарів, вебінарів, діяльності регіональних та 
міжнародних громадських організацій полікультурної освіти; 
створити регіональні асоціації наукових і практичних працівників 
іншомовної освіти, які започаткують нагороди науковцям та 
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вчителям-практикам за такими номінаціями: науковець року в 
галузі іншомовної освіти, краща програма підготовки вчителів 
іноземної мови, краща публікація року та краща наукова робота 
тощо. 

Звичайно, неможливо скопіювати американську модель 
полікультурної освіти і намагатися застосувати її в школах 
України без урахування соціальних, культурних, ментальних і 
матеріальних особливостей нашої держави.  Навіть найбільш 
передовий зарубіжний досвід не можна механічно переносити в 
українську освіту, він повинен бути сумісним із специфічними 
умовами регіонів і країни в цілому. Проте, на нашу думку, 
виокремлені теоретичні ідеї і практика побудови системи 
іншомовної освіти США можуть суттєво вплинути на 
реформування галузі шкільної іншомовної освіти в Україні з 
збереженням пріоритетності рідної мови як засобу спілкування з 
одночасним розумінням та відкритістю до світу з його мовним, 
культурним, ідеологічним, політичним, економічним, соціальним 
розмаїттям, сприяти усвідомленню важливості оволодіння 
іноземною мовою з метою взаєморозуміння у сучасному 
полікультурному цивілізованому світі.  
 

Олена Бевз 
Уманський державний  

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

 
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ  
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 
Інтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, її вихід у 

європейський та світовий простір потребують певних 
трансформацій  у сфері освіти, зокрема у галузі шкільної 
іншомовної освіти. Сьогодні в Україні приділяється значна увага 
оволодінню іноземними мовами учнями загальноосвітніх 
навчальних закладів. Згідно з Державним стандартом початкової 
загальної освіти вивчення іноземної мови з першого класу 
загальноосвітньої школи стало обов’язковим з вересня 2012 р. 
Вивчення другої іноземної мови (ІМ) ініційовано МОН України у 
2005-2006 н.р. З 2013-2014 н.р. її вивчення стає обов’язковим для 
учнів ЗНЗ з 5 до 11 класів. З 2014-2015 навчального року 
вивчення другої ІМ продовжується за бажанням учнів та за умови 
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забезпечення навчальних закладів кадрами для її викладання. Ці 
зміни зумовлюють потребу у висококваліфікованих учителях 
іноземної мови. 

Тому Міністерство освіти і науки України ставить нові 
вимоги до підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих 
навчальних закладах країни, акцентуючи увагу на оновленні 
змісту та підходів до їх мовної та методичної компетентності. 
З метою реалізації означеного завдання у березні 2013 р. 
Міністерство освіти і науки України спільно з Британською Радою 
в Україні започаткували новий проект, метою якого є поліпшення 
якості підготовки майбутніх учителів англійської мови в Україні. 
Проект носить назву «Шкільний вчитель нового покоління». 
Керівником проекту з боку  Британської Ради в Україні є 
менеджер проектів та партнерських зв'язків Вікторія Іваніщева, а 
його консультантом – академічний директор інституту вивчення 
мов м. Норідж, Велика Британія Род Болайто. 

Проект передбачає вивчення сучасного стану підготовки 
вчителя в Україні; узагальнення досвіду університетів України, 
Великої Британії та інших країн та розробку необхідних 
документів та матеріалів з метою удосконалення методичної 
підготовки вчителів.  

Перший рік роботи над проектом був спрямований на 

реалізацію першого завдання – вивчення та узагальнення 
сучасного стану підготовки вчителів англійської мови  в Україні, 

зокрема методичної складової – і передбачав проведення 
допроектного базового дослідження. У рамках проекту було 
створено робочу групу, до складу якої увійшли провідні фахівці з 
восьми університетів України, в яких здійснюється підготовка 
майбутніх учителів іноземних мов, а саме: Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини, Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського, Житомирський державний університет імені 
Івана Франка, Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького, Ніжинський державний 
університет імені Миколи Гоголя, Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, Харкiвський нацiональний 
педагогiчний унiверситет iменi Г.С.Сковороди, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича.  

Завдання допроектного дослідження: 
• описати систему додипломної освіти та підготовки вчителів 

англійської мови в Україні: структуру, стандарти, навчальні плани 
та програми; 
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• проаналізувати зміст додипломної освіти та підготовки 
вчителів англійської мови в Україні; 

• охарактеризувати структуру та зміст методичної 
підготовки: загальні особливості, знання та навички, засоби 
навчання, оцінювання;  

• з’ясувати та проаналізувати  бачення основних 
зацікавлених сторін щодо сучасного стану підготовки учителів 
англійської мови в Україні; 

• підготувати основні напрями для поліпшення додипломної 
освіти та підготовки учителів англійської мови, визначити 
потенційні переваги, можливості, ризики й загрози. 

Зрозумілою є теза про те, що найголовнішу роль у підготовці 
майбутнього вчителя відіграє вивчення дисциплін методичної 
підготовки. З метою дослідження як саме представлена методична 
підготовка майбутніх вчителів англійської мови на сучасному 
етапі було проаналізовано  навчальні плани напряму 6.020303. 
Філологія. Мова і література (англійська).  До методичної 
компоненти підготовки вчителя англійської мови освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» входять такі дисципліни: 

- Методика викладання іноземних мов/ Методика навчання 
іноземних мов/ Шкільний курс іноземної мови і методика його 
викладання/ Методика викладання основної іноземної мови; 

- Методика викладання другої іноземної мови; 
- Спецкурс з методики викладання іноземних мов; 
- Новітні технології навчання іноземних мов. 

Серед основних завдань підготовки вчителя іноземної мови 
необхідно виокремити наступні: створення цілісної системи 
професійної безперервної підготовки з урахування вітчизняного 
досвіду і тенденцій розвитку світових систем навчання іноземних 
мов; державне визнання того, що підготовка вчителя іноземної 
мови є важливим завданням суспільства; створення системи 
профорієнтаційної роботи та відбору здібної молоді для оволодіння 
професією вчителя іноземної мови; упровадження єдиних 
державних стандартів щодо різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів та забезпечення додипломної освіти в галузі навчання 
іноземних мов. 

Важливість поєднання теоретичних і практичних аспектів 
підготовки вчителя англійської мови доводиться тим, що воно 
сприяє підвищенню якості професійної освіти. Адже більш 
якісним вважається процес, коли знання набуваються не про 
запас, а в контексті моделі майбутньої діяльності, життєвої 
ситуації. У цьому контексті існує цілий ряд нових аспектів 
сучасних тенденцій розвитку освіти: індивідуальний розвиток 
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студентів; підготовка не тільки задля майбутнього, але й 
користування принципом “тут і зараз”; вміння жити в умовах 
постійних змін; орієнтація на структуру матеріалу, а не на обсяг; 
навчити вчитися і навчати; навчання критичного і логічного 
мислення; знання здобуваються у діяльності, що імітує майбутню 
професійну; використання нових шляхів продуктивної діяльності; 
орієнтація на розв’язання конкретних проблем; формулювання 
цілей і вибір шляхів їх досягнення; здійснення об’єктивного 
контролю. 

Важливою педагогічною умовою, необхідною для розвитку в 
майбутніх учителів іноземної мови умінь, є інтеграція їх базових 
знань з проблем професійно-педагогічного та іншомовного 
мовленнєвого спілкування і моделювання різноманітних ситуацій 
професійно-педагогічної взаємодії. Саме ця педагогічна умова як 
особлива обставина освітнього середовища їхньої професійної 
підготовки здатна зміцнити міжпредметні зв’язки психолого-
педагогічних і фахових дисциплін, а також слугувати формуванню 
системності знань майбутніх учителів іноземної мови з опанування 
всіх функцій їхньої професійної діяльності з навчання учнів 
іноземної мови. 

Отже, в цілому структура професійно-педагогічної підготовки 
вчителя англійської мови має базуватися на створенні цілісної 
системи теоретичних знань і тренінгу функцій вчителя, готового 
до постійного вирішення навчально-виховних завдань і готового 
досягти рівня педагогічної майстерності й творчості, тобто 
слугувати надбанню якостей артистичного вчителя, здатного до 
постановки цікавих і змістовних педагогічних спектаклів у 
сучасній школі. 

Проте аналіз навчальних планів ще раз доводить, що фахова 
підготовка вчителя англійської мови здійснюється у країні дещо 
хаотично. В процесі аналізу навчальних планів різних вищих 
навчальних закладів України було з’ясовано, що вони містять 
суттєві відмінності. Так, найвищі показники має мовна складова, 
що становить 28,9 % у підготовці бакалавра. Найменшу кількість 
годин при підготовці майбутнього вчителя відведено на 
дисципліни методичної підготовки – 2,3 %, тоді як дисципліни 
психолого-педагогічного циклу становлять приблизно однаковий 
відсоток – 7,6 %. В середньому 5,8 % навчального плану 
підготовки бакалаврів присвячені дисциплінам лінгвістичного 
циклу. 
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АНОТАЦІЯ ТЕКСТУ  ЯК ОСНОВНИЙ ВИД 

КОМПРЕСОВАНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ  
 

 Навчання студентів навичкам і умінням анотувати 
іншомовний текст як одного з основних джерел інформації, тобто 
орієнтації в іншомовному матеріалі й умінню вибирати потрібне, є 
однією з найефективніших форм практичного володіння 
іноземною мовою, що у майбутньому забезпечить успіх студентів у 
професійній діяльності. 

Проблема навчання студентів анотувати текст є предметом 
багатьох наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених 
О. К. Єгорова, С. І. Калініна, Н. Н. Рябова,  О. О. Радзієвська, 
Н. В. Ротова, Н. А. Фролова, Є В. Шкурко відносно рідної і 
іноземної мов. 

Останнім часом підвищився інтерес до проблем не лише 
пошуку, але і компресії інформації, у якому анотування займає 
центральне місце. Завдяки компресії  інформації, текст стає 
компактним і, для того, щоб ознайомитися з новими публікаціями 
фахівець у першу чергу переглядатиме реферативні журнали, а не 
вихідні матеріали в їх повному обсязі. Таким чином, відбувається 
заощадження часу, що важливо для сучасної людини. 

Програма дисципліни «Іноземна мова» включає обов'язкове 
навчання студентів основам анотування і реферування. 
Підсумком цієї роботи має бути структуризація професійно 
значимої інформації, написання самостійних доповідей іноземною 
мовою. Робота  з  подібного  роду  текстами  є програмною 
вимогою при вивченні іноземних мов на немовних факультетах 
ВНЗ: перед викладачами ставиться завдання навчити студентів 
складати анотації текстів або статей. У числі вимог, що 
висуваються студентам і аспірантам у процесі навчання науково-
дослідницької діяльності - уміння складати тексти анотацій, 
необхідних для оформлення результатів наукової праці. 

Дослідження Є. В. Шкурко показали, що особливо гостро, 
проблема формування навичок складання стислого 
(компресованого) тексту стоїть перед викладачами які працюють 
зі студентами немовних спеціальностей. Вилучення із тексту 
основної інформації, її узагальнення і оформлення в максимально 
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стислому вигляді є нелегким завданням для студентів немовних 
спеціальностей. Як правило, уміння викладати зміст прочитаного 
зводиться до простого переказу. Очевидно, що анотуванню 
студентів необхідно спеціально навчати [5]. 

Тексти анотацій як компресія наукової інформації потрібні в 
сучасній навчальній і науковій діяльності. Зокрема, невід'ємною 
вимогою до оформлення результатів наукових досліджень у 
вітчизняних і зарубіжних виданнях на сьогодні являється надання 
авторських анотацій на декількох мовах, у тому числі й 
англійською мовою. Як правило, англомовний варіант анотації 
потрібний для читачів, що не знають російську або українську 
мову, оскільки англійська мова вважається міжнародною мовою 
для наукових публікацій.  

Анотація (від лат. annotatio – зауваження) – це досить 
короткий виклад змісту первинного документу, складеним у 
результаті компресії тексту оригіналу і які  в кількох рядках дають 
уявлення  про його тематику [1].  

На думку Н. Н. Рябової, анотація є першим знайомством із 
первинним документом, що дозволяє судити про доцільність його 
більш детального вивчення з метою проникнення у сутність 
інформації оригіналу [3].  

Уміння анотувати прочитану літературу допомагає 
оволодінню навичками реферування. Анотація в силу своєї 
стислості не допускає цитування, в ній не використовуються 
смислові шматки оригіналу як такі, основний зміст першоджерела 
передається тут "своїми словами". Особливістю анотації є 
використання в ній мовних оцінних кліше, яких немає в рефераті. 

Зміст анотації передається своїми словами, як би ззовні, 
тобто у формулюваннях референта. 

Основна помилка при складанні анотацій – надмірність 
інформації. У цілях запобігання цьому недоліку слід уникати 
повторення відомостей, зайвих фраз, що не несуть основної 
інформації, вставних слів і речень, складних додаткових 
конструкцій. 

Анотації за змістом і цільовому призначенню можуть бути 
довідковими, описовими, реферативними, рекомендаційними і 
критичними [2].  

На думку Н. А. Фролової, цикл навчання анотування 
професійних текстів повинен включати чотири основних етапи: 

1) Мотиваційно-орієнтований етап; 
2) Цільовий етап; 
3) Розвиваючо-формуючий етап; 
4) Узагальнюючий. 
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Такі етапи роботи зі спеціальними текстами на іноземній мові 
переслідують практичні, освітні і виховні цілі, які об’єднуються в 
одне ціле – анотацію [4].  

   Знання основних етапів анотування дозволяє швидко 
орієнтуватися в літературі зі спеціальності і не витрачати зайвий 
час на важкий процес перекладу. У щоденній практиці багатьох 
спеціалістів постійно виникає необхідність усного і писемного 
викладення на рідній мові короткого змісту іншомовного 
матеріалу, які містять цінну інформацію. Також широко 
розповсюджена практика публікацій наукових статей в журналах 
і збірниках рідною мовою із стислим викладенням їх основного 
змісту іноземною мовою. Техніка усіх перерахованих видів 
діяльності й складає зміст анотації [4]. 

Отже, навчання навичкам анотування повинно починатися 
із перших років вивчення іноземної мови, але навчання компресії 
тексту в логічно зв’язаний текст анотації доцільно здійснювати на 
другому курсі, коли студенти набувають знання, навички відбору, 
скорочення і узагальнення інформації і можуть адекватно 
аналізувати інформацію. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УСНОГО І ПИСЕМНОГО  

АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ 
 

На початку ХХІ століття зросла роль письма у навчанні 
іноземної мови; воно певною мірою стало розглядатися як резерв 
підвищення ефективності навчання англійської мови. Не можна 
не враховувати і практичну значимість писемного спілкування у 
світлі того, що з’явилися нові технічні засоби для здійснення 
комунікації, такі, як телекс, факс, персональний комп’ютер.  

Проблемі навчання писемного англійського мовлення 
тривалий час не надавали великого значення ні в педагогічному, 
ні в науковому середовищі, хоча слід враховувати, що саме 
англійське писемне мовлення відіграє важливу роль при 
працевлаштуванні, при заповнюванні офіційних бланків, анкет, 
рецензій, формулярів. Найчастіше письмо виступало як 
допоміжний засіб навчання іншим видам мовної діяльності – 
говорінню, читанню, аудіюванню. Сьогодні ситуація змінилася. До 
міжнародного спілкування залучається велика кількість людей 
різного віку, професії й інтересів. 

Писемне мовлення – це специфічний вид мовленнєвої 
діяльності, що має ряд особливостей, які відрізняють його від 
усного мовлення, а також від писемного мовлення рідної мови, і 
його необхідно спеціально навчати [2,  61].  

У дослідженнях проведених вітчизняними науковцями 
зазначається, що писемне мовлення формується заздалегідь у 
думці й передбачає велику кількість розумових дій та операцій. 
Процес починається із внутрішнього мовлення, зі складання 
програми майбутнього висловлювання. Він включає розумову 
діяльність по відбору лексичних одиниць, організації їх у 
граматично оформлені речення та об’єднанню цих структур у 
великі відрізки мовлення – абзаци – для виявлення логічних 
зв'язків між окремими думками.  

http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturo%20logiya-2011/obuchenie-annotirovaniyu-tekstov-na-inostrannom-yazyke/
http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturo%20logiya-2011/obuchenie-annotirovaniyu-tekstov-na-inostrannom-yazyke/
http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturo%20logiya-2011/obuchenie-annotirovaniyu-tekstov-na-inostrannom-yazyke/
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 Проведений аналіз психологічних передумов навчання 
студентів немовних спеціальностей писемного англійського 
мовлення дозволив  С. Скуратівському зробити висновок, що усне 
і писемне мовлення перебувають у найтіснішому взаємозв’язку, 
який ґрунтується на спільності комунікативної функції обох форм 
мовлення. Тому навчання одного виду мовлення сприяє 
розвиткові іншого [4,  22].  

Усні форми роботи випереджають письмові і значною мірою 
домінують над ними. Отже, залишається незрозумілим питання 
кореляції усних і письмових видів діяльності на різних етапах 
навчання. Окрім цього, значимість письмових творчих робіт із 
залученням матеріалу з додаткових автентичних джерел, на думку 
І. Веретіної, недооцінюється [1]. 

Письмо удосконалює усне висловлювання, сприяє 
формуванню навичок самоконтролю. Велика питома вага письма 
у домашній роботі з іноземної мови не є випадковістю. Цей факт 
пояснюється психологією студентів: вони зазвичай приділяють 
більше уваги виконанню письмових завдань, ніж усних. Під час 
аудиторної роботи письмо – найбільш економний, надійний, 
ефективний та масовий спосіб контролю знань та рівня володіння 
мовою. Інтерес методистів до засобів розвитку писемного 
англомовного мовлення студентів ВНЗ обумовлений тим, що 
письмо супроводжує навчання в продовж усього періоду занять у 
вищому навчальному закладі. Воно охоплює різні сфери 
навчальної діяльності студентів: написання конспектів 
прочитаного або прослуханого тексту, складання анотацій, 
резюме, тез, інструкцій, написання рефератів, дипломних робіт та 
ін. Тому навички й уміння володіння письмом доцільно розвивати 
поступово з урахуванням тих методичних завдань, які 
визначаються кожним етапом навчання у вищому навчальному 
закладі (початковий, середній, просунутий, завершальний). 
Головною метою роботи викладача вважається створення на 
занятті таких психолого-педагогічних умов, які допомагають 
студентам досягти рівня іншомовного комунікативної компетенції, 
який був би достатнім для здійснення спілкування у різноманітних 
життєвих ситуаціях.  

Слід робити акцент на відмінності між писемним і усним 
мовленням, уміння правильно застосовувати основні правила 
орфографії і пунктуації. Засвоєння умінь письма включає 
навчання написанню творів та есе на задану тему. При написанні 
творів студенти знайомляться з теоретичними положеннями, а 
потім долучаються до практичної діяльності. Усі твори 
складаються зі вступу (Introduction), формулювання проблеми 
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основної ідеї, основної частини (Body) і висновку (Conclusion). 
Використовується і така форма письмового висловлювання як есе. 
Твори і есе строго диференціюються. У творах студенти 
представляють факти такими як вони є, а в есе демонструють 
власну інтерпретацію фактів, тобто виражають свої власні ідеї, 
думки і відчуття. 

Одним із основних видів іншомовного писемного мовлення є 
творче письмо, навчання якого є найскладнішим. 

Творче письмо робить слова та ідеї незабутніми. Творчо 
використовуючи іноземну мову, студенти перетворюють її на 
власну, а творчі завдання допомагають відчути впевненість у 
своїх вміннях.  

Творче письмо має такі види: виконання проектів; складання 
діалогів; написання реферату; складання описів; складання 
інструкцій; написання тез до наукових конференцій; написання 
анотацій та рецензій; ведення записів. 

Наслідком читання та аналізу творчих робіт своїх 
одногрупників є розширення мовного досвіду студентів і розвиток 
умінь об’єктивно аналізувати та оцінювати як свій, так і чужий 
текст. 

Однак, наш погляд, у ВНЗ на немовних спеціальностях 
приділяється недостатньо уваги перевірці виконання таких 
творчих завдань, як реферування (summary) тексту, написання 
діалогів, які могли б здійснюватися за допомогою усних та 
письмових форм навчання. 

Дебати можуть посісти чільне місце серед підготовчих вправ. 
Усе обговорення завжди повинне передувати творчому завданню. 
Воно синтезує необхідність планувати зміст і структуру 
написання. Усне обговорення дає викладачеві англійської мови 
змогу виявити, чи володіють студенти в достатній мірі 
словниковим запасом та мовними структурами, необхідними для 
вираження своїх думок під час письма.  

Групове обговорення особливо корисне для студентів з 
недостатнім рівнем знань, оскільки забезпечує їх ідеями та 
матеріалами із запропонованої теми. Груповий твір є добрим 
прикладом діяльності, коли аудиторія стає майстернею, а 
студентів просять працювати невеликими групами над 
конкретним завданням. Взаємодія групи та внесок кожного 
учасника є колективною творчістю [3,  124]. 

Отже, аналіз наукових джерел свідчить про те, що усне і 
писемне мовлення перебувають у найтіснішому взаємозв’язку, 
який ґрунтується на спільності комунікативної функції обох форм 
мовлення. Писемне мовлення відіграє важливу роль у розвитку 
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іншомовної комунікації студентів немовних спеціальностей, 
оскільки майбутній фахівець має володіти рівнем і якістю 
професійної іншомовної писемної комунікативної компетенції, яка 
уможливить його затребуваність і мобільність на вітчизняному і 
міжнародному ринку праці. Однак, незважаючи на обґрунтування 
ефективності писемного мовлення для розвитку іншомовної 
писемної комунікації, писемне мовлення все ж таки залишалося 
недостатньо затребуваним у процесі навчання студентів немовних 
спеціальностей. 
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ В США 

 
Педагогічна культура батьків — компонент загальної 

культури, який акумулює в собі накопичений попередніми 
поколіннями досвід виховання дітей у сім’ї. Виявляється вона в 
розумінні та усвідомленні батьками своєї відповідальності за 
виховання дітей, у ставленні до них, в оцінюванні їхньої 
поведінки, у реальній діяльності та спілкуванні з ними, а також у 
здійсненні продуктивних зв’язків з іншими виховними 
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інститутами (дошкільними закладами, школою, позашкільними 
закладами). Для цього дорослі мають бути не лише належно 
вихованими, а й педагогічно освіченими. Бо, як стверджують 
психологи, навіть найсерйозніші прорахунки педагогів не 
позначаються так фатально на розвитку особистості дитини, як 
неправильна поведінка батьків. У США батьківська культура 
включає рівень підготовленості до навчання і виховання дітей 
дошкільного віку в умовах сім’ї, вміння застосовувати якості 
вихователя у процесі спільної життєдіяльності усіх членів родини. 
Педагогічна освіченість як елемент культури батьків 
характеризується основним мінімумом знань з психології, 
педагогіки, фізіології, гігієни, а також – уміннями та навичками 
здійснення виховної діяльності та догляду за дитиною [1, 241].  

Внаслідок аналізу робіт американських науково-педагогічних 
джерел дослідниками було встановлено деякі пріоритетні 
напрямки родинного виховання: 

1. Шкільно-сімейне виховання. 
2.  Батьківська просвіта. 
3.  Підготовка молоді до сімейного життя. 
Головною тенденцією сучасної американської педагогіки 

стала активізація взаємодії школи з батьками і родиною взагалі. 
Помітною ознакою діяльності багатьох соціальних працівників  і 
педагогів США є їхнє прагнення надати спільній діяльності школи і 
сім'ї характеру обґрунтованої системи. В американській педагогіці 
все частіше можна зустріти поняття "батьківсько-шкільне 
виховання", "сімейно-вчительське партнерство" та інші.  

Щодо батьківської просвіти у США, то на даний період вона 
досягає дуже високого рівня. Соціальні і педагогічні працівники 
проводять спеціальні курси для батьків з родинного виховання. На 
всіх рівнях (школа, мікрорайон, місто та ін.) діють батьківські 
асоціації, що організовують благодійну діяльність, працюють з 
неблагополучними сім’ями, ведуть у школах гуртки чи навіть 
проводять уроки як волонтери. Також у США діють батьківсько-
вчительські асоціації, робота яких включає лекції для батьків, 
групові й індивідуальні бесіди, зустрічі з батьками, відвідування 
дітей на дому та ін. В Америці існує велика кількість програм, що 
навчають батьків у трьох напрямках: 

1) батьки – діти (IDEA, HIPPY, Parent-to-Parent Program); 
The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) - це 

закон, що гарантує навчання для дітей з обмеженими 
можливостями. IDEA вимагає, щоб школи надавали спеціальні 
освітні послуги для студентів, що зазначені в індивідуальній 
навчальної програми студента. Програма допомагає батькам 
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зайняти активну позицію, щодо освітнього благополуччя своєї 
дитини, сприяє залученню батьків до виховання дітей, а також 
надає можливість контролювати успішність та право оскаржити 
оціни. 

HIPPY – Home Interaction Program for Parents and 
Youngsters – це програма вільного навчання вдома, що допомагає 
дітям і батькам підготуватися до школи. HIPPY заохочує родини 
навчатися разом. Навчання з HIPPY розпочинається за рік до 
вступу дитини до школи та продовжується у перший рік 
навчання. В межах програми батьки займаються з дітьми 10-15 
хвилин, п’ять днів на тиждень, а прикріплений до сім’ї наставник 
контролює, перевіряє та коригує процес навчання. Також у межах 
проекту створюються різноманітні розважальні заходи де батьки 
підтримують один одного та діляться досвідом [4]. 

Parent to Parent USA (P2PUSA) – це програма підтримки 
сімей, що мають дітей з особливими потребами. Мета проекту – це 
поширення досвіду. Досвідчені батьки діляться секретами по 
догляду та вихованню дітей та радять корисну літературу [5]. 

2) батьки – діти –  вчителі (CFC, NEA, The Children's 
School); 

The Children’s School – це приклад співпраці батьків, 
вчителів та дітей. Навчання розпочинається з трьох років і триває 
до шостого класу. Через емпіричний  підхід до початкової освіти, 
діти розвивають здатність мислити логічно і критично та люблять 
процес навчання. 

3) підготовка працівників для роботи у сфері 
батьківської просвіти (Family Life Education Program, the 
programs of National Council of Family Relations and National 
Council for Parent Involvement in Education) [3].  

The National Council on Family Relations (NCFR) забезпечує 
освітні програми для сімейних дослідників, викладачів і 
практиків, що беруть участь у розробці та поширенні знань про 
сім’ю та сімейні відносини, встановлюють  професійні стандарти, і 
працюють для просування сімейного благополуччя. 

Ідея про підготовку молоді до сімейного життя була пов’язана 
з діяльністю Американської асоціації домашньої економії (The 
American Home Economics Association), а втілена на практиці з 
актом Сміта-Хьюджеса 1917 року (Smith-Hughes of 1917), коли 
цей курс став читатися у професійних коледжах навчання жінок 
домашнього господарства. Крім того, з початку XX століття в США 
починає видаватися журнал "Шлюб і сімейне життя" [2]. 

У процесі розвитку просвіти батьків в США накопичено 
цінний педагогічний досвід, який на сьогодні може бути 
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раціонально використаний в умовах реформування вітчизняної 
освіти, зокрема потребують уваги такі питання: розробка методик 
з організації батьківської просвіти, педагогічні ідеї щодо 
створення центрів із підвищення психолого-педагогічної 
компетентності сучасних родин із питань батьківства та 
підготовки педагогічних кадрів для роботи з батьками, психолого-
педагогічний досвід організацій, що координують просвіту 
батьків. 
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СТРУКТУРА І ВИДИ МЕТОДІВ ПРОЕКТІВ 

 В СТАРШИХ КЛАСАХ США 
 

Всі учні старших класів долучаються до виконання 
випускного проекту, який втілюється відповідно до мінімальних 
вимог для випускників старших класів згідно House Bill 1209 and 
WAC 180-51-061. Кожний шкільний район (округ) розробляє 
вказівки для забезпечення цих випускних вимог. Офіс 
завідуючого державної освіти штату Вашингтон окреслює основні 
цілі з випускного проекту старшокласника наступним чином: 

• Заохочує учнів мислити аналітично, логічно і креативно 
при використанні досвіду і знань для вирішення проблем. 

• Залучає учнів до вивчення і дослідження проблеми, до 
якої в них виникає інтерес. 

http://www.hippyusa.org/
http://www.p2pusa.org/
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• Створює можливості для реалізації розроблено проекту 
(пов’язаний із реальним світом). 

Екологічний проект, які виконують учні старших класів, має 
певну структуру, тобто складається з сукупності певних етапів.  
Перший етап передбачає ознайомлення старшокласників з 
актуальними екологічними проблемами даної місцевості. Він 
дозволяє учням свободу і гнучкість у виборі систем і проблем, які 
визначають індивідуальний інтерес учнів і стосуються певної 
громади, про яку учні піклуються. Намір виконувати той чи інший 
проект може відображати прагнення учнів його здійснювати в 
індивідуальному чи колективному варіанті. 

Другий етап виконання проекту має на меті пошук учнями 
інформації про екологічні проблеми і можливі шляхи їх вирішення.  

Третій етап передбачає вивчення і дослідження учнями 
екологічної проблеми або системи в контексті сталості екології, 
економіки і суспільства. При цьому учні співпрацюють із 
експертами громади, знаходять шляхи вирішення вибраних 
проблем, розробляють моделі чи визначають зміни в екосистемі. 

Четвертий етап полягає в презентації проекту на 
громадському форумі.  

В педагогічній літературі США існує багато порад, як 
виконувати екологічний проект зі сталого розвитку в початковій, 
середній і старшій школі. Одна з них розкриває покрокове 
виконання проектування. Для розроблення проекту учень повинен 
виконати низку вимог. Кроки нагадують питання, які учень 
повинен відповісти, перед тим, як перейти до наступного кроку в 
цьому процесі. 

1. Що цікавить тебе? 
2. Якій системі ви приділите увагу? 
3. Якої громади це стосується? 
4. Яку екологічну проблему ви бажаєте вивчати? 
5. Де ви будете збирати інформацію? 
6. Чи визначили ви експертів громади? 
7. Чи враховує ваше дослідження екологічні, економічні і 

соціальні фактори? 
8. Що ви дізналися за допомогою аналізу інформації і 

даних? 
9. Яке вирішення ви пропонуєте? Як можна змінити чи 

покращити систему? 
10.  Як ви поділитись і зробити публічним ваше вирішення 

проблеми? 
11.  Яких заходів ви можете вжити в громаді? 
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Особлива увага в американській педагогічній пресі 
приділяється проектам в старших класах. В основі проектів зі 
сталого розвитку старшокласників повинні лежати не тільки 
власні учнівські інтереси, а й інтереси громади. Адже, на цьому 
етапі їх когнітивного і соціального розвитку учні старших класів 
вже готові до роздумів про проблеми людства (глобальної громади) 
і проявляють бажання знайти шляхи їх вирішення, оскільки вони 
стосується таких глобальних питань, як зміна клімату, зменшення 
біорізноманітності, захист екосистеми. Старшокласників 
спонукають до того, аби вони співпрацювали із молодшими 
школярами та підлітками, залучали певною мірою їх до реалізації 
певних етапів тощо. Вчителі пропонують такі варіанти 
екологічних проектів зі сталого розвитку в старших класах: 

1. Лісництво. Розробіть план з сталого управління лісом для 
країни, штату чи лісу у федеральній власності і презентуйте його 
на зустрічі зацікавлених сторін. 

2. Продукти і фермерство. Розробіть вказівки, які 
окреслюють як місцеві фермери і продовольчі банки можуть 
працювати разом для забезпечення продуктами харчування сімей 
із невисоким доходом. 

3. Споживчі товари. Створіть посібник покупця для 
підлітків, який допомагав їм у виборі нетоксичної косметики, 
засобів особистої гігієни і продуктів харчування без ГМО. 

4. Якість води і її збереження. Спроектуйте і побудуйте 
систему, яка вловлює і переробляє стічні води. 

Крім глобальних проблем, що стають основою для 
розроблення екологічних проектів, вчителі пропонують й більш 
прості і конкретні, а саме: 

• Проект баку із черв’яками (wormbins) для вироблення 
компосту із харчових відходів. 

• Шкільна овочева ділянка. 
• Дощові садки і цистерна, встановлена на шкільному 

подвір’ї. 
• Нові шкільні споруди чи перебудовані, які включають в 

себе принципи зеленого будівництва 
• Засоби вимірювання якості повітря в приміщенні (Indoor 

Air Quality Tools). 
• Використання нетоксичних миючих засобів опікунським 

персоналом. 
• Програма із харчуванню учнів в школі, яка 

використовує продукцію місцевих ферм. 
• Аудит використання енергії чи загального вироблення 

відходів. 
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Наступний приклад пов’язаний із шкільним округом 
Беллінгем. Він заохочує учнів до дослідження громади у тісній 
співпраці із радником з неї. Проект включає наступні п’ять 
компонентів: 

1. Загальна пропозиція: включає визначення теми і плану 
проекту, аналіз інформації про тему і отримання дозволу на її 
здійснення. 

2. Наукова робота: дослідження теми за допомогою різних 
методів. 

3. Портфоліо: розроблення документів проекту: збирання 
різної інформації, ідей, записів в щоденник і залучення до 
громади. 

4. Оформлення роздумів: залучає метакогнітивні роздуми 
стосовно того, що учні вивчили про свою громаду і себе. 

5. Презентація: включає демонстрацію навичок 
спілкування і поєднання всіх елементів всього проекту. 

Виконання проектів з сталого розвитку – це можливість для 
Беллінгемських учнів вибрати тему, що є актуальною для місцевої 
громади, можливість співпрацювати із місцевими експертами і 
громадськими організаціями, презентувати свої досягнення. 

Екологічні проекти дають змогу старшокласникам серйозно  
займатися наукою в галузі біології та екології. Виконуючи проект, 
учні використовують принципи наукового методу, що включає в 
себе визначення проблеми, розробки основного питання, збирання 
інформації, розробка і перевірка рішення та оцінка результатів, 
що ґрунтуються на доказах. І на завершення, учні розробляють 
рекомендації до вирішення проблем справжнього світу. Більш 
конкретна ця діяльність полягає в наступному: залучення учнів до 
роботи волонтерами чи проходження практики в дослідницькій 
лабораторії;  відвідування дослідницьких лабораторій; участь у 
літніх молодіжних наукових екологічних програмах; співпраця з 
професорам відносно певної теми після проходження занять в 
наукових лабораторіях тощо. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У НІМЕЧЧИНІ 

 
Сучасні вимоги до якості підготовки фахівців технічного 

профілю потребують, насамперед, інноваційних підходів до їх 
навчання і високого професіоналізму інженерно-педагогічних 
працівників системи професійної освіти. Саме якість професійної 
підготовки, яка є сукупністю особистісних та ділових рис 
працівника, що виявляються у процесі праці та охоплюють: 
професіональну компетентність, загальне світобачення, рівень 
інтелектуального та культурного розвитку, здатність адаптуватися, 
мобільність, умотивованість, інноваційність, самостійність, 
відповідальність, ініціативність, творчість у праці, старанність, 
сумлінність, дисциплінованість, комунікабельність, активність, 
підприємливість – набуває особливого значення в умовах ринкової 
економіки,стає необхідним фактором рентабельності виробництва, 
визначає конкурентоспроможність підприємства [1, 6]. 

Оскільки забезпечення якості початкової та подальшої 
професійної підготовки у технічних університетах з кожним днем 
набуває все більшого значення та привертає все більшу увагу, 
Європарламент та Европейська Рада запровадили «Рамкові 
рекомендації європейської гарантії якості» (European Quality 
Assurance Reference Framework (EQARF)), завдяки створенню 
спільних критеріїв, принципів та провідних напрямків стандартів 
якості, отримавши підтримку з боку країн-учасниць ЄС. Введення 
Європейських кваліфікаційних рамок (EQR) та Європейської 
системи оцінки досягнутих результатів для професійної освіти 
(ECVET) є одним із чинників реалізації Болонської декларації. На 
основі існування «Європейських рекомендацій гарантії якості» 21 
квітня 2005 року Конференція ректорів вищої школи (HRK) 
Німеччини, Міністерство освіти та науки ФРН (BMBF) спільно з 

http://www.theguardian.com/teacher-network/teacherblog/%202014/feb/%20%2006/project-based-learning-10-tips-schools
http://www.theguardian.com/teacher-network/teacherblog/%202014/feb/%20%2006/project-based-learning-10-tips-schools
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Конференцією міністрів культури розробили та ухвалили документ 
«Кваліфікаційні рамки для німецьких дипломів про вищу освіту».  

Дослідження якості підготовки фахівців технічного профілю 
виконує Центр розвитку вищої освіти у Гютерспоре, який щорічно 
оприлюднює рейтинги ВНЗ у Німеччині. Видається спеціальний 
журнал для роботодавців «Wiztschaftswoche», де публікуються 
рейтинги ВНЗ, сформовані на підставі відгуків роботодавців. 

Заохочення «культури гарантії якості» у професійній освіті і 
підготовці вимагає підвищеної обізнаності про переваги 
інструментів та процедур гарантії якості. Відбувається постійний 
розвиток нових професій та модернізація існуючих, зазнають 
поширення програми, спрямовані на фасилітацію доступу до 
професійної освіти і підготовки (на зразок першого робочого місця 
(Jobstarter)), перспективної професійної освіти (Perspektive 
Berufsabschluss) та подальшої професійної підготовки, наприклад, 
підвищення професійної кваліфікації. Вживаються заходи щодо 
покращення переходу між різними ланками системи професійного 
навчання і підготовки з метою набуття вмінь та компетенцій, 
здобутих у процесі професійної діяльності [3, 50–51]. 

Забезпечення високої якості освіти у технічних університетах 
є вагомим чинником економічного розвитку Німеччини. Для цього 
тут розробляються та вдосконалюються педагогічні практики, 
спрямовані на гарантовану якість професійної освіти і здійснення 
контролю за нею. Перш за все, це стосується навчальних планів (в 
яких визначаються не лише перелік предметів і тривалість 
навчання, а й надаються «професіограми» (опис професії за 
певною схемою), типові програми щодо підготовки за різними 
спеціальностями і вимоги щодо складання іспитів. 

Одним з кроків якісної модернізації системи вищої освіти 
Німеччини є науковий конкурс ВНЗ країни, який має назву 
«ініціатива якості». Метою цього проекту є виявлення лідерів серед 
німецьких університетів, що в майбутньому були би 
конкурентоспроможними в усіх галузях знань. Головний аспект 
полягає у фінансовій винагороді за концепцію реформ 
університету, яка продемонструє, як саме університет у найближчі 
п’ять років збирається вийти на передові рубежі світових 
наукових досліджень [2]. 

Таким чином, німецькі технічні університети мають 
специфічні програми і норми розвитку та забезпечення якості 
початкової та подальшої професійної підготовки. Якість 
підготовки фахівців технічного профілю відіграє надзвичайно 
важливу роль, адже сприяє як конкурентоспроможності окремого 
фахівця на ринку праці, так і розвитку економіки країни в цілому. 
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ЗМІНА РОЛЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ЛІДЕРІВ ЗА УМОВ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТІ У НІДЕРЛАНДАХ 

 
З посиленням децентралізаційних тенденцій в управлінні 

освітою у Нідерландах сучасний керівник має стати лідером, який 
веде за собою команду, забезпечує співпрацю у колективі, уміє 
надихати людей і має перспективне бачення. Для успішного 
виконання функцій освітнього менеджменту, директор-лідер 
повинен, на нашу думку, управляти школою, застосовуючи якості 
як лідера, так і менеджера. Різниця між менеджером та лідером 
полягає в зверенні, заохоченні та мотивації осіб, що йдуть за 

ними. Представники нової школи лідерства Дж. Коттер (Kotter), 
В. Беніс (Bennis) та Б. Нанус (Nanus) розрізняють два поняття 
«лідерство» та «менеджмент». На коцептуальному рівні вони 
наділені владою, проте менеджмент має владу-повноваження 
(делеговані керівництвом), а лідерство – це влада-здатність 

впливати на людей [3, 4]. Дж. Рост (J. Rost) вважає, що менеджер 
може бути лідером лише за умови, що він матиме владу-здатність 
вести за собою інших [7]. Як лідерство, так і менеджмент однаково 
важливі для ефективного та успішного функціонування закладів 
освіти. У випадку поєднання функцій менеджера, таких як 
планування та складання бюджету школи, організація персоналу 
та досягнення поставлених цілей та функцій лідера, таких як 
виявлення напрямку, націлення людей, мотивація та заохочення, 
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створення сприятливого клімату для запровадження змін та 
продукування нових ідей, відбуватиметься ефективне управління 
школою. 

До основних характеристик керівника-лідера можна 
віднести: компетентність (знання справи); інтелектуальні здібності; 
рішучість, енергійність; гнучкість; відповідальність; уміння 
керувати собою; комунікабельність; здатність до співпраці [2, 52]. 

Відомий науковець К. Лейтвуд (K. Leithwood) присвятив 
багато своїх наукових праць пошуку ефективних стилів лідерства, 
основну увагу зосередивши навколо трансформаційного лідерства, 
яке, на його думку, є найефективнішим для управління школою. У 

2002 році Т. Буш та Р. Глеттер (Bush and Glatter) охорактеризували 
8 стилей лідерства. Після чого, у 2003 році Т. Буш (Bush) до цих 
стилей додав ще один, а в 2005 році Вудсом (Woods) було виділено 
новий стиль, що нині налічує 10 стилів лідерства, виділеними та 
охарактеризованими спільними зусиллями зарубіжних вчених. До 
них належать: інструктивне, трансформаційне (перспективне), 
моральне, партисипативне (групове, спільне), менеджерське 
(організаціійне), транзакційне, ситуативне, демократичне, 
міжособистісне та пост-модерністичне. 

До інноваційних стилів лідерства, які є ефективними за умов 
автономного шкільного менеджменту, належать:  

 навчальне лідерство (англ. educational leadership), яке 
сфокусоване на завданнях удосконалення навчального процесу; 

 дистрибутивне лідерство (англ. distributional leadership), 
яке здійснюється усіма членами організації, незалежно від посади, 
яку обіймає особа, рівня відповідальності за виконання завдань, 
здійснення впливу між колегами, а також загального напряму 
розвитку організації [1, 21]. 

У Нідерландах школою управляє директор-лідер, проте в 
залежності від сектору освіти назва посади директора 

відрізнятиметься: початковою школою керує Directeur, 
очільниками середньої школи є  Afdelingsdirecteur, Adjunct-
directeur, Directeur and Rector. «Часто лідерство може визначатися 
як рольова функція певної роботи чи діяльності у певній 
організації, яка асоціюється із героїчною діяльністю осіб, готовими 
свідомо йти на ризик, очолюючи цю організацію» [6]. Лідерство у 
школі в залежності від різних ситуацій та від виконуваних 
функцій може розподілятися між різними керівниками, що відоме 
нам під назвою дистрибутивного лідерства. Дистрибутивне 
лідерство є досить поширеним у голландських школах. У школах 
працює один або більше заступників директора, вчителі та 
обслуговуючий персонал, а також у залежності від розміру школи 
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в одній школі може працювати декілька директорів (коопероване 
лідерство). Порівняно недавно з’явилася тенденція, за якою та ж 
сама група директорів може управляти декількома школами 
(мульти-шкільний менеджмент), що сприяє впровадженню ідей та 
обміну досвідом між школам, їхній тісній співпраці.  

Згідно із результатами проведеного нами анкетування у 2011 
та 2014 роках у 10-ти голландських школах, всі опитані 
зазначають, що функції лідера школи за останнє десятиліття 
змінилися, ставши ширшими та складнішими. Децентралізація в 
освіті сприяє розширенню функцій директора: йому можуть бути 
делеговані компетентним органом влади такі повноваження, як 
загальне управління школою; участь у плануванні та розробці 
навчально-виховних заходів, організація внутрішньо- та 
зовнішньошкільних справ; допомога у плануванні та реалізації 
шкільної політики персоналу; допомога у плануванні та реалізації 
шкільної фінансової політики; допомога у підготовці 
перспективних планів від імені компетентного органу влади та 
організації зустрічей із органами управління; підтримка 
внутрішніх та зовнішніх контактів з громадою; проведення уроків 
та інших викладацьких функцій. 

Завдання директорів, на їхній же погляд, полягає в: 
управлінні освітніми, фінансовими, матеріальними та людськими 
ресурсами; пізнанні та підтримці своїх вчителів; володінні 
комунікативними навичками; професійній культурі; володінні 
навичками лідера та здатності вести за собою людей, бути коучем 
для команди вчителів; розвитку шкільної системи; активності та 
натхненності; баченні стосовно поліпшення роботи та якості 
школи; розробці стратегій та інновацій; організуванні свят в 
школі; обізнаності з потребами школяра, любові та насолоді своєю 
професією. Директор повинен мати: хороші знання із психології, 
управління персоналом, управління фінансами, менеджменту 
організацій, мати такі особистісні характеристики, як 
самокритичність, комунікабельність, гнучкий характер, вміння 
зосереджуватися на результатах та міжособистісних стосунках, 
сприяти змінам та інноваційній діяльності в освіті, легко 
віднаходити шлях до вирішення проблем, стимулювати вчителів, 
вести за собою команду і, насамперед, бути лідером.  

Таким чином, за умов, що країни всього світу (і Нідерланди в 
тому числі) намагаються модернізувати систему освіти та 
підготувати підростаюче покоління відповідно до вимог суспільних 
змін, роль директора у загальноосвітній організації кардинально 
змінилася. До нього ставляться вимоги бути не лише хорошим 
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менеджером, а й ефективним лідером у школі, це допоможе 
реформувати школу та поліпшити  освітні результати [5].  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО 

СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
У сучасному світі корінних трансформацій усіх сфер 

життєдіяльності людини, коли руйнуються її моральність і 
духовність, змінюються традиційні форми соціальної комунікації, 
ускладнюються системні зв’язки соціальних суб’єктів, коли 
людство вимушене вирішувати проблеми власного виживання і 
самозбереження, чітко виявляються риси кризи світогляду і 
складаються об’єктивні підстави її можливого подолання [2].  

Криза світогляду виражається через екзистенціальний розрив 
духовного і практичного в людській життєдіяльності. Про це може 
свідчити той факт, що багатства духовного досвіду людства, 
накопичені і збережені сферою культури, практично не 
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використовуються сферою повсякденності. Вони не 
актуалізуються реальними структурами і формами 
життєдіяльності людини, не споживаються і не відтворюються 
достатньою мірою сферою освіти. За даних умов на педагогічний 
ВНЗ накладається висока «світоглядна відповідальність», оскільки 
від того, які погляди і переконання передаватиме своїм учням 
майбутній учитель, залежить стан шкільного соціокультурного 
середовища і суспільства в цілому [1]. 

Суспільством затребуваний учитель, що є активним суб’єктом 
педагогічного процесу, здатний не тільки до адаптації, але і до 
ефективної діяльності в нових умовах, що змінюються. 

Проте, на наш погляд, явний недолік сучасної системи освіти 
полягає в тому, що формуванню саме гуманістичного світогляду не 
приділяється належної уваги у педагогічних ВНЗ. 

Суть гуманістичного світогляду полягає не у проголошенні 
абстрактних прав людини. Гуманістичний світогляд – це 
збереження, підтримка і розвиток у людині людяності, що 
стосується кожної особистості, незалежно від її соціального 
статусу. 

Проблема формування гуманістичного світогляду 
майбутнього учителя у процесі вивчення філологічних дисциплін є 
на сьогодні особливо актуальною як для суспільства, так і для 
конкретної особистості у зв’язку з тим, що філологічні дисципліни 
мають особливий потенціал у формуванні гуманістичного 
світогляду. 

Вони наближають до нас минуле тим, що віддаляють нас від 
нього, вчать бачити ту велику відмінність, на тлі якої дорожчим і 
ціннішим стає сьогодення. Вони воскрешають старе для нового. 

При цьому філологічні дисципліни однаково долають відстані 
в просторі (вивчаючи словесну культуру інших народів) і в часі 
(вивчаючи словесну культуру минулого). Вони зближують 
людство – сучасне і минуле не шляхом стирання відмінностей у 
культурах, а шляхом усвідомлення цих відмінностей, не шляхом 
знищення індивідуальності культур, а шляхом їх наукового 
усвідомлення, на основі пошани і терпимості до «індивідуальності» 
культур. 

Філологічні дисципліни надають студентам зразки етичної 
поведінки, духовної культури особистості, розширюють 
позитивний соціальний досвід студентів. 

Істотний внесок у розвиток вищеназваної галузі науки 
зробили ті дослідники, які хоча і не ставили перед собою завдання 
безпосереднього вивчення світогляду, проте проаналізували низку 
соціальних явищ і залежностей, найтіснішим чином пов’язаних із 
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процесом формування гуманістичного світогляду майбутніх 
учителів. 

У цілому в галузі гуманістичних досліджень спостерігається 
різнобій, строкатість, навіть своєрідний хаос, що водночас є і 
позитивним, і негативним. Добре те, що таким чином реалізується 
свобода в галузі фундаментальних досліджень, до яких по праву 
належать дослідження в галузі гуманізму. Узагальнюючи зазначене 
вище можна зробити висновок, що зростання інтересу учених до 
проблеми формування гуманістичного світогляду є очевидним. 
Хоча у всіх зазначених роботах особливості процесу формування 
цієї проблеми висвітлюються у загальних рисах. Вони написані на 
основі конкретного матеріалу, тому у них не вистачає широких 
теоретичних узагальнень, що розглядають особливості прояву 
формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів у 
процесі вивчення філологічних дисциплін. 

Отже, ступінь повноти і всебічності осмислення та 
розроблення проблеми формування гуманістичного світогляду 
залишається незадовільним. Бракує науково-методичних 
досліджень у напрямі формування гуманістичного світогляду 
майбутніх учителів у процесі вивчення філологічних дисциплін. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВЧИТЕЛІВ У США Й УКРАЇНІ 
 

Особливості розвитку сучасного світу зумовлені економічною 
кризою, яка розповсюджується й на освітню сферу. Така ситуація 
спричинена суттєвим розривом між теоретичними знаннями і 
практичним застосуванням їх у реальній дійсності та спричинює 
низку суперечливих тенденцій у розвитку системи освіти у 
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більшості країн світу, зокрема: посилення соціальної ролі освіти, 
що, у першу чергу, зв’язано із науково-технічним прогресом; 
поступове зниження якості й доступності масової загальної освіти 
та ін.  

Важливою джерельною базою для визначення стратегічних 
напрямів реформування вітчизняної системи неперервної 
педагогічної освіти, яка забезпечує професійний розвиток і 
підвищення кваліфікації вчителів, є вивчення й аналіз кращих 
зразків досвіду організації післядипломної педагогічної освіти 
вчителів за кордоном. США є однією з небагатьох країн, яка 
займає провідні позиції у світовому освітньому просторі. Освітня 
сфера в цій країні має потужну матеріальну підтримку, яка 
спрямована на розвиток і вдосконалення її науково-методичної і 
нормативно-правової бази, від яких залежить рівень якості освіти. 
Незважаючи на це, нині в США гостро постає проблема 
вдосконалення професійного розвитку вчителів у післядипломній 
освіті. Відсутність чітких вимог і професійних педагогічних 
стандартів до кваліфікації вчителів, складна організація процесу 
професійного розвитку й росту, децентралізація післядипломної 
педагогічної освіти у країні призводять до того, що рівень 
професійної підготовки вчителів, умови їх педагогічної діяльності є 
доволі строкатими.  

Що ж до освітніх цінностей України, які розвивались 
упродовж багатьох віків, то хоч вони і є позитивними, але не 
достатніми для ефективного функціонування освітньої сфери в 
умовах сучасного інформаційного суспільства. Органічне і 
гармонійне поєднання старих і нових цінностей є двигуном 
розвитку освітньої сфери в Україні. Саме такий необхідний досвід 
взаємодії накопичено американським суспільством, у якому 
відбулися певні зміни ціннісних установок (від індивідуалізації – 
до соціалізації соціуму), які актуалізували такі популярні нині 
форми взаємодії, як співробітництво, прагнення до партнерства, 
толерантність. 

На відміну від США, де професійний розвиток учителів 
відбувається за індивідуальним планом і вони самостійно 
обирають час, місце та форму навчання, де розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) дозволяє суттєво 
автоматизувати й удосконалити навчальний процес у системі 
підвищення кваліфікації вчителів, в Україні лише у початковій 
стадії процес упровадження ІКТ в педагогічну освіту, який 
зумовлює поєднання очної та дистанційної форм навчання 
вчителів і забезпечує належний рівень якості підвищення 
кваліфікації вчителів.  
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Останні дослідження з різних галузей науки в США 
засвідчують парадоксальну тенденцію – незважаючи на те, що 
США займає лідируючі позиції у сфері розвитку ІКТ, економіки, 
інженерії, загальна середня освіта в країні дещо занепадає. З 
початком нового тисячоліття ситуація загострилася. Поряд з цим, 
уряд країни здійснив і продовжує здійснювати низку позитивних 
кроків щодо вдосконалення цієї сфери. Важливе місце в 
удосконаленні та реформуванні освіти відводиться підготовці і 
неперервному професійному вдосконаленню кваліфікації вчителів. 
Впроваджуються Державні стандарти організації професійного 
розвитку вчителів, які визначають особливості змісту, процесу та 
сутності неперервного професійного розвитку вчителів з метою 
підвищення якості навчання учнів. Колективна співпраця 
вчителів і партнерство між школою та університетом 
розглядаються як важливі чинники у реформуванні педагогічної 
освіти у США, а саморозвиток і самовдосконалення вчителів 
вважаються важливою формою ефективної організації 
професійного вдосконалення кваліфікації вчителів.     

Дещо іншою є ситуація в Україні, де кризові явища мають 
місце у багатьох сферах. Це відповідно гальмує й процес 
реформування вітчизняної освіти. Незважаючи на це, зміни, які 
нині відбуваються в навчальному процесі, спрямовані на 
активізацію процесу пізнання тих, хто навчається і на вплив на 
мотиваційну, пізнавальну, емоційно-вольову і психофізіологічну 
сфери їх особистості, з метою забезпечення їхнього професійного 
зростання. 

Так, упровадження кредитно-модульної системи у вищу і 
післядипломну освіту забезпечує індивідуальну траєкторію 
неперервного професійного розвитку вчителів – важливим стають 
не лише 21-денні курси підвищення кваліфікації раз на 5 років, а 
й міжатестаційний період, саморозвиток і самовдосконалення 
вчителів. Проте, варто зауважити, що перехід до особистісно 
орієнтованого професійного розвитку в Україні дещо гальмується, 
оскільки колективні форми роботи (обов’язкові курси, 
конференції, семінари та ін.) у системі підвищення кваліфікації 
вчителів все ще досі переважають над індивідуальними 
(стажування, наставництво, самоосвіта, творчі та наукові роботи). 

Підвищення кваліфікації вчителів є обов’язковим як у США, 
так і в Україні. Проте, на відміну від України, де основну роль у 
професійному вдосконаленні вчителів відіграють інститути 
післядипломної педагогічної освіти, які фінансуються державою, у 
США існує низка освітніх установ, які займаються питаннями 
професійного розвитку вчителів (окремі підрозділи університетів і 
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коледжів, департаменти освіти штатів, центри при шкільних 
округах, приватні організації та установи). 

Система підвищення кваліфікації вчителів в обох країнах 
характеризується циклічністю, але вона реалізовується по-різному. 
У США основними елементами системи підвищення кваліфікації 
вчителів є професійний розвиток учителів-початківців (перші 3 
роки педагогічної діяльності), ресертифікація кожні 5 років і 
державна сертифікація кожні 10 років (за бажанням учителя). В 
Україні аналізована система представлена атестацією, яка є 
обов'язковою для всіх учителів кожні 5 років. Спільними для обох 
країн є і моделі організації навчання. Проте, на відміну від 
України, де домінуючою все ще залишається очне навчання, в 
США переважають дистанційні форми професійного розвитку. 
Крім того, в Україні має місце обов’язковість проходження 
окремих форм навчання (курси підвищення кваліфікації), що не 
притаманне системі післядипломної освіти США, де вчитель 
самостійно обирає форми і зміст навчання.  

Таким чином, глобалізаційні й інтеграційні процеси, які нині 
відбуваються у світі, без сумніву, впливають на модернізацію 
систем підвищення кваліфікації вчителів у США й Україні. Саме в 
цей час у країнах відбувається переосмислення значущості 
системи освіти загалом, аналізується роль учителя в підготовці 
майбутнього покоління до продуктивної діяльності в надскладному 
глобалізованому суспільстві, більш принципово оцінюється якість 
загальної освіти, визначається її відповідність вимогам розвитку 
світової спільноти.  

Тому, нині важливим є вивчення досвіду зарубіжних країн, 
що сприятиме виявленню можливих варіантів його використання 
в освітній практиці України і дозволить уникнути характерних 
помилок у майбутньому.  

Вадим Бурла 
Уманський державний  

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

 
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ В 

ХУДОЖНІХ ТВОРАХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
 

У процесі перекладу текстів художнього стилю, перекладачеві 
доводиться вирішувати як мовні, лінгвістичні проблеми, 
обумовлені розходженнями в семантичній структурі й 
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особливостями використання двох мов у процесі комунікації, так і 
проблеми соціолінгвістичної адаптації тексту. 

Одна з основних особливостей перекладу художніх текстів 
виражається в змістовному співвідношенні між оригіналом і 
перекладом, а також у передачі соціолінгвістичних аспектів тексту 
перекладу. Для досягнення адекватності нерідко буває необхідним 
адаптувати як змістову частину тексту, так і її форму, що часто 
носить компромісний характер. Деякі особливості перекладу 
пов’язані зі специфікою мов (німецької або української), тобто 
мови на яку (з якої) здійснюється переклад. Наприклад, в процесі 
перекладу може відбуватися заміна заперечення на ствердження, 
яка в свою чергу також має зворотну функцію, можуть 
використовуватися такі суто технічні прийоми як калькування, 
компенсація лексичних втрат, заміна стану з активного на 
пасивний і навпаки [2]. 

Вивчення різних аспектів даного  питання дає можливість 
спочатку позначити деякі проблеми, пов’язані з власне перекладом 
текстів з німецької мови на українську, і  знайти основні 
перекладацькі трансформації, які використовуються в процесі 
перекладу художніх творів. В свою чергу це дозволить виявити 
суттєві особливості і відмінності специфіки перекладу художніх 
творів від інших стилів, розробити їх класифікацію, виділити 
основні складові частини, встановити найчастіше 
використовувані перекладацькі граматичні та лексико-семантичні 
трансформації при перекладі німецьких художніх текстів на 
українську мову, скласти, на основі проведеного аналізу, певний 
алгоритм, який би міг полегшити процес перекладу тексту для 
цільової аудиторії. 

Вивченням проблем перекладу займались такі вітчизняні 
вчені перекладознавці як  Комісаров В.Н., Ахманов О.С. та ін. 

Головною вимогою до перекладу, процесу трансформації 
мовного фрагменту з однієї мови в іншу, є адекватність, тобто 
точна передача форми і змісту вихідного матеріалу рівноцінними 
засобами. Під час перекладу тексту, окрім дотримання 
денотативного та конотативного комплексів змісту, слід звернути 
увагу також на прагматичний компонент. У процесі перекладу 
здійснюється прагматична адаптація вихідного тексту, внесення 
певних поправок на соціально-культурні, психологічні та інші 
відмінності між одержувачами вихідного і перекладеного текстів. 
Поряд із зіставленням різних мовленнєвих систем, в процесі 
перекладу відбувається співставлення різних культур. 
Прагматичний фактор є одним з найбільш важливих факторів, 
котрі визначають не тільки спосіб реалізації процесу перекладу, а 
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й сам обсяг переданої інформації. Цілком звичайною є ситуація, за 
якої екстралінгвістична інформація, наявна в розпорядженні 
носіїв іноземної мови і «мови яка перекладає», не збігається – тобто 
«фонові знання» людей, котрі розмовляють на іноземній мові та 
людей які розмовляють на «мові яка перекладає»,  виявляються 
різними. В результаті –– багато з того, що є зрозумілим і 
очевидним для носіїв іноземної мови, є малозрозумілим або взагалі 
незрозумілим для носіїв «мови яка перекладає»  (і навпаки). 
Перекладач, не може не враховувати цього у своїй діяльності. 
Навіть  «найточніший переклад» не досягає мети, якщо він 
залишається незрозумілим для тих  кому він призначений. Тому 
облік прагматичного фактора є необхідною умовою для 
досягнення повної перекладацької адекватності. 

Безеквівалентною лексикою прийнято називати слова і стійкі 
словосполучення в іноземній мові, які не мають більш-менш 
повних відповідників у вигляді лексичних одиниць (слів і стійких 
словосполучень). Відсутність в українській мові лексичного 
еквівалента для лексичної одиниці в німецькій мові не означає, що 
її значення взагалі не піддається відтворенню при перекладі. Як 
правило, переклад відбувається за допомогою певних прийомів. 
Лексична безеквівалентність в перекладі має не абсолютний, а 
відносний характер. 

Серед існуючих способів передачі безеквівалентної лексики 
при перекладі виокремлюють наступні:  

- повна транслітерація, наприклад: Bruderschaft (брудершафт), 
Buchhalter (бухгалтер), Butterbrot (бутерброд), Wunderkind 
(вундеркінд), Rucksack (рюкзак); 

- калькування, наприклад: Kindergarten (дитячий садок), 
Landhaus (заміський будинок), Bundeskanzler – федеральний 
канцлер,  Museeninsel – острів музеїв; 

- наближений переклад, наприклад: Santa Nikolaus (Дід Мороз); 
- транслітерація іншомовного кореня з використанням суфікса 

або закінчення, відповідно до правил словотворення і морфології 
мови перекладу, наприклад: der Nazi - нацист. 

- транскрипція, наприклад: Goethe (Гете), Strudel ( штрудель) 
- описовий переклад, наприклад: das Fachwerkhaus (каркасне 

спорудження), die Pralline (шоколадні цукерки з начинкою) [5]. 
Прийом транслітерації доречний, тільки в тих випадках, коли 

еквівалент дійсно відсутній. Слід мати на увазі, що транслітерація 
може викликати у читача неадекватне сприйняття. 
Необґрунтована транслітерація призводить до засмічення мови 
перекладу. Проблема явища транслітерації, як способу перекладу 
безеквівалентної лексики, є її ненадійність, в тому сенсі, що 
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транслітеруючи нове, часто малозрозуміле слово, перекладач по 
суті передає лише його графічну або фонетичну оболонку [4]. 
Змістовна ж сторона слова розкривається в кращому випадку 
лише завдяки контексту. Недостатнє розкриття сенсу даного 
поняття можна компенсувати не тільки через контекст, а й 
завдяки приміткам. Однак потрібно зазначити, що транслітерація 
в багатьох випадках є чи єдиним можливим прийомом 
відтворення без еквівалентної лексики. 

 Калькування. Суть цього прийому полягає в тому, що 
складові частини без еквівалентної лексичної одиниці 
замінюються на їх дослівні відповідники. Таким чином, 
наприклад, був введений в український вжиток термін дитячий 
садок (калька німецького Kindergarten). Як і транслітерація, 
калькування характеризується високим рівнем «механічності». 
Перевагою наближеного перекладу є його зрозумілість для цільової 
аудиторії, якій в ролі еквівалента пропонується «рідне» поняття. 
Для наближеного перекладу характерним є  явище національно-
культурної асиміляції [1]. 
         Проблема вибору способу передачі значення тієї чи іншої 
лексичної одиниці взятої з німецької мови постає лише в тому 
випадку, якщо ця одиниця неосвоєна в українській мові, тобто не 
ввійшла в її словники, довідники з відповідної тематики. При 
перекладі освоєних лексичних одиниць використовуються існуючі 
«готові» відповідники, наприклад: Sachsen - Саксонія, Friedrich-
Schiller – Denkmal – пам'ятник Ф. Шиллеру. Вирішення питання 
щодо вибору певного прийому при перекладі без еквівалентної 
лексичної одиниці безпосередньо залежить від завдання, яке 
стоїть перед перекладачем: зберегти колорит мовної одиниці з 
можливими «збитками» для семантики або передати значення 
реалії (якщо воно невідоме), втративши при цьому колорит. Для 
цього необхідно володіти певного роду супроводжуючою 
інформацією, загальнолюдськими, культурно-історичними та 
країнознавчими фоновими знаннями, які складають частину 
національної культури та якими володіють члени певної 
національно-мовної спільноти [3]. 

Порівняльний аналіз способів передачі без еквівалентної 
лексики дозволяє зробити висновок, що не існує універсальних 
прийомів перекладу без еквівалентної лексики. В кожному 
окремому випадку перекладу тексту враховується контекст і 
фонова інформація, а також майстерність перекладача. При 
цьому найбільш вживаними прийомами перекладу без 
еквівалентної лексики залишаються транслітерація і наближений 
переклад. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У сучасний період реформування системи освіти відповідно 
до вимог нового державного стандарту початкової загальної освіти 
(2011р), згідно з якими викладання іноземної мови запроваджено 
з 1-х класів, виникла необхідність удосконалення підходів до її 
викладання та підготовки учителів, які мають змогу методично 
правильно організувати навчання молодших школярів. Стало 
зрозумілим, що дидактична функція вчителя полягає не в передачі 
знань, а в формуванні навичок здобувати їх, оскільки нинішнє 
суспільство потребує конкурентоспроможної особистості, яка вміє 
розробляти свої життєві завдання, застосовувати набуті знання 
для реалізації життєвих планів. У зв’язку з цим одним з важливих 
напрямів державної політики в галузі розвитку педагогічної освіти 
є впровадження в практику шкільного та вузівського навчання 
інноваційних технологій [2]. Успіх у вирішенні намічених в 
Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті 
стратегічних напрямів модернізації шкільної освіти можливий 
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лише за умови — готовності майбутніх учителів до роботи в 
сучасних умовах та постійному їх професійному зростанні. 

Таким чином, важливим аспектом підготовки майбутніх 
учителів іноземної мови є підвищення якості навчання студентів, 
що вплине на рівень професійної компетентності та сприятиме 
використанню сучасних технологій починаючи з початкових 
класів.  

Проаналізувавши наукову літературу та провівши 
анкетування студентів Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, з’ясовано, що майбутні учителі 
англійської мови мають низький рівень готовності до організації 
навчального процесу у початкових класах. Важливим аспектом є 
той факт, що не враховуються психолого-фізіологічні особливості 
молодших школярів, їх потребу в активних методах навчання 
(ігрова, проектна діяльність).  

Нашою метою є вивчення та аналіз методичних підходів у 
підготовці майбутніх учителів іноземної мови до проектної 
діяльності у початкових класах, які в свою чергу допомагатимуть 
студентам-бакалаврам самостійно удосконалювати власну 
теоретичну та практичну підготовку, а отже, вважаємо за доцільне 
говорити про активні методи підготовки учителів іноземної мови, 
що викладатимуть у початкових класах.  

Поняття «методичний підхід» є загальновживаним у 
науковому обігу, втім, його зміст і місце в системі інших дефініцій 
до цих пір залишається невизначеним. У науковій літературі з 
методології педагогіки наявні різні погляди щодо тлумачення 
поняття «підхід». Так, у словнику з методології О. Новикова та 
Д. Новикова зазначено, що з одного боку підхід розглядають як 
певний вихідний принцип, вихідну позицію, основне положення 
чи переконання (цілісний, комплексний, системний, 
синергетичний та ін.), а з іншого – як напрям вивчення предмета 
дослідження (історичний, логічний, змістовий, формальний та 
ін.) [5]. 

Погодимося з визначенням Н. Дюшеєвої, яка стверджує, що 
методичний підхід – це стратегія, яка базується на основних 
положеннях відповідної теорії і визначає напрями пошуку 
стосовно предмета дослідження [4]. 

Проведені нами дослідження наукової літератури дозволили 
висунути твердження, що останнім часом активізувались пошуки 
в галузі теорії та практики підготовки вчителів іноземної мови. 
Про це йдеться в працях І. Бім, Н. Гальської, С. Гапонової, 
Г. Китайгородської, С. Ніколаєвої, Е. Пассова, В. Ріверс, 
М. Сельсе-Мерсіа, В. Скалкіна. Потребу дотримання професійно-
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педагогічної спрямованості навчання акцентують Н. Бичкова, 
В. Бухбіндер, Л. Смелякова та ін. Розвиток багатомовної системи, 
її навчальний потенціал і педагогічні умови реалізації 
розглядаються в працях М. Верещагіна, В. Сафонової, М. Січуан, 
Ю. Стиркіної та ін. 

Окремі аспекти зарубіжного досвіду стандартизації змісту 
професійної підготовки вчителів висвітлено в працях 
Н. Абашкіної, Н. Авшенюк, А. Збруєвої, М. Лещенко, 
Л. Пуховської. Методичні засади професійної підготовки вчителя 
іноземної мови визначаються у працях А. Домашнєва, 
С. Ніколаєвої, О. Синявської та ін. 

Незважаючи на інтенсивне дослідження названих проблем, 
все ж не досить теоретично обґрунтованими залишаються основи 
фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов до 
використання сучасних технологій навчання, зокрема проектної 
діяльності на уроках іноземної мови у початкових класах. Потрібне 
глибше осмислення критеріїв та ознак готовності майбутніх 
учителів іноземної мови до викладання у початкових класах. 
Актуальність проблеми, її недостатнє розкриття в науковій 
літературі, а також соціальний запит на удосконалення 
професійної підготовки майбутніх учителів [6]. 

За результатами нашого дослідження, зазначимо, що 
реалізація конкретних навчальних цілей залежить від стосунків 
між викладачем та студентами, які формуються під час заняття у 
вищому навчальному закладі. На наш погляд, формуванню умінь 
налагоджувати взаємовідносини між учасниками навчально-
виховного процесу та створювати доброзичливу атмосферу 
спілкування під час практичного заняття, забезпеченню якісного 
комунікативно-мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку 
майбутніх учителів іноземної мови початкової школи на 
практично-семінарському занятті допомагає проектна діяльність.  

Використання проектної технології на заняттях з 
«Практичного курсу іноземної мови», на нашу думку, сприятиме 
формуванню у майбутніх учителів іноземної мови початкової 
школи знань (змістово-прикладний компонент готовності) умінь і 
навичок (комунікативно-процесуальний компонент готовності) 
організації різних видів діяльності з навчання іноземних мов 
молодших школярів та розвиток особистісного ставлення до 
професійної діяльності (мотиваційно-оцінний компонент 
готовності).  

Визначимо основні завдання проектної діяльності: 

- формування нових знань стосовно професії вчителя іноземної 
мови початкової школи; 
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- розвиток умінь творчо вирішувати професійні завдання та 
критично оцінювати результат; 

- актуалізація умінь організовувати позитивне міжособистісне 
спілкування іноземною мовою; 

- визначення особистісної оцінки майбутньої професійної 
діяльності; 

- розвиток умінь і навичок реалізовувати професійні функції у 
стандартних і нестандартних ситуаціях навчально-виховного 
процесу в початковій школі; 

- сприяння розвитку та удосконалення самостійної роботи студентів 
та підвищення рівня мотивації до самонавчання; 

- розвиток умінь вибору та аналіз професійних дій у навчально-
виховних ситуаціях [1]. 

Структура підготовки майбутніх учителів іноземної мови до 
використання проектної технології включає в себе 3 етапи: 
сприйняття, відтворення, рефлексію. 

Перший етап присвячений усвідомленню майбутніми 
учителями власної професійної позиції, що передбачає 
усвідомлення можливості вільного вибору комунікативного 
партнера на занятті з іноземної мови та організації діяльності з 
ним. За допомогою тренінгів комунікативно-дидактичної 
діяльності в майбутнього учителя формуються уявлення про 
порядок та сукупність навчальних дій майбутніх учнів на уроці. 
Це, в свою чергу, дає можливість учителю зрозуміти на скільки 
цілісно відбулося засвоєння матеріалу учнями. 

На цьому етапі майбутнім учителям іноземної мови 
початкової школи варто пропонувати такі ситуації чи питання, які 
дають можливість яскраво та чітко побачити себе на робочому 
місці, відображуючи власні уявлення, оцінки, самооцінки, а також 
проаналізувати власну стратегію навчання проектної діяльності з 
позиції майбутніх учнів. Зворотній зв’язок з учасниками групи та 
викладачем іноземної мови забезпечує можливість майбутньому 
вчителю прислухатись до своїх переживань планів і навчальних 
дій. 

Етап рефлексії спрямований на самоаналіз і 
характеризується здатністю виявляти недоліки у своїй роботі а 
також своєчасно знаходити шляхи їх усунення. Даний етап 
дозволяє студентам під час практичних занять з проектної 
діяльності навчитися уникати проблем організації проектної 
роботи з майбутніми молодшими учнями та дає можливість 
усвідомити важливість використання проектної діяльності на своїх 
уроках та необхідність її подальшого впровадження. 
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Таким чином, можемо визначити наступні основні підходи у 
підготовці майбутніх учителів іноземної мови до проектної 
діяльності: мотиваційний – наявність мотивації навчання; 
знаннєвий – методично правильна організація навчального 
процесу у школі, знання нових напрямків використання проектної 
технології на уроках та особистісний – аналітичні проективні та 
комунікативно-організаторські здібності, що допомагають 
включати проектну технологію у навчання майбутніх учнів 
іноземної мови. 
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Сучасний етап міжнародних зв’язків України, вихід її у 
європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-
економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у 
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галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні 
постійно зростає. 

Швидкоплинний розвиток суспільства зумовлює зміни в 
культурній, соціальній та інших сферах буття людини. Змінюються 
й вимоги до освіти, з’являються нові тенденції в даній сфері. 
Науковці приділяють досить велику увагу даній проблемі. Так, 
різноманітним аспектам присвячені праці М. Лещенко, О. Пєхоти, 
О. Харченко, О. Ковальової  та Л. Бєкірової. Але питання пошуку 
нових шляхів реалізації новітніх педагогічних технологій 
залишається досить актуальним [3, 8].  

Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку 
суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно 
застосовувати найновітніші інформаційні технології. Створення 
сприятливого інформаційного середовища є ключовим завданням 
на шляху переходу до інформаційного суспільства. Це питання є 
досить актуальним в наш час. Саме тому я зацікавилася 
використанням інформаційних технологій на заняттях з іноземної 
мови. Адже, варто приділити достатньо уваги створенню 
позитивного настрою під час вивчення мови, налагодженню 
психологічного контакту з кожним студентом, оскільки від цього 
залежить ставлення студента до предмету. 

Умови та потреби сучасного життя зумовили виникнення 
нового напрямку у вивченні іноземної мови – застосування таких 
інноваційних технологій, як комп’ютеризоване навчання.  

Комп’ютеризоване навчання на заняттях іноземної мови 
реалізується на таких принципах як:  

• індивідуалізація (можливість персонально працювати з 
кожним студентом, ураховуючи його здібності, рівень знань, умінь 
та навичок);  

• диференціація (можна обирати та пропонувати студентам 
необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й 
кількості та в такій послідовності, що відповідає їхнім 
пізнавальним можливостям, рівню знань та вмінь);  

• інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального 
матеріалу, його структурування з широким залученням 
інтерактивних видів і форм робіт) [2, 4].  

Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути 
реалізовані з допомогою комп’ютерних технологій, треба 
зазначити такі:  

• пізнавальна так, наприклад, використовуючи комп’ютерні 
технології та навчальні програми, на яких відображені текст, звук, 
зображення, відео, можна отримати будь-яку необхідну 
інформацію. Це сприяє пізнавальній активності студентів.  
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• розвивальна робота студентів з навчальною програмою крім 
активації лексики сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних 
процесів, як сприйняття, логічне мислення, пам'ять, уява.  

• тренувальна з допомогою комп’ютерних програм студенти 
мають можливість самостійно в нетрадиційній формі тренуватись 
та перевірити свій рівень знань та вмінь з певної теми, визначити 
конкретні прогалини, доопрацювати їх та виконати запропоновані 
завдання ще кілька разів з метою покращення своїх результатів.  

• діагностична використовуючи комп’ютерні технології, 
викладач має змогу швидко здійснити контроль та з'ясувати 
рівень засвоєння навчальної теми.  

• комунікативна під час роботи студентів з навчальними 
програмами, ведучи діалог з комп’ютером, студенти долають 
бар’єр боязливості [1, 12].  

 Структурна побудова заняття з використанням 
інформаційних технологій дає змогу зацікавити студентів до 
заняття, до вивчення нових лексичних одиниць з теми. На мою 
думку, вивчаючи іноземну мову, прослуховування аудіо записів, 
перегляд коротких відео з теми, де застосовуються нові лексичні 
одиниці, виконання тестів та завдань є досить ефективним видом 
діяльності. Це є досить цікавим для студентів та допомагає 
підвищити мотивацію вивчення іноземної мови. 

Як вже було зазначено, важливо підбирати різнорівневий 
матеріал, який відповідатиме знанням студентів, адже в кожного 
студента різний рівень підготовки.  

Таким чином, впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій зумовлює позитивну внутрішню мотивацію, студенти 
демонструють свій інтерес до вивчення іноземної мови, внаслідок 
чого значно підвищується якість виконання навчальних завдань 
та результативність навчання. Водночас необхідно пам’ятати, що 
використання ІКТ на заняттях повинне бути вмотивованим та 
методично дозованим. 
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Всеохоплюючі контакти України з Заходом надзвичайно 

підвищили потребу в людях з хорошим володінням іноземних мов, 
особливо англійської.  Це означає, що суспільство потребує сотні 
тисяч людей з добре-розвиненими комунікативними здібностями – 
саме ці здібності дозволять їм почуватися „як вдома” в різних 
ситуаціях з носіями англійської мови, здебільшого на території їх 
країн (США, Великобританії та інших). Проте зазвичай 
спілкування (яке в більшості випадків не є винятково вербальним) 
передбачає не лише володіння вербальними комунікативними 
вміннями. Дуже часто своєрідність іншомовної культури під час 
спілкування не враховується. Представники однієї 
лінгвокультурної спільноти, контактуючи з членами іншої 
лінгвокультурної спільноти і навіть спілкуючись мовою останніх, 
діють за „своїми моделями поведінки, спираються на „свої” 
культурні знання.  Це є наслідком тієї традиції, що до останнього 
часу панувала в методиці, в результаті якої зв’язки між вивченням 
мови і культури країни виучуваної мови були дуже слабкими. 
З поля зору тих, хто вивчає іноземну мову, часто випадає той 
факт, що для вираження вже існуючих в їхній свідомості понять, 
уявлень необхідно засвоїти не тільки вирази нового плану, але й 
значною мірою зміст нового плану.   

Фонові відомості, загально важливі у нації, яка говорить 
даною мовою, відіграють імперативну роль у спілкуванні.  Фонові 

знання (калька з англійської – background knowledge) – взаємне 
знання реалій тим, хто говорить, і тим, хто слухає, що є основою 
мовленнєвого спілкування.  Фонові знання у широкому розумінні – 
це практично всі знання, які має комунікант до моменту 
спілкування. Не менш важливим є освоєння комунікативних 
моделей поведінки, характерних для соціуму, мова якого 
вивчається.   

Три найважливіші категорії комунікативних моделей 
поведінки (КПП):  

1. вербальні; 
2. невербальні; 
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3. соціальні (вербальні і невербальні). 
1. Вербальні комунікативні правила поведінки 
Такі моделі можуть бути продемонстровані на простому 

прикладі.  Два наступні питання Do you want anything to drink? та 
Would you like anything to drink? абсолютно ідентичні в плані 
інформаційного наповнення, комунікативної цілі та мотивації.  
Проте, перше запитання цілком прийнятне, якщо адресоване 
другу, члену сім’ї; але якщо це ж питання буде звучати досить 
грубо у звертанні до малознайомої людини або особи, з якою 
мовець не перебуває в дружніх чи родинних стосунках.  В такому 
випадку вживається друге запитання з метою демонстрації 
ввічливості та поваги. 

Ще одним прикладом може бути те, як люди з різних культур 

відповідають на стандартне запитання „How are you?” при зустрічі 
з друзями чи знайомими.  В рідній культурі можливий широкий 
діапазон відповідей, починаючи з “OK”, ”Fine” до “Could be better”, 
“So-so” або навіть “Nothing to boast of”, “Bad” і т.д.  В 
оптимістичній американській культурі існує практично одна 
можлива відповідь “Fine, thank you”, чи щось подібне, тому що 
подробиці можуть не цікавити, а, можливо, й дратувати того, хто 
питає. 

Ця різниця регулюється не загальноприйнятими 
стандартами, але нормами соціально-етичної поведінки при 
спілкуванні, і комунікативні правила, створені цими нормами є 
моделями поведінки, хоча вони повністю вербальні. Нікого не 
потрібно переконувати в тому, наскільки важливим є засвоєння 
вербальних комунікативних правил поведінки при вивченні 
іноземної мови.  В більшій чи меншій мірі вони вивчаються при 
добре організованому курсі англійської мови, чого не можна 
сказати про наступні дві категорії комунікативних правил 
поведінки. 

2. Невербальні правила поведінки. 
Для того, щоб пояснити, що мається на увазі під цими 

правилами, наведемо декілька прикладів. Наприклад, у багатьох 
країнах люди вітають один одного потиском рук.  Сторіччя тому 
це означало, що вони не мають намірів використовувати зброю.  В 
англо-саксонських (британській, американській), скандинавських 
та деяких північних культурах нормальною відстанню між 
людьми, що спілкуються, вважається відстань витягнутої руки, а 
іноді й довша.  В південних країнах (Італія) ця відстань коротша.  
Тому, коли італієць розмовлятиме з англійцем, він несвідомо буде 
намагатися наблизитись до англійця, в той час як англієць в 
рівній мірі буде намагатись відступити назад.  В результаті 
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італієць може подумати, що англієць зверхній, а англієць може 
вважати свого співрозмовника нав’язливим.   

Інший приклад, територіально нам ближчий.  Коли двоє 
знайомих чоловіків в Україні чи Росії зустрічаються, вони 
зазвичай обмінюються рукостисканням, і роблять це знову, коли 
прощаються.  Це відбувається навіть якщо чоловіки зустрічаються 
кожного дня.  Американці обмінюються рукостисканням лише 
коли знайомляться і практично не повторюють цього при 
подальших своїх зустрічах.  Тому, коли українець, що навчається 
чи працює в американському університеті простягає руку для 
рукостискання при кожній зустрічі з американцями, вони будуть 
досить здивовані або навіть злегка роздратовані. 

Наведемо приклад іншого плану.  В університетах США як 
студенти, так і викладачі одягаються неформально (футболки, 
кросівки, джинси, шорти, светри і т.п.).  Винятково рідко можна 
побачити людей в костюмах та галстуках, хіба що на членах 
адміністративного персоналу.  Тому, якщо український студент 
приходить до американського університету одягнений «академіч-
но”, як ми це розуміємо, при зустрічі з ним люди можуть 
подумати, що цей день є особливим для нього – і навіть можуть 
запитати чи сьогодні не день його народження. 

Ознайомлення з  невербальними комунікативними 
правилами поведінки надзвичайно важливе для успішного 
спілкування, тому що, якщо ти слідуєш їм, люди, з якими ти 
контактуєш, сприйматимуть тебе як „одного з своїх”, якщо ж ні – 
відразу ж віднесуть до категорії „чужого”, „іноземця”.   

3. Соціальні невербальні та вербальні правила поведінки. 
Вивчення  таких правил поведінки можна назвати 

найважливішими, так як без них будь-яка особа, що приїхала до 
іншої країни буде в розгубленості щодо найменших деталей 
повсякденного життя.  Користування громадським транспортом 
може стати хорошим прикладом, тому що в нашій країні це 
відбувається по-іншому порівняно з США чи Канадою.  Без 
елементарних знань про моделі поведінки в цій сфері українець в 
Америці може мати багато проблем та витратити набагато більше 
грошей за проїзд, ніж потрібно.  Так, сідаючи на автобус в США, 
пасажир повинен мати конкретну суму грошей (в штаті Нью Йорк 
вона становить 1.25S), тому що гроші зa проїзд кладуть до 
скриньки біля водія, який, не видає та і  не може давати здачу.  
Якщо пасажир цього не знає, поїздка на автобусі може бути 
занадто дорогою для нього.  Також дуже важливо знати, що, якщо 
для того, щоб прибути до місця призначення, пасажирові потрібно 
пересідати на два чи три автобуси, він платить за проїзд лише в 
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першому автобусі, а водій видає йому перехідний квиток.  На 
наступних автобусах до місця призначення пасажир їде 
безкоштовно, після того як покаже перехідний квиток.   

Є безліч інших прикладів, пов’язаних з шопінгом ( напр., де 
дістати та як користуватись купонами для знижок, щоб зменшити 
витрати на покупки), прийомом їжі, подорожуванням, оглядом 
визначних місць, розвагами, медичним обслуговуванням і масою 
інших речей.  Що об’єднує всі ці різноманітні ситуації – це те, що 
без них неможливо обійтись в повсякденному житті, але вони різні 
в різноманітних культурах.  Але саме вони окреслюють 
повсякденне функціонування культури в усіх її проявах, тим 
самим формуючи стиль життя нації.  Таким чином, моделі 
поведінки, які дозволяють людині поводитись відповідно  та 
адекватно в різних ситуаціях в межах певної культури, 
називаються соціальні КМП.  Вони можуть бути вербальними та 
невербальними.  Наприклад, посадка в автобус (якщо ви не 
запитуєте водія на якій зупинці вам краще вийти) можна вважати 
повністю невербальною поведінкою, в той час як шопінг (завдяки 
шоп-асистентам) або навіть виписування чеків може бути 
змішаним: вербальним і невербальним. 

Отже, вербальні чи невербальні, ці моделі поведінки повністю 
комунікативні, так як вербалізація не є незамінною рисою 
комунікації. Спілкування передбачає обмін смисловими 
посланнями між людьми з різною метою – не має значення яка 
система знаків використовується в цьому обміні. 

 
Алла Гембарук 

Уманський державний  
педагогічний університет  

імені  Павла Тичини  
(м. Умань, Україна) 

 
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, її інтеграція у 

європейський освітній простір висувають нові вимоги до якості 
освітньої кваліфікації випускників вищих навчальних закладів, у 
тому числі й майбутніх учителів іноземних мов. Відповідно до 
базових державних документів (Державна національна програма 
«Освіта. Україна: ХХІ сторіччя», Закон України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ 
столітті) головне завдання вищої школи полягає у якісній 
професійній підготовці кваліфікованих фахівців, 
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конкурентоспроможних на національному, європейському та 
світовому ринках праці, здатних до співпраці й міжкультурної 
взаємодії.   

У контексті означених вимог головна мета професійної 
підготовки  майбутнього вчителя іноземних мов вбачається в 
оволодінні студентами комунікативними компетентностями, що 
дозволять реалізувати їхні знання, вміння та навички для 
розв’язання конкретних комунікативних завдань в реальних 
життєвих ситуаціях.  Для досягнення цієї мети Програмою з 
англійської мови для університетів / інститутів [3] пропонується 
широко використовувати сучасні технології навчання.  

Існують різні тлумачення сутності поняття «технологія 

навчання». Ми розглядаємо технологію навчання як сукупність 
послідовних педагогічних дій, операцій, способів, методів та 
засобів навчальної діяльності, які сприяють швидкому досягненню 
навчальних цілей. До сучасних технології навчання відносяться: 
ігрові технології, технологія навчання у співробітництві, технології 
проблемного навчання, технологія навчання “Case study”, проектні 
технології, інтерактивні технології, інформаційно-комунікаційні 
технології тощо. Аналіз науково-методичної літератури з означеної 
проблеми дозволив визначити ті технології, які є 
найефективнішими для формування міжкультурної 
комунікативної компетентності. В нашому баченні такими 

технологіями є інтерактивні технології, які базуються на 
співпраці всіх учасників навчального процесу та їх активній 
комунікації, і дозволяють на підставі внеску кожного з учасників 
до процесу навчання отримувати та створювати нові знання, 
починаючи від взаємодії двох-трьох осіб поміж собою й до 
колективної співпраці усіх суб’єктів навчання. 

Услід за О. І. Пометун, Л. В. Пироженко [2], О. П. Мазко [1], 
ми спираємося на наступні типи інтерактивних технологій: 
інтерактивні технології кооперативного навчання, інтерактивні 
технології колективно-групового навчання, інтерактивні технології 
ситуативного моделювання та інтерактивні технології ведення 
дискусії. Тому коротко охарактеризуємо їх.  

Інтерактивні технології кооперативного навчання 
передбачають організацію роботи студентів у парах, у змінних 
трійках, у малих групах тощо. Результат виконання певного 
завдання залежить від активної участі кожного суб’єкта взаємодії, 
оскільки він має визначену роль і робить свій посильний внесок у 
досягнення спільної мети. До інтерактивних технологій 
кооперативного навчання відносяться такі технології, як: 
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«Карусель», «Акваріум», «Коло ідей», «Блендер», «Кубування», 
«Спільний проект», «Веб-квест» тощо. 

Інтерактивні технології колективно-групового навчання 
передбачають одночасне обговорення проблеми всіма студентами. 
Прикладами таких технологій є «Мозковий штурм», «Мікрофон», 
«Мозаїка», «Петлювання», «Дискусійний годинник», «Ажурна пилка», 
«Телеконференція», «Дерево рішень» тощо. 

 Інтерактивні технології ситуативного моделювання 
полягають у побудові процесу навчання шляхом включення її 
учасників у діяльність у межах конкретних ситуацій спілкування, 
які є адекватними процесу реальної комунікації.  До цього типу 
інтерактивних технологій відносяться імітаційні та рольові ігри.  

Імітаційна гра є формою відтворення предметного та 
соціального змісту професійної діяльності спеціаліста, а також 
моделювання відносин, характерних для неї, за короткий 
проміжок часу. У ході імітації та симулювання відтворюється 
професійна атмосфера, подібна за сутнісними ознаками до 
реальної, а учасники такої взаємодії мають можливість 
практикувати майбутню професійну діяльність у невимушеній 
обстановці. Крім того, імітаційна гра передбачає відмову від 
незначних деталей і концентрування уваги на основних моментах 
процесу чи явища, що вивчається.   

Рольова гра передбачає включення кожного учасника в 
предметно-комунікативну діяльність та ефективне мовленнєве 
тренування, у ході якого вони на основі власного життєвого 
досвіду та без попередньої підготовки розігрують сценки або 
ситуації, реалізуючи різноманітні соціальні функції. 

 Рольові ігри поділяються на: 

 соціально-побутові (спрямовані на формування мовленнєвих 
навичок і вмінь у соціально-побутовій сфері); 

 ділові ігри (професійно-орієнтовані). 
Вагомим є те, що рольові ігри сприяють формуванню умінь 

та навичок, необхідних у подальшій професійній діяльності 
студентів, насамперед приймати рішення, аналізувати витоки, 
альтернативи й наслідки подій та явищ, ефективно спілкуватися 
та взаємодіяти. Зазвичай рольові ігри проводяться у формі 
телемостів, круглих столів, пресконференцій, теледебатів тощо.  

Технологія проведення рольової гри передбачає створення 
мотивації, узгодження очікуваних результатів, представлення 
плану та правил гри, розподіл ролей, підготовку до рольової гри, 
власне розігрування та підведення підсумків. 

Інтерактивні технології ведення дискусії полягають у 
спільному опрацюванні дискусійних питань або ситуацій, що 
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передбачає публічне обговорення суперечливих питань, у ході 
якого відбувається усвідомлення та осмислення їх сутності, 
визначення позицій учасників спілкування стосовно цих питань, 
оперування аргументами, уточнення ціннісних орієнтацій, 
переконань та формування на цій основі світогляду. Прикладами 
цієї технології є «Групові дискусії» на різну тематику та у різних 
формах (наприклад, у стилі ток-шоу або дебатів), «Диспут» тощо. 

Практика викладання засвідчує ефективність використання 
інтерактивних технологій як способів розвитку інтелектуальних 
здібностей, аналітичного мислення студентів у процесі 
міжособистісної комунікації на заняттях з іноземної мови. 
Сучасний викладач повинен вміти відбирати ті інтерактивні 
технології, які відповідають особливостям навчального процесу та 
забезпечують реалізацію його цілей.  
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ВИВЧЕННЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ВИЩИХ  
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Важливим показником якості сучасної освіти в умовах її 

модернізації та кризових суспільно-політичних процесів є 
інформаційна безпечність навчального матеріалу та педагогічного 
впливу. На нашу думку, одним із критеріїв відбору педагогічного 
інструментарію та змісту освіти  може стати аксіологічна 
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модальність. Окрім того, вивчення цієї категорії уможливить 
формування критичного мислення студентів. 

Проблема оцінно-ціннісної складової сучасної науки 
розглядається в нових напрямках педагогіки та лінгвістики – 
педагогічній та лінгвістичній аксіології (В.П. Руднєв, 
О. Л. Бєссонова, О. В. Падучева, В. І. Карасик, Л. Н. Столович, 
Ф. Палмер). 

Метою цієї розвідки є аналіз аксіологічної модальності як 
фактору інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах. 

Аксіологічна модальність – текстотвірна категорія, яка 
позначає вираження відповідно до певної шкали цінностей 
ставлення мовця до повідомлення, думок співрозмовника, до 
нього самого як особистості, а також співвідношення 
повідомлення з дійсністю (далі – АМ). Ця категорія видова та 
похідна від загальної – модальність [3, 6]. 

Аксіологеми – ціннісні номінації, які стають предметом чи 
джерелом емоційно-інтелектуальної оцінки в мовленні (за 
Т. В. Романовою та Г. П. Вижлецовим). Аксіологеми можуть бути 

денотативними (життя / life, здоров’я / health, любов / love) чи 
конотативними (такі, що актуалізують ціннісне значення в 
контексті:  

Укр. В історичному кінематографі треба не дев’ятий вал 
піднімати, а знайти краплю істини, – Олесь Санін 

Англ.Russia Crosses the Atlantic in Two British Books 
Lesley Chamberlain's books Motherland and The Philosophy 

Steamer, first published in the U.K., will be released in the U.S. later 
this year [LC]. 

За допомогою аксіологем та інших засобів вираження АМ, 
уведених мовцем відповідно до певної теми, власних інтенцій і 

контексту розмови, утворюється аксіологічна модальна рамка 
(далі – АМР) [3, 6-7]. За допомогою оцінки в цій структурі 
встановлюються предикативні зв’язки між суб’єктом 
(імплицитним чи експліцитним) – особою чи соціумом, з позиції 
якого дається оцінка, та об’єктом – людиною, предметом, явищем 
або станом справ, щодо яких висловлює своє ставлення об’єкт 
відповідно до системи цінностей, теми обговорення, власних 
інтенцій і контексту розмови [2]. Наприклад:  

Укр. Микола Коханівський: ,,Батьківщину люблять не за 
гроші” [Телепростір]. Англ.,,… delighted by ,,greatest win of his 
career”  [ВВС]. 

Застосування інструментарію АМ дає змогу: 
- формувати демократичний імідж викладача; 
- утворювати безпечні суб’єкт-суб’єктні взаємини у навчально-

http://inlit.com.ua/node/3784#_blank
http://inlit.com.ua/node/3784#_blank
http://inlit.com.ua/node/3784#_blank
http://inlit.com.ua/node/3784#_blank
http://inlit.com.ua/node/3784#_blank
http://inlit.com.ua/node/3784#_blank
http://www.accessinterviews.com/interviews/detail/jose-mourinho-delighted-by-greatest-win-of-his-career/20960#_blank
http://www.accessinterviews.com/interviews/detail/jose-mourinho-delighted-by-greatest-win-of-his-career/20960#_blank
http://www.accessinterviews.com/interviews/detail/jose-mourinho-delighted-by-greatest-win-of-his-career/20960#_blank
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виховному процесі вищої школи; 
- добирати інформаційно безпечне навчально-методичне 

забезпечення; 
- критично реагувати на виникнення небезпеки. 

Відповідно, демократичний імідж викладача формується 
завдяки коректній трансляції таких аксіологем як свобода, 
творчість, патріотизм, відповідальність, самовдосконалення 
тощо, а АМ відіграє виховну роль.  

Як наслідок, демократичний імідж викладача є фактором 

утворення безпечних суб’єкт-суб’єктних взаємин у навчально-
виховному процесі вищої школи, оскільки керований модальний 
взаємовплив підпорядковується меті та завданням вищої освіти, а 
АМ дає змогу транслювати систему цінностей нації у відповідності 
до цієї мети [1, 185]. 

У свою чергу, навчально-методичний матеріал має підлягати 
всебічному аналізу на предмет інформаційної безпечності. 
Особливо тепер, коли значна частина освітнього простору тісно 
переплетена із засобами ЗМІ та інтернетом. Аналіз АМ допомагає 
уникнути штучної заміни понять та цінностей, вчасно визначаючи 
імпліцитні фактори негативного впливу на студентство. 

Зазначені вище критерії повноцінного та безпечного 
функціонування сучасної системи вищої освіти у своїй сукупності 

дають змогу як викладачу, так і студенту критично реагувати на 
виникнення інформаційної небезпеки. Готовність до такого роду 
ситуацій забезпечується єдино прийнятою системою цінностей 

суспільства, однозначністю категоризації АМ на добре – погано та 
вміннями аналізувати. 

Таким чином, вивчення АМ та її складових допомагає 
відрізнити цінність від псевдоцінності, уникнути підміни понять в 
сучасному інформаційному просторі та навчальному процесі, 
зокрема. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 
ENGLISH LANGUAGE TEACHERS 

 
Intercultural competence development is one of the key aspects 

which should be considered in improving English language 
acquisition. Researchers state that that challenges of the twenty first 
century move second/foreign language instruction towards a more 
cultural focus [4, 31]. It is a well-known fact that there are a great 
number of works relating to intercultural competence development 
(for instance see one of numerous works of Michael Byram [2]), but 
the state of things shows that there is neither a specially designed 
academic course nor textbooks which would cover the main aspects of 
developing intercultural competence of English language teachers 
whose first language is Ukrainian. In fact, similar tendency can be 
observed even in the USA. Thus, according to Elisabeth Arevalo-
Guerrero intercultural communication courses in the US are mainly 
found in ESOL (English to Speakers of Other Languages) programs, 
not in general teacher education programs. Unfortunately, the field of 
foreign language teaching has not seen this as crucial training for 
their undergraduate or graduate programs. Therefore, teachers of 
foreign languages are urged to complement their pedagogical training 
with professional development courses, workshops, and conferences 
that focus on the development of intercultural communication 
competence in language teaching [1, 358]. 

It means that there is a great need in an academic course which 
would be aimed at, on the one hand, further developing personal 
intercultural competence of prospective teachers, and, on the other 
hand, providing necessary tools of singling out essential cultural 
information, as well as methodological ways and means of developing 
intercultural competence of students.  

The theoretical part of the course could cover the main aspects 
of intercultural communication competence of prospective teachers of 
English as a second language. The work would dwell on the meaning 
of the concept of intercultural communication competence, its 
content, and significance. Moreover, attention should be paid to role 
of international communication skills in second language acquisition, 
issues concerning English language teaching in the context of 

http://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Byram%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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language culture nexus, including the influence of culture on the 
language, its vocabulary, grammar, communication patterns, and 
their significance for successful second language acquisition. Finally, 
it will analyse existing EU approaches to teaching English as a second 
language via intercultural communication skills development from the 
point of view of their application at Ukrainian teacher training 
universities.  

The methodological part of the courseshould cover main aspects 
of application and implementation of developing an international 
communication skills approach into English language teacher 
training practice. We entirely agree with Iskra Georgieva who states 
that “it is more important to concentrate on skills than knowledge 
and on encouraging learners to analyse the familiar cultural world 
around them as a basis for intercultural comparison and 
reflection” [3, 77]. Firstly, the emphasis is to be paid on working out 
universal principles of training teachers of English as a second 
language with special regard to international communication 
competence development. Secondly, it should deal with main specific 
points for teaching students whose first language is Ukrainian. 
Finally, there is a necessity to concentrate on main aspects of figuring 
out social and cultural information necessary for intercultural 
communication, ways of defining social and culture-specific 
information, means and techniques of evaluating authentic 
educational materials from the point of view of international 
communication skills development etc. 

Thus, the outcomes of the project and the proposed academic 
course may contribute to advances in the English as a second 
language teacher training process at higher English teacher training 
educational establishments in Ukraine. Moreover, a well-elaborated 
international communication competence course would be successful 
both in formal and informal foreign language teacher professional 
development programmes. 
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ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ В США 
 

Проект – задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його 
реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, 
технологічного чи організаційного результату [4]. 

У багатьох сферах життя людина набуває навички, які 
необхідні їй для управління проектами. Проекти вимагають від 
нас знань і досвіду, а отже, щоб отримати позитивний результат, 
необхідно звернутися до кваліфікованого менеджера з проектів.  

Фахівці Інституту управління проектами (США) 
запропонували таке трактування терміна «управління проектом»: 
«це мистецтво керувати й координувати людські та матеріальні 
ресурси протягом життєвого циклу проекту, застосовувати 
системи сучасних методів і техніки управління,  мінімізації 
ризиків для досягнення визначених у проекті результатів за 
складом і обсягами робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенням 
учасників» [3]. 

Сьогодні управління проектами – визнана в світі методологія 
розв’язання організаційно-технічних проблем; філософія 
керівництва проектами. Це зумовлено тим, що умови ринку 
стають більш жорсткими, підвищуються темпи змін, що 
відбуваються [2]. 

Інше трактування поняття «управління проектами» 
запропонував Г. Щедровицький: «це процес управління командою, 
ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів 
з метою успішного досягнення поставленої мети» [2]. 

Управління тими чи іншими проектами практикували з 
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початку виникнення цивілізації. Так, до 1900 р. творчі 
архітектори та інженери здійснювали управління інженерними 
проектами своїми силами (Вітрувій (І століття до н. е.), Кристофер 
Рен (1632–1723), Томас Телфорд (1757–1834) та Ісамбард Кінгдом 
Брюнель (1806−1859)). А з1950 р. організації почали систематично 
використовувати інструменти та техніки проектного управління 
для керування складними проектами [1]. 

У сучасному світі менеджери проектів є затребуваними, 
проте в Україні ця спеціальність ще не набула достатньої 
популярності. Так, лише декілька навчальних закладів пропонують 
таку кваліфікацію своїм студентам, а, отже, досвід США в цьому 
питанні є для нас більш ніж цікавим. 

Цінним для нас є досвід Стенфордського університету, який 
зайняв п’яте місце в журналі US News & World Reportу  2011 р. в 
рейтингу кращих університетів країни і  друге місце серед кращих 
американських бізнес-шкіл, що спеціалізуються на управлінні 
проектами та програмами. Стенфордський центр професійного 
розвитку пропонує спеціальність «Менеджер з управління 
проектами» (Advanced Project Management Certificate program). 
Студенти цього навчального закладу повинні мати трирічний 
досвід управління проектами і ступінь бакалавра для того, щоб 
мати право на вступ. Ті студенти, які пройшли програму 
навчання, яка складається з шести курсів, отримують статус 
сертифікованих менеджерів проектів. Крім того, обрані з переліку 
три елективні курси (структура організації, ефективне 
керівництво команди, управлінням фінансовими проектами або 
управління без влади) дають змогу отримати вищу кваліфікацію. 
Програма також призначена для менеджерів вищої ланки, які 
бажають підвищити свій кваліфікаційний рівень, серед яких 
директори корпорацій, вчені та політики [5]. 

Слід зазначити, що до списку найпопулярніших університетів 
США, що пропонують таку спеціальність входять Університет 
Вірджинія, Університет Нью-Йорка, Університет Де Поля, 
Каліфорнійський Університет та Університет Північної Кароліни. 

Отже, проектна діяльність є новою сферою для досліджень в 
нашій країні. Адже підготовка кадрів наразі є для нас, як 
педагогів, пріоритетною, а отже, лише спираючись на досвід 
закордонних колег ми досягнемо успіху. Відзначимо, що США є 
найбільш цікавим об’єктом для досліджень, адже саме тут виникла 
перша менеджерська школа, що спеціалізувалася на управлінні 
проектами.  

Таким чином, досвід вищої школи США, як на рівні 
підготовки кадрів в умовах бакалаврату, так і на рівні 
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магістратури є провідною темою для подальших досліджень в цій 
сфері. 
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A lot of researchers pay much attention to such an issue as 
language learning strategy. The definition of that can be found in the 
works of Wenden and Rubin who consider learning strategies as "... 
any sets of operations, steps, plans, routines used by the learner to 
facilitate the obtaining, storage, retrieval, and use of information." 
Other scientists as Richards and Platt define learning strategies as 
"intentional behavior and thoughts used by learners during learning 
so as to better help them understand, learn, or remember new 
information." Such scientific researchers as Faerch Claus and Casper 
underline that a learning strategy is "an attempt to develop linguistic 
and sociolinguistic competence in the target language." Following 
Stern "the concept of learning strategy is dependent on the 
assumption that learners consciously engage in activities to achieve 
certain goals and learning strategies can be regarded as broadly 
conceived intentional directions and learning techniques."  

According to that we should admit that effective teaching must 
be structured and focused on the learning needs of every student in 
the classroom. Some programs provide full and detailed planning of 
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each lesson in advance and ensure that lessons are highly purposeful 
and structured in terms of their assignments. It is really can be 
successfully implemented by any teacher despite their background 
and skills, but this approach greatly decreases the possibility of 
instant responding to the individual requirements and needs of the 
students.  

The importance of providing students with appropriate 
assistance while teaching foreign language in the most effective and 
efficient way is one of the mains goals any teacher is involved in 
during making the plan of the process of education. Usually, teachers 
are more often concentrated on the technique used to teach than on 
the way of how it is learnt. Therefore, learning strategies act as the 
main tools and are directed to creating such environment which 
makes and stimulates students to become independent learners and 
promoting the improvement of their skills. 

Giving students the possibility to set their own personal 
language goals will help to create a learner-centered classroom where 
students can make a choice between long and short-term goals. This, 
in its turn, serves as a great stimulus to further development of 
learning strategy and designing students’ own self-assessment to 
evaluate language abilities.  

If a teacher is asked to address students’ learning styles and 
needs it does not imply that every student should be given an 
individual work program or that instruction is to be on a one-to-one 
basis. In the case of necessity   to individualize teaching and learning 
such process should be reflected in classroom organization, 
curriculum and instruction. Teaching and learning strategies can 
include a range of whole class, group and some kind of individual 
activities in order to combine various abilities, skills, learning rates 
and styles that could let every student  become an active participant 
in learning process and achieve desired degree of success. 

After considering students’ needs, learning styles and levels of 
achievement in terms of learning outcomes it is essential to select the 
strategies which main goals are the following: focusing on the 
development of knowledge, skills and attitudes; assisting students to 
be involved in the essential context; providing support and extend 
learning; enabling students to make progress in their achievement 
and maximizing their accomplishment of the learning targets and 
outcomes. 

The most commonly used teaching strategies can be listed as the 
following: 

 tuning in   which can be used to define students’ current 
knowledge, skills and attitudes before planning a program thus letting 
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students be in involved in the process of designing and concentrating 
their attention on existing learning experience and content; 

 finding out  which can encourage investigation and 
independent learning about key issues in regards to their specialized 
area; 

 sorting out  which can encourage the analysis, 
organization, review and reflection of information obtained; 

 developing values  which allow students to define main 
problems, discuss and develop their own attitude to their solving; 

 making decisions  which provides opportunities for the 
students to develop the process of decision-making skills to make 
proper decisions; 

 speaking out which provides opportunities for the students 
to develop the communication and negotiation skills required for 
presenting their own conclusions; 

 reflecting which allows students to identify, discuss and 
consider the changes in their understanding, attitudes and values. 

It should be noted that students use language-learning 
strategies either consciously or unconsciously while processing new 
information and completing assignments in the language classroom. 
Language classrooms turn into problem-solving environment where 
students should find solutions to difficult tasks set by their teachers. 
What is required is to find the fastest or the easiest way to this 
problem by using language-learning strategies. As students have to 
process a great amount of information in language classroom, they 
have to apply different language learning strategies. That is why 
language-learning strategies serve as reliable indicators to consider 
what approaches are used to solve the tasks or problems arisen 
during the process of language acquisition. Moreover, language 
learning strategies facilitate   language teachers to understand how 
their students assess the situation and help to design proper teaching 
plans and select appropriate skills so as to understand, learn, or 
remember new input presented in the language classroom. 
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Фахівець з вищою освітою повинен бути підготовленим до 

вирішення конкретних задач на відповідній посаді, легко 
адаптуватися до мінливих умов діяльності підприємств різних 
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форм власності, володіти необхідним обсягом знань у  культурній, 
правовій, соціально-психологічній, економічній та інших галузях, 
вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації, 
виконуючи свої обов’язки на високому професійному рівні. 
Новітні тенденції стрімкого розвитку системи освіти в Україні 
значно вплинули на модернізацію вищої мовної освіти в контексті 
Європейського простору. З прискоренням глобалізації і 
розширенням міжнародних ділових  зв’язків  України  з  іншими  
державами  на  політичному  та  економічному  рівнях зростає  
потреба  у    спеціалістах, які є не лише висококваліфікованими у 
певній галузі економіки, але й володіють іноземними мовами, що 
забезпечує конкурентоспроможність таких фахівців на ринку 
праці.  

У  сучасній  лінгвістиці  за  останнє  десятиріччя зросла 
кількість досліджень, присвячених особливостям вивчення 
іноземної мови у немовному вузі та удосконаленню мовленнєвих 
знань та навичок на всіх рівнях професійної підготовки 
(М. Г. Кочнєв, А. О. Миролюбов, Т. Ю. Полякова, С. А. Самойленко, 
Т. М. Шепеленко). 

Зміст професійної підготовки психолога визначається 
програмою вищого навчального закладу, яка розробляється 
відповідно до Державних стандартів освіти за даною 
спеціальністю. Підготовка психологів включає вивчення значної 
кількості дисциплін: дисципліни фундаментальної психології, 
методологію та методи психологічного дослідження, дисципліни 
прикладної психології та  практичної психології, педагогічні 
дисципліни. “Молодість” фаху  “практичний психолог”  у 
вітчизняній  системі  освіти  зумовлює  потребу  звернення  до  
практичних  напрацювань зарубіжних  країн  із  давньою  
традицією такої діяльності,  серед  яких  чільне  місце посідають 
саме англомовні країни. Тож, сучасний  практичний психолог  
отримує  нову  фахову  інформацію,   ознайомлюється з новими 
технологіями, науковими гіпотезами і тенденціями, видатними 
інноваціями саме через  іноземні  джерела. Отже, іноземні мови є 
невід’ємним компонентом підготовки фахівця, а дисципліна 
Ділова іноземна мова (англійська) передбачає насамперед 
вдосконалення і подальший розвиток знань, навичок та вмінь 
магістрантів у різних видах мовленнєвої діяльності, набутих під 
час вивчення таких навчальних дисциплін як Іноземна мова 
(англійська) та Іноземна мова за професійним спрямуванням 
(англійська). 

Відповідно до отриманої фундаментальної спеціальної 
підготовки фахівці зі спеціальності “Практична психологія” 
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можуть виконувати як освітню, освітньо-управлінську, 
псидіагностичну, консультативну та психокорекційну професійну 
діяльність, здійснюючи її в навчальних закладах І – ІV рівнів 
акредитації, в освітніх закладах різного рівня, в установах 
соціальної сфери, що займаються соціально-психологічною 
допомогою, так і продовжувати навчання, здійснюючи науково-
дослідницьку діяльність. Спеціаліст-психолог (магістр) може 
обіймати посади, які вимагають проведення самостійних 
досліджень, прийняття складних рішень, володіння поглибленими 
професійними знаннями для вирішення здебільшого 
діагностичних та евристичних задач. Виходячи з вище 
зазначеного, зміст курсу Ділова іноземна мова (англійська) 
повинен поєднувати вивчення  лексики та граматики іноземної 
мови з орієнтацією на їхнє практичне використання у сфері 
ділової комунікації, яка може набувати різноманітних форм: від 
спілкування на міжнародних зустрічах, конференціях, розмови по 
телефону до ведення ділової переписки, укладання автобіографії, 
анотацій та списку використаних іншомовних джерел для 
власного наукового дослідження.  

Під час вивчення курсу Ділова іноземна мова (англійська) 
магістри психологічного профілю повинні удосконалити знання 
про фонетичну будову та інтонаційний лад англійської мови, 
основні граматичні категорії та конструкції, засвоїти термінологію 
та мовні реалії з фаху, загальнонаукову лексику та мовні кліше, 
які використовуються у діловому спілкуванні, ознайомитися з 
основними особливостями стилістики та організації сучасного 
англомовного дискурсу, удосконалити  навички і вміння усного та 
писемного мовлення у сфері ділового спілкування, що передбачає 
дотримання стилістичних норм під час оформлення реквізитів, 
укладання та редагування документації різного рівня, 
реферування фахової оригінальної літератури з метою одержання 
необхідної інформації, читання ділових паперів та зразків листів 
зарубіжних колег тощо. 

На практичних заняттях з Ділової іноземної мови велика 
увага повинна приділятися розвитку діалогічного  мовлення,  що  
відповідає  комунікативній  спрямованості  навчального  процесу.  
У  царині ділового  спілкування  окреме  місце  посідають  
доповіді-презентації  та  спілкування з колегами,  що  є 
невід’ємною частиною комунікативного аспекту.  

Отже, на заключному етапі вивчення іноземної мови у 
вищому навчальному закладі відбувається ефективне 
вдосконалення ділового мовлення студентів, що будується як 
професійно орієнтоване навчання і опирається на вже сформовані 
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мовні навички, наявний ситуативно-мовний досвід, професійну 
мотивацію, а також на самостійну мовно-пошукову діяльність. 
Оволодіння нормами ділового спілкування, розширення знань про 
особливості офіційно-ділового стилю, класифікацію та  структуру 
документів різного рівня, вимоги щодо оформлення та укладання 
ділових паперів, засвоєння етикету ділової кореспонденції 
сприятимуть ефективнішій професійній діяльності майбутніх 
фахівців.  
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Мобільні знання англійської мови, визнаної міжнародними 
нормативними документами мовою спілкування на морі, стають 
обов’язковою вимогою для моряків, оскільки займають досить 
важливе місце в забезпеченні професійної діяльності. Недостатній 
же рівень володіння моряками іноземною мовою викликає високу 
ступінь невпевненості при виконанні службових обов’язків [2]. Ось 
чому обізнаність майбутнього фахівця у критеріях до вмінь 
професійного спілкування іноземною мовою, якими 
послуговуються крюінгові компанії, надаючи послуги з 
працевлаштування, набуває виключного значення.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_
http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/
http://ea.donntu/
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Деякі аспекти проблеми, пов’язаної з критеріальним підходом 
до сформованості вмінь професійного спілкування іноземною 
мовою аналізуються в дослідженнях науковців з морської 
англійської мови у різних контекстах. Зокрема, у таких ракурсах: 
уточнення оптимального обсягу суто «морського» лексичного 
запасу англійської мови, яким має володіти компетентний 
фахівець (A. Glover, E. Johnson, D. Kalogjera, B. Pritchard, 
P.Strevens, P. Trenkner, F. Weeks та ін.), визначення ефективності 
професійно-орієнтованого спілкування (Добровольська М. К., 
Левченко О. М. та ін.), досягнення продуктивної мовленнєвої 
діяльності в говорінні і письмі (Літікова О. І.), забезпечення 
безпеки мореплавства (Бородіна Н. В.), формування 
комунікативної компетенції іноземної мови майбутніх фахівців 
морського флоту (Козак С. В.), окресленні особливостей навчання 
англійської мови курсантів морських спеціальностей (Кудрявцева 
В. Ф.) та ін. Проте поза дослідницької уваги ще й досі залишається 
площина конкретизації базових критеріїв роботодавців щодо 
сформованості вмінь професійного спілкування іноземною мовою 
у фахівців морського транспорту. Отже, метою  роботи є аналіз 
базових критеріїв роботодавців щодо сформованості вмінь 
професійного спілкування іноземною мовою у фахівців морського 
транспорту.      

В основу нашого дослідження покладено розуміння 
змістового наповнення поняття «критерій» як мірила, що складає 
підґрунтя для визначення оцінки предмета чи явища; ознаки, 
взятої за основу класифікацій [8, 196]. Kpитерії мають бути 
об’єктивними (відображати ознаки, що властиві досліджуваному 
предмету), містити в coбi icтотні ознаки, що постійно 
характеризують певний предмет/явище, і повторюватись [7, 179-
180]. Доведено, що найчастіше у педагогіці використовують 
суб’єктивні критерії (оцінки, судження, висновки, зроблені 
експертом) [5]. 

Аналіз наукового фонду з проблематики критеріального 
підходу засвідчив таке: якість умінь професійного спілкування 
іноземною мовою фахівцями морського транспорту оцінюється, 
виходячи з певних критеріїв, з огляду на своєрідність професійних 
функцій. Так, до вахтових помічників капітана такими 
критеріями вважаються, по-перше, достатнє знання англійської 
мови, що дозволяє використовувати карти, інші навігаційні 
посібники, розуміти метеорологічну інформацію, повідомлення з 
безпеки, експлуатації судна, підтримувати зв’язок з суднами, 
береговими станціями, центрами СРС, виконувати обов’язки в 
багатомовному екіпажі, зокрема здатність використовувати, 
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розуміти Стандартний морський розмовник ІМО; причому під 
достатнім розуміють B2 (Просунутий) рівень незалежного 
користувача [4]. Відтак, критерії для оцінки визнано, зокрема, 
такі: навігаційні посібники та повідомлення англійської мови 
стосовно безпеки судна правильно тлумачаться або складаються, 
зв’язок чіткий та добре розуміється [6]. По-друге, особливої 
актуальності набуває знання морської англійської мови в усній та 
письмовій формі, стандартних фраз IМО для спілкування на 
морі [3]. 

Вищезазначене дозволяє класифікувати базові критерії 
роботодавців щодо сформованості вмінь професійного 
спілкування іноземною мовою у фахівців морського транспорту по 
наступних рівнях:  

- низький: не вимагають володіння англійської мови  [10], 
оцінити свій рівень володіння англійської мови [16]; оцінити 
знання за 5-ти бальною шкалою [15], «відмінний (вільний)», 
«добрий», «задовільний (середній)», «поганий» [13], «розширений», 
«проміжний», «елементарний», «початковий» рівні [12]; 

- середній: рівень англійської мови, тест, на підставі яких 
дається сумарна оцінка [9];  

- високий: співбесіда і комп’ютерне тестування [11], 
спеціалізовані тести ISF Marlins English Language Test for Seafarers 
(слухання, загальне і практичне розуміння), CES  і SETS (питання 
відповідно до рівнів ПДНВ) [15]. Для вахтових помічників 
капітана, наприклад, необхідні добре знання спеціальної морської 
термінології, МППСС-72, обов’язків, основного словника з устрою 
судна та безпеки, розробленого компанією, 80% комп’ютерний 
рівень Marlins і усна співбесіда (рівень Intermediate, коли 
випробовуваний бере ініціативу на себе, розвиває думку, має 
відповідний словниковий запас, щоб ясно висловитись з загальних 
і професійних тем [17].  

Для професійної педагогіки принципової ваги набуває 
проблема обізнаності фахівців у питаннях критеріїв оцінки 
англомовної компетентності, оскільки крюінгові компанії 
здебільшого самі вирішують, які результати тестів та рівні 
вважати належними. Науковий аналіз базових критеріїв 
роботодавців щодо сформованості вмінь професійного 
спілкування іноземною мовою у фахівців морського транспорту і 
їх класифікація за рівнями (низький, середній, високий) 
дозволяють відстежити траєкторію підвищення вимог до 
володіння англійською мовою, прогнозувати динаміку зростання 
цих вимог, що характеризують нині переважну більшість 
крюінгових компаній. 
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Результати тестів та співбесіди з моряками в ході 
викладацької діяльності у виші підтвердили встановлену і іншими 
дослідниками [1, 79] тенденцію автоматичного запам’ятовування 
при тренуванні до тестів і дуже низький рівень знань англійської 
мови. Відповідно ми вбачаємо у подальших дослідженнях 
з’ясування підходів тих інтерактивних дидактичних технологій, 
застосування яких призводить до стійких позитивних результатів 
навчання студентів морських вишів ефективному спілкуванню 
іноземною мовою. 
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДОСВІДУ ФЕДЕРАТИВНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА ІЗ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Інноваційний розвиток сучасної педагогіки потребує нових 

наукових підходів до вирішення актуальних завдань з надання 
освітніх послуг. Вагомим внеском у реформування сучасної школи 
України є використання позитивного досвіду реалізації політичних 
рішень у сфері освіти органів держаної влади та місцевого 
самоврядування країн ЄС. 

Вітчизняний процес модернізації середньої школи довгий час 
знаходиться перед вибором стратегічного майбутнього: 
продовжувати використовувати роками випробувану організацію 
або шукати нові структурні форми її побудови. Саме сучасний 
досвід з надання публічних послуг місцевими органами державної 
влади ФРН, де відбувається впровадження «інтегрованого» 
навчання, є цікавим досвідом для освітнього сьогодення України. 

На думку провідних німецьких аналітиків 
багатофункціональна система шкільної освіти, яка існувала у 
Німеччині до 2010 р., не дала бажаного покращення якості 
навчання. Особливою проблемою було зниження авторитету 
базової школи та неможливість повного розкриття творчого 
потенціалу для багатьох учнів [3]. Тому для подоланнях цих 
негативних явищ у структурі шкільного навчання органи 
публічного управління федеральних земель запроваджують 
інституційні реформи з надання освітніх послуг населенню. 

Принцип «дуального навчання», що є обов’язковим для 
інтегрованих шкіл, є розумним поєднанням навчання та 
практики [2]. Це дає можливість учням краще підготуватись до 
майбутньої професійної діяльності. Саме цей аспект 
організаційно-структурної реформи середніх шкіл отримав велику 
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http://www.azamaragroup.com/
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http://www.vships.com.ua/
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кількість позитивних відгуків з боку німецьких підприємців та 
роботодавців.  

Форму та місце проходження практики кожна школа обирає 
сама, зокрема серед можливих варіантів: державні та приватні 
підприємства, шкільні фірми, професійні школи тощо. Натомість у 
гімназіях учні, як і раніше, мають можливість отримати атестат 
після дванадцятого року навчання (в прискорених класах навіть 
після одинадцятого). Щонайменше одна гімназія на кожний район 
міста має функціонувати як обов’язкова школа повного дня для 
того, щоб надати особливої підтримки школярам із соціально 
незахищених сімей. 

Що стосується вибору школи, вирішальне слово залишається 
все ж за батьками, держава обмежено вливає на цей процес. Саме 
у цей визначальний період у шкільній кар’єрі кожної окремої 
дитини, обов’язково відбувається консультаційна бесіда між 
батьками та представниками початкової школи, а вже за 
результатами цієї бесіди батьки приймають своє остаточне 
рішення. Відтепер нові правила переходу з початкової школи до 
середньої будуть обов’язковими для всіх [1]. 

Успіх реформування системи середніх шкіл залежить від 
наявності кваліфікованих педагогів. Тому, для забезпечення їх 
достатньої кількості районними відомствами у справах школи було 
організовано тимчасові навчальні заклади з перепідготовки та 
підвищення кваліфікації директорів, викладачів та фахівців, що 
працюють у школах різного рівня. 

На думку німецьких аналітиків, для досягнення 
максимального ефекту від надання освітніх (публічних) послуг, 
шляхом реалізації організаційно-структурного реформування 
середньої школи, місцевим органам державного управління 
освітою слід запровадити: 

- систематичну співпрацю шкіл із державними службами 
соціальної адаптації, що займаються роботою з молоддю та 
надають їй соціальну допомогу; 

- обов’язкову взаємодію початкової школи та дошкільних 
закладів, що сприяє цілісності процесу виховання та підготовки до 
подальшого навчання у середній школі; 

- кооперацію між початковою та середньою школою, 
наприклад, коли вчителі одночасно викладають у школах різного 
рівня [3]. 

На основі проаналізованої німецькомовної джерельної бази з 
питань реалізації організаційно-структурних змін середньої освіти 
у м. Берлін, ми дійшли певних висновків, щодо позитивних 
зрушень у сучасній німецький школі, які можна успішно 
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використовувати в процесі реформування шкільної освіти в 
Україні, а саме: 

- зменшення кількості учнів у класах сприятиме більш 
адекватному підходу до навчання кожного окремого учня; 

- всі інтегровані середні школи стануть середніми 
навчальними закладами повного дня з широким спектром 
факультативних занять та різних гуртків; 

- запровадження дуального навчання значно полегшить 
підготовку учнів до опанування обраних професій; 

- для підвищення рівня конкуренції інтегрованим середнім 
школам існуючи гімназії вимушені будуть пропонувати учням 
додаткові освітні послуги; 

- вчителі отримають безкоштовну інтенсивну перепідготовку 
на період реформування та матимуть однакове «навантаження». 

Зроблені висновки щодо позитивних здобутків проведеного 
реформування,започаткованого з метою удосконалення процесу 
надання освітніх послуг німецькими закладами середньої освіти 
можуть стати в пригоді у процесі модернізації інституту середньої 
школи в Україні, про що буде висвітлено у подальших 
дослідженнях. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 
АНГЛІЙСЬКИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 

Розвиток цивілізації супроводжується появою численних 
термінів у різних галузях науки та техніки. Оскільки переважну 
частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика, то цілком 
природно, що лінгвісти надають особливого значення дослідженню 
структурно-семантичних особливостей терміна. 

Мова як система має достатньо законів та засобів утворення 
нових понять, які з’являються у спеціальній лексиці та потребують 
номінації. Одним із поширених засобів номінації фахових термінів 
є використання багатозначних загальномовних слів у спеціальній 
науковій сфері. Вживання загальномовних слів у різних галузях 
науки базується на тих самих законах та механізмах «утворення» 
різних змістів їх вживання. 

Структурно-семантичний потенціал терміна, його словотвірна 
парадигма є зацікавленням багатьох лінгвістів: М. Н. Володіна, 
А. С. Герд, В. П. Даниленко, Т. Л. Канделакі, С. Л. Міпіланова, 
В. Н. Прохорова, А. В. Суперанської та ін. 

Відомо, що основною ознакою терміна є його кореляція з 
поняттям відповідної галузі знань. Враховуючи цю властивість 
терміна, важливо простежити його семантичні смислові зв'язки із 
загальновживаним словом, що буде показано на матеріалі 
лексикографічних джерел.  

Шляхом узагальнення слово-термін, що підлягає 
лінгвістичному аналізу, об’єднується хоча б однією спільною 
лексичною парадигматичною семою. У зв’язку з цим цілком 
виправданим у термінознавстві є метод розчленування терміна на 
складові семантичні компоненти з метою моделювання його 

семантики. Наприклад, багатозначний термін «derivation» – 
«деривація» використовується не лише в системі номінацій 
лінгвістики, але й у термінологічних системах таких галузей, як 
геологія, військова справа, об’єднаних сукупністю смислових 

зв’язків. Аналіз дефініцій терміна «деривація» у різних 
терміносистемах дозволяє кваліфікувати такі лексичні одиниці, 
які мають різний набір релевантних компонентів сем, об'єднаних 
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спільною лексичною парадигматичною семою – інваріантом. 

Аналогічно, термін «adaptation» – «адаптація» в біології та медицині 

означає «пристосування будови і функції організмів до умов 
існування»; у методиці викладання – «скорочення та спрощення 
друкованого тексту, пристосування його до малопідготовлених 
читачів»; у лексикології – «розширення сфери вживання мовної 
одиниці». Усі ці «різні» змісти терміна «adaptation» є фактично 
актуалізацією спільного семантичного компонента інваріанта, 
який забезпечує розуміння численних вживань одного і того 
самого терміна-слова. 

Отже, у результаті кореляції даного лексикологічного терміна 
з термінами інших галузей знання в їх семантичній структурі 
семантичний інваріант «пристосування до чогось» об’єднує різні 
спеціальні поняття. Із наведених прикладів можна стверджувати, 
що якісний і кількісний склад релевантних ознак, актуалізованих у 
дефініціях, у терміна неоднаковий, відповідно неоднакова і 
кількість компонентів значення терміна, яка є похідною від 
загального спільного компонента, архісеми як величини, що 
складається із ряду семантичних ознак [3, 23–32]. 

Оскільки той самий термін може визначатися по-різному, то 
він може бути включений у різні системи. У процесі вербальної 
передачі знань на основі текстової інформативності терміна 
формується те, що дослідник С. Д. Кацнельсон [1, 170] називає 
«елементарним змістовим поняттям». Різні види інформативності 
передбачають наявність певних закономірностей реалізації 
семантичного потенціалу терміна. Якщо знакова інформативність 
передається на основі реалізації семантичних ознак, що 
ідентифікуються, а дефініційна та класифікаційна – на основі 
ознак, що диференціюються, то в текстах актуалізуються ознаки, 
релевантні щодо конкретної комунікативної ситуації. Таким 
чином, метатекстова інформативність терміна формує сукупність 
ідентифікованих, диференційованих і комунікативних ознак 
терміна. 

Як зазначалося вище, найбільш поширеним шляхом 
утворення терміна є використання загальновживаних слів у його 
функції, який базується як на узагальненій природі слова, так і на 
його смислотвірних можливостях. Терміни відрізняються від 
загальновживаних слів тим, що мають дефініцію, яка розкриває 
найбільш суттєві ознаки спеціальних понять. Іншим шляхом 
творення термінів є «спеціалізація» значення загальновживаного 
слова, яке виникає у результаті різних видів «переходу» його 
основного значення, метафори, метонімії тощо [2, 34–41]. Так, 

мовний знак «head» включається у кілька терміносистем. У 
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гідротехніці він позначає «гідростатичний напір», «тиск стовпа 
рідини», в архітектурі – «замочний камінь склепіння», у 
будівництві – «верхній брус віконної чи дверної коробки», у 
банківській справі – «чільний бік монети» тощо. Незважаючи на 
різну денотативну співвіднесеність терміна «head» у різних 
спеціальних сферах, він у кожній з них слугує позначенням однієї 

спільної ознаки поняття «передня, основна частина чогось». Саме 
ця ознака є спільною для всіх спеціальних понять, які позначає 

знак «head», а співвіднесеність з цією ознакою становить 
семантичний інваріант названого знака. Семантичний інваріант 
зберігає тотожність значення знака-терміна і дозволяє розглядати 
спеціальні значення у різних субмовах як окремі випадки його 
реалізації. 

Отже, термінам, що позначають один і той самий предмет 
або явище, притаманна концептуальна цілісність як основний 
самостійний прошарок лексики літературної мови. 
Багатозначність терміна у процесі його формування, розвитку та 
функціонування є природною з огляду на те, що одна і та сама 
форма може пристосовуватися до позначення різних об'єктів та 
виконувати різні функції. Системно-структурні ознаки є 
основними критеріями визначення терміна у системі мови.  

Дослідження структурно-семантичних зв'язків між термінами 
передбачає нерозривність двох планів, які пов'язані між собою: 
стабільний інваріантний семантичний компонент 
парадигматичного плану системи мови і вираження змінних 
компонентів із синтагматичного плану мовлення, які визначають 
відповідно різні смисли вживання слова - терміна. Такі системні 
взаємозв'язки між термінами розкривають суть «переходу» того 
самого слова - терміна від одного смислу до іншого. 
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Сучасний розвиток суспільства, різнобічні економічні, 

соціально-політичні та культурні зв’язки нашої країни з країнами 
світу суттєво вплинули на процес навчання іноземних мов в 
загальноосвітніх навчальних закладах. Одним з найважливіших 
завдань системи освіти сьогодні є гуманізація процесу навчання, в 
центрі якого знаходиться суб’єкт, його потреби та інтереси. Це, в 
свою чергу, передбачає формування особистості засобами 
конкретної навчальної дисципліни, в нашому випадку, англійської 
мови.  

В якості об’єкта навчання виступає мовленнєва діяльність 
іноземною мовою в усіх її видах: говоріння, аудіювання, читання 
та письмо. Сучасна методика приділяє велику увагу питанню 
процесу формування іншомовної комунікативної компетентності в 
говорінні (монологічному та діалогічному мовленні), аудіюванні, 
читанні та письмі. 

Монологічне мовлення є усномовленнєвою формою 
спілкування, що передбачає зв’язне і неперервне висловлювання 
однієї особи, яке звернене до одного або декількох слухачів, 
співрозмовників. Відповідно КММ (компетентність у 
монологічному мовленні) – це здатність реалізувати 
усномовленнєву комунікацію у монологічній формі у життєво 
важливих для певного віку сферах і ситуаціях відповідно до 
комунікативного завдання. 

Комунікативна мета і характер логіко-синтаксичних зв’язків 
між реченнями визначають тип монологічного висловлювання. 
Розрізняють такі основні типи монологічного висловлювання: 
опис, розповідь, міркування, переконання. Доцільним є 
використання структурно-логічних схем побудови власної 
розповіді на основі монолога-зразка учителя та наочності, яка 
обов’язково повинна бути ситуативно обумовлена. Для 
мовленнєвих вправ ефективним є використання матеріалів 
навчальних текстів.  
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Діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох 
або більше учасників спілкування. Компетентність у діалогічному 
мовленні – це здатність реалізовувати усномовленнєву 
комунікацію у діалогічній формі в життєво важливих для певного 
віку сферах і ситуаціях спілкування відповідно до 
комунікативного завдання. 

Діалог є основною, домінуючою формою мовлення і у 
практиці навчання він повинен займати належне місце. 
Найпоширенішою на уроці структурною схемою діалогу є 
сполучення двох реплік: запитання і відповіді. Репліка може 
складатися із однієї чи кількох фраз. Репліки, які 
характеризуються структурною, інтонаційною і семантичною 
завершеністю, називаються діалогічною єдністю. Навчання 
діалогічного  мовлення проводиться поетапно. Перший етап – 
оволодіння діалогічною єдністю; другий етап – оволодіння 
мікродіалогом; третій етап – оволодіння умінням створювати 
власні комунікативні ситуації. 

Формування компетентності в аудіюванні є одним із 
найскладніших питань методики викладання іноземних мов. Про 
це свідчать у своїх сучасних дослідженнях фахівці у галузі 
навчання аудіювання учнів різних вікових категорій (Бігич О.Б., 
Мацнєва О.А., Михайлова О.С., Мокіна А.Г.). 

У навчальному процесі можуть використовуватися різні види 
аудіотекстів: описи, розповіді, повідомлення, монологи, діалоги. З 
методичної точки зору аудіотексти можуть використовуватися як 
матеріал для формування мовленнєвих навичок (фонетичних, 
лексичних, граматичних) і вмінь аудіювання; для розвитку 
мовленнєвих навичок і вмінь усного мовлення; для презентації та 
закріплення зразків мовлення; для введення мовленнєвого 
матеріалу в діалогічній формі. 

Виділяються наступні етапи роботи з аудіотекстом: 
передтекстовий, текстовий, післятекстовий. Для кожного етапу 
пропонуються характерні вправи і кожен етап відповідає певній 
меті (І – зняти мовні труднощі сприймання тексту на слух і надати 
учням соціокультурну інформацію з теми тексту, ІІ – розвивати в 
учнів уміння аудіювання на рівні тексту, ІІІ – розвивати в учнів 
навички монологічного та діалогічного мовлення). 

Однією з важливих задач формування іншомовної 
комунікативної компетенції є формування компетенції у читанні. 
Читання – рецептивний вид мовленнєвої діяльності, спрямований 
на сприйняття і розуміння писемного тексту. Компетенція у 
читанні – це здатність читати автентичні тексти різних жанрів і 
видів із різним рівнем розуміння змісту в умовах 
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опосередкованого спілкування. У курсі навчання іноземної мови з 
читанням пов'язують три види різних робіт: а) читання вголос з 
метою засвоєння техніки читання; б) виконання цілого ряду вправ 
різного призначення з опорою на друкований текст; с) читання з 
метою здобуття інформації – зріле, або комунікативне читання 
(переважно про себе). 

Навчання читання є складним і тривалим процесом, у якому 
розрізняють три основні стадії: 

І – формування навичок техніки читання; 
ІІ – навчальне читання; 
ІІІ – зріле читання. 
Розрізняють два види зрілого читання у практиці навчання 

іноземних мов у школі: а) читання ґрунтовне: читання з метою 
здобування певної інформації з тексту; б) читання 
ознайомлюючи – читання з охопленням основного змісту тексту. 

У методиці викладання іноземних мов письмо – це не лише 
звукова система, але й продуктивний вид мовленнєвої діяльності, 
який забезпечує висловлення думки у графічній формі. Для 
формування компетенції у письмі характерні такі форми роботи: 

- переписування; 
- тренувальні диктанти (зорові, попереджувальні, 

пояснювальні). 
Письмо тісно пов’язане з іншими видами мовленнєвої 

діяльності. 
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МОТИВАЦІЯ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
Одним з факторів, що визначають успішність у вивченні 

другої іноземної мови, вважається мотивація. Мотивація 
визначається як орієнтація учня щодо мети вивчення другої 
мови [1]. Деякі вчені поділяють мотивацію на два основних типи: 
інтегративну та інструментальну. 

Інтегративна мотивація – це бажання учня інтегруватися в 
суспільство, мову якого він вивчає, долучитися до культури і 
соціального життя цього суспільства. Інструментальна мотивація 
має за мету отримання соціальної та економічної вигоди від 
оволодіння другою іноземною мовою, таким чином, враховуючи 
більш практичні аспекти вивчення мови [2]. Вважається, що 
інтегративна мотивація є результативнішою, ніж інструментальна 
при оволодінні другою мовою, зокрема, для досягнення успіхів у 
вимові та оволодінні семантичними системами другої мови. 
Однак, дослідник К. Бейкер стверджує, що можливі ситуації, в 
яких інструментальна мотивація є сильнішою, ніж інтегративна 
мотивація до оволодіння другою мовою [3].  

Дослідниця Б. Нортон-Пірс вказує на те, що поділ мотивації 
на інтегративну та інструментальну не враховує комплексний 
зв'язок між владою, ідентичністю та вивченням мови. У своєму 
дослідженні вона пропонує ввести поняття інвестиції. Коли учні, 
що вивчають мову, роблять певний інтелектуальний внесок в 
оволодіння другою мовою, вони усвідомлюють, що у відповідь 
отримують символічні та матеріальні ресурси, які в подальшому 
підвищать цінність їх культурного капіталу. Учні розраховують на 
певну віддачу від свого вкладу, яка дозволить їм отримати доступ 
до раніше недоступних ресурсів [4]. Науковець Р. Гарднер 
представив версію своєї соціоосвітньої моделі оволодіння другою 
мовою, в якій він розділив фактори, що впливають на мотивацію 
на два види: інтегративність і ставлення до вивчення мови. 
В якості інших факторів, що впливають на мотивацію, вказуються 
практичні цілі людини, що вивчає мову, які відносяться до 
інструментальної мотивації, а також, наприклад, стимулювання до 
оволодіння з боку оточення. В свою чергу, мотивація і ставлення 
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до вивчення мови впливають на результати динаміки вивчення 
цієї мови [5]. 

Ще в 1959-му році науковці Р. Гарднер і В. Ламберт 
відзначали, що мотивація індивідума до вивчення мови зумовлена 
його ставленням до цієї мови, її носіїв, а також її орієнтації щодо 
завдань навчання. Мотивація безпосередньо залежить від 
ставлення індивідума до вивчення мови. Це ставлення 
розділяється на два типи: ставлення до носіїв мови, що вивчається 
і ставлення до практичного використання мови, яке є кінцевою 
метою її вивчення. Воно не впливає на процес вивчення мови 
безпосередньо, але впливає на мотивацію учня, яка, в свою чергу, 
впливає на результати вивчення мови [6].   

Отже, мотивація є одним із факторів, що визначають 
успішність в оволодінні другою мовою. За відсутності мотивації 
оволодіння другою мовою значно ускладнюється. Залежно від 
цілей учня мотивація розділяється на інтегративну та 
інструментальну. Ці типи мотивації не виключають один одного, і 
учень може бути мотивований як бажанням інтегруватися в 
суспільство носіїв мови, що вивчається, так і бажанням здобути 
освіту, місце роботи в суспільстві. Також існує визначення 
мотивації як інвестицій. Ставлення індивідума до вивчення мови 
в значній мірі впливає на мотивацію до вивчення цієї мови, яка, в 
свою чергу, впливає на результати навчання. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ 

«ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ»  
 

Найважливішим критерієм усвідомлення і продуктивності 
професійного становлення особистості є її здатність знаходити 
особистісний сенс у професійній праці, самостійно проектувати, 
творити своє професійне життя, відповідально приймати рішення 
про вибір професії, спеціальності та місця роботи. Перед нею 
постійно виникають проблеми, що вимагають визначення свого 
ставлення до професій, іноді аналізу та рефлексії власних 
професійних досягнень, ухвалення рішення про вибір професії або 
її зміну, уточнення та корекції кар’єри, вирішення інших 
професійно обумовлених питань. Весь цей комплекс проблем 
пояснюють поняттям «професійне самовизначення». Однак 
різноманітні підходи до розуміння суті професійного 
самовизначення зумовили розбіжності у визначенні цього 
феномену. 

Поняття «професійне самовизначення»  в різні періоди 
розглядали багато вітчизняних та зарубіжних дослідників: 
І. Богданов, С. Зуєва, Є. Клімов, А. Кухарчук, В. Поляков, 
Н. Пряжніков, В. Сафін, С. Чистякова, М. Артур, Дж. Голланд, 
Д. Дайгер, Е. Герр, Н. Гінсберг, П. Пауер,  Дж. Херм, Д. Халл та 
ін. [3, 54].  

Професійне самовизначення як процес формування 
ставлення особистості до самої себе (процес формування 
самосвідомості особистості) як до суб’єкта майбутньої професійної 
діяльності, що дають змогу підготувати людину до професійної 
кар’єри, презентації своєї кандидатури на ринку праці, до зміни 
професії в умовах ринкової економіки, розглядала І. Богданова [3, 
35]. 

Досліджуючи дану проблему, російський науковець 
Н. Пряжніков говорить, що сутність професійного самовизначення 
полягає у самостійному та свідомому знаходженні смислів 
виконуваної роботи і всієї життєдіяльності в конкретній 
культурно-історичній (соціально-економічній) ситуації [5, 120]. 

 Активізація процесу формування психологічної готовності 
особистості до професійного самовизначення реалізується в 
процесі проведення розвиваючої професійної консультації. 
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Основним елементом даної профконсультації є перенесення 
акценту з акту вибору професії або рекомендації щодо вирішення 
проблеми, пов'язаної з професійною діяльністю, на психологічну 
підготовку особистості в напрямку визначення своєї позиції та 
самостійному прийнятті рішення. В свою чергу Є. Клімов 
стверджує, що професійне самовизначення слід розуміти як 
частковий випадок включення людини в групу [4, 135]. Таке 
включення, на думку дослідника, супроводжується прийняттям і 
засвоєнням особистістю мети, цінностей, норм і стилю життя, 
способів поведінки і дій тощо. 

Професійне самовизначення в педагогіці розуміється як 
процес самопізнання та об’єктивної оцінки особистістю власних 
індивідуальних особливостей, зіставлення своїх професійно-
важливих якостей і можливостей з вимогами, які необхідні для 
оволодіння конкретною професією. Це процес прийняття 
особистістю рішення щодо вибору майбутньої трудової діяльності 
(вибір професії, професійного навчального закладу, місця 
працевлаштування).  

Тут необхідно зазначити, що більшість визначень 
професійного самовизначення, сформульованих у другій половині 
ХХ – початку ХХІ ст. наголошують на активній ролі особистості у 
цьому процесі. Зокрема, на особистості як активному суб’єкті 
вибору професії акцентував увагу Г. Костюк (1969 р.) [3, 44]. Він 
зазначав, що „у виборі професії бере участь сама особистість з 
усіма її розумовими, моральними та іншими якостями. Це вона, 
усвідомлюючи суспільну необхідність і свої можливості, визначає 
свій майбутній життєвий шлях, своє місце в суспільстві, 
включається в певний вид професійної діяльності, в якій, 
створюючи матеріальні чи духовні цінності, творитиме далі і саму 
себе”. 

Як активну діяльність особистості, спрямовану на 
самореалізацію та самоактуалізацію, визначала цей процес 
О. Вітковська [1, 88]. Вона зазначала, що професійне 
самовизначення здійснюється через самопізнання особистості з 
метою усвідомлення своєї „реалізаційної спрямованості”, через 
здійснення виборів та прийняття рішень, а також через пошук 
оптимальних і прийнятих способів реалізації цих рішень, 
коригування професійних планів у напрямі їх більшої 
реалістичності.  

В контексті проблеми, що розглядається, слід звернутись і до 
досвіду американських науковців, які мають потужні надбання у 
цій сфері. Змістовне наповнення поняття „професійне 
самовизначення” у психології та педагогіці США розглядається у 
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структурі концепту „професійний (кар’єрний) розвиток” („career 
development”). 

Термін „професійний розвиток” вперше з’явився у роботах 
Н. Гінсберга та Дж. Херма [3, 45]. Дослідники зазначали, що перші 
уявлення про майбутню професію виникають у дитини задовго до 
прийняття нею відповідного рішення. Потім вони підтримуються 
її інтересами, нахилами, здібностями тощо. З часом дедалі 
більшого значення набувають соціальні орієнтації на професію. На 
момент входження у світ праці молода людина повинна реально 
оцінювати всі зазначені фактори і порівнювати їх зі своїми 
реальними можливостями.  

Таким чином, вибір професії розглядався не як поодинокий 
акт, а тривалий процес, що може відбуватися впродовж десяти чи 
більше років і завершуватися компромісним вибором, оскільки, як 
правило, людина не може зробити професійний вибір, який 
повністю її задовольняє.  

Такий компроміс Н. Гінсберс охарактеризував як 
оптимізацію вибору, оскільки, на його думку, будь-який 
професійний вибір передбачає „зіставлення можливих прибутків з 
ймовірними витратами”.  

Професійний розвиток як безперервні поведінкові процеси та 
впливи на них, які взаємопов’язуються з трудовими цінностями, 
вибором професії, стилем прийняття рішень, рольовою 
інтеграцією, само- та професійною ідентичністю, розумінням 
освітніх можливостей, пристосуванням до роботи та інших 
соціальних явищ визначав Едвін Герр [3, 90].  

Згідно визначення, прийнятого Американською асоціацією 
шкільних каунслерів, професійний (кар’єрний) розвиток в 
шкільному середовищі передбачає здобуття необхідних навичок та 
ставлень для успішного переходу від школи до робочого місця чи 
навчального закладу, для набуття подальшої освіти. 

Таким чином, професійний розвиток визначається 
американськими науковцями як загальна сукупність 
психологічних, соціальних, освітніх, фізичних, економічних та 
інших факторів, які разом впливають на характер та значущість 
праці для кожної особистості протягом її життя. 

Отже, професійне самовизначення – це складне структурне 
новоутворення взаємопов’язаних і поєднаних переконаннями 
морально-вольових якостей особистості, способів поведінки, знань 
про професії, практичні вміння і навички, сформовані у 
відповідності з вимогами суспільства й можливостями навчально-
виховного процесу в школі. 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДВОМОВНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 

ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ 
 

Зміни в суспільно-політичному та економічному житті 
світових держав впливають і на розвиток їх освітніх систем. 
Тенденція гуманізації всього комплексу шкільних дисциплін має 
сприяти підготовці учня до активного життя в сучасному світі, 
оволодінню сучасними формами міжособистісних і 
міжнаціональних відносин. Зважаючи на те, що Україна є 
багатонаціональною країною, яка знаходиться у процесі інтеграції 
до європейського та світового простору, двомовне навчання 

(навчання загальноосвітніх предметів із застосуванням двох мов) 
вважають важливим засобом міжкультурного спілкування і 
реалізації прав і свобод українських громадян, зокрема 
національних меншин, одним з яких є право на освіту. 

Двомовне навчання протягом всієї історії його існування було 
предметом дослідження багатьох учених. Розглянемо дослідження 
вітчизняних науковців, які досліджували досвід застосування 
двомовного навчання в Україні та вивчали різні його аспекти. 
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Відомий радянський мовознавець Є.М. Верещагін у книзі 
«Психологічна та методична характеристика двомовності» 
розрізняє три її види за рівнем складності мовленнєвих умінь: 
рецептивну (володіння навичками сприймання іншомовного 
тексту), репродуктивну (вміння сприймати й відтворювати вголос 
почуте чи прочитане) та продуктивну (вільне володіння мовою) [4, 
25]. Він характеризував двомовність епохи Кирила та Мефодія [3]. 
У монографії «Мова й культура» В.Г. Костомаров і Є.М. Верещагін 
говорили про нерозривну взаємопов’язаність мови народу з його 
рідною культурою [2]. У книзі «Лінгвокраїнознавча теорія слова» 
науковці підкреслюють, що мова виступає в якості одного з 
хранителів духовних цінностей національної культури [1]. 

Радянський мовознавець Л.В. Щерба звертався до питань 
взаємовідношення рідної та іноземної мов, двомовності (описував 
типи двомовності, вважав, що освітнє значення двомовності 
полягає у «вивільненні думки з полону мови і наданні їй істинної 
діалектичної науковості») [11, 12]. 

Вивченням україно-російської двомовності в навчальних 
закладах освіти північного регіону України в 90-х рр. ХХ ст. 
займалася український дослідник Л.В. Панасюк. У своїй статті 
науковець розглядає особливості етнолінгвістичної ситуації в 
системі освіти України періоду 90-х рр. ХХ ст., аналізує 
статистичні матеріали щодо основних тенденцій українсько-
російської двомовності в навчальних закладах держави [9]. 

С.В. Шумлянський у дисертації «Мовна політика у 
двомовному суспільстві» розглядав мовну ситуацію в Україні: 
особливості українсько-російської двомовності, політику навколо 
мови у двомовному суспільстві, державну мовну політику в 
Україні, стратегічний вимір мовної політики (на прикладі проектів 
концепцій державної мовної політики 2005–2006 рр.)) [10]. 

Т.Г. Окуневич у кандидатській дисертації «Культура мовлення 
майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської 
двомовності» звертає увагу на висвітлення таких питань: 
теоретичні основи вдосконалення культури мовлення студентів 
філологічних факультетів в українсько-російському мовному 
середовищі, методика вдосконалення культури мовлення 
студентів філологічних факультетів в українсько-російському 
мовному середовищі тощо [8]. 

Матеріалом дослідження Л. Масенко, спеціаліста галузі 
соціолінгвістики, був полілінгвізм. Дослідником було зроблено 
відгук на дисертаційне дослідження О.М. Палінської 
«Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі 
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ідіолекту Ольги Кобилянської)», де були висловлені власні думки 
науковця з приводу цієї проблеми [7]. 

Мовні питання, зокрема питання двомовності (двомовне 
навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і 
перспективи, визначення двомовного навчання, уроки двома 
мовами, рідна та інші мови у школі, моделі застосування мов у 
шкільному навчанні, багатомовне суспільство, багатомовна школа, 
досвід застосування двомовного навчання математики, проблеми 
мовної освіти в Україні тощо), вивчала вітчизняний учений 
І.П. Гудзик [5, 6]. 

Проблему двомовності в Україні висвітлювали також 
дослідники Т.П. Свердан та Л. Радик, В.С. Калашник, У. Семчук, 
В.М. Русанівський, І. Авдєєва та Ж. Слюсар, Н. Мазепа, 
І.В. Алексашенкова, В. Туташинський, Я. Радевич-Винницький, 
М. Винарчик, В. Дороз, Т. Мельник, Т. Волошинська, 
В. Мустафіна, М. Лабінська, І.В. Соколова, О.І. Чередниченко та 
багато інших. 

Науковці розглядали різні аспекти двомовного навчання, 
робили їх аналіз, на основі його вносили свої пропозиції щодо 
реалізації двомовного навчання в навчальних закладах. Вченими 
були досліджені: історичний, культурний, соціальний, політичний, 
науковий, лінгвістичний, методичний, психологічний та інші 
аспекти двомовного навчання. Незважаючи на те, що досвід 
вітчизняних дослідників, які науково осмислювали й апробовували 
на практиці доробок науковців України та інших країн світу, є 
дуже цінним, цілісного і ґрунтовного аналізу проблеми двомовного 
навчання в середніх навчальних закладах України здійснено не 
було. Мало уваги було приділено іншим видам двомовності, окрім 
україно-російської. Все це і зумовлює необхідність більш глибокого 
дослідження двомовного навчання в Україні. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ 

 
Одне з першочергових завдань сучасної школи – допомога 

учневі повніше використовувати свої інтелектуальні можливості, а 
це можна здійснити лише за умов індивідуального підходу до 
нього. На сучасному етапі розвитку педагогічних наук у зв’язку з 
інтенсифікацією навчального процесу проблема індивідуалізації та 
диференціації навчання набуває особливої актуальності. 
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Старшокласник як суб’єкт навчальної діяльності знаходиться 
у специфічній соціальній ситуації розвитку і характеризується 
якісно новим змістом цієї діяльності, який, згідно з І.О. Зимньою, 
визначається такими компонентами: організацією і 
систематизацією індивідуального досвіду на основі його 
розширення, доповнення і внесення нової інформації, розвитком 
самостійності, творчого підходу до рішення, вмінням приймати 
рішення, аналізувати суттєве і критично його переосмислювати.  

Індивідуалізація навчання іноземної мови дає можливість 
розвивати інтереси учнів, їхні нахили і здібності, сприяє 
ефективному засвоєнню знань та розвитку мовних умінь і 
навичок. Під індивідуалізацією навчання розуміється максимальне 
наближення процесу навчання до оптимальної моделі, коли кожен 
учень працює в придатному для нього темпі, манері, що 
відповідають його загальній підготовці, здібностям, обсягу 
оперативної пам’яті, рисам характеру і емоційному стану. 
Індивідуалізація навчання, що спирається на індивідуально-
психологічні особливості учнів, має забезпечити розвиток їх 
потенційних здібностей та можливостей. 

Психологи доводять, що учні різних типів нервової системи 
потребують різних режимів роботи, тому для ефективного 
навчання іноземної мови важливе значення має врахування 
найістотніших особливостей нервової системи учнів. Слід 
пам’ятати, що великий вплив на ефективність процесу навчання 
мають також індивідуальні особливості в плані таких компонентів 
пізнавальної діяльності, як сприйняття, увага, пам’ять, мислення і 
спеціальні здібності. 

Знання закономірностей пам'яті людини та типів пам’яті 
особливо необхідне для організації навчального процесу. В 
оволодінні іноземною мовою велике значення має зоровий і 
слуховий тип пам’яті. Сприйняття інформації зводиться до того, 
що зовнішні подразники впливають на зорові та слухові 
рецептори, які у відповідь на це виробляють нервові імпульси. 
Сприйняті подразники обробляються в сенсорній ділянці нервової 
системи, проте аудитивне закодування інформації проходить 
інакше, ніж візуальне: зорова система працює на трьох рівнях: 
сенсорному, перцептивному та апперцептному. Цим пояснюється 
недостатній рівень розвитку аудитивного каналу прийому 
інформації і обсягу слухової пам'яті більшості учнів. Методика 
викладання іноземної мови повинна орієнтуватися на різні типи 
пам'яті, підвищуючи дію подразників комбінованим впливом на 
органи чуття учнів, пам’ятаючи, що навчання усного мовлення 
передбачає виконання великої кількості усних вправ, вправ на 
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аудіювання, з якими учні зорового типу пам’яті не можуть 
справитись без спеціальної підготовки. Слухова мовна пам'ять 
розвивається на основі систематичного аудіювання матеріалів 
іноземною мовою, а зорова, відповідно, під час тривалої роботи з 
друкованими підручниками. 

Аналізуючи індивідуально-психологічні характеристики 
стосовно навчання іноземної мови, слід розрізняти загальну 
розумову працездатність і мовну тривалість: без розвиненої мовної 
витривалості індивіди не здатні ні розмовляти іноземною мовою, 
ні аудіювати іноземне мовлення протягом тривалого часу, тому 
слід приділяти значну увагу розвитку мовної витривалості на 
основі різних розумових навантажень із застосуванням 
відповідної методики і спеціального комплексу вправ. 

Індивідуалізація і диференціація навчання іноземної мови 
дають ефективні результати при вмілому і раціональному їх 
застосуванні.  

Для успіху всього навчання іноземної мови дуже важливо 
створити такі умови, за яких максимально розкрилися б 
індивідуальні можливості кожного учня. Потрібно проектувати не 
одну програму дій для цілого класу, а кілька, кожна з яких 
адресувалася б певній підгрупі учнів. Ось чому диференціація є 
однією з основ оптимізації навчально-виховного процесу. 
Здійснення диференціації на практиці передбачає: 

а) вивчення типологічних особливостей учнів та рівня їх 
успішності з метою загальної оцінки їх можливостей; 

б) організаційне розв’язання проблеми диференціації, 
наприклад, поділ групи на підгрупи з урахуванням навчальних 
можливостей учнів, виділення окремих підгруп слабших або 
сильніших учнів; 

в) вивчення вимог програми і структури змісту навчального 
матеріалу під кутом зору його скорочення, розширення, 
спрощення,дозування, градації. 

Вчені виділяють три можливі форми організації 
диференційованого навчання іноземних мов: 

а) відкрита диференціація, яка передбачає поділ групи на 
2 підгрупи (А і В); 

б) напіввідкрита диференціація полягає в тому, що рівень 
успішності учнів враховується при поділі класу на групи, що є 
специфічним для предмета іноземної мови; 

в) прихована диференціація – така організація навчального 
процесу, коли за допомогою індивідуальних карток підгрупі 
слабших учнів дається додаткова мовна або ситуативна 
підтримка. 
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Вибір форми диференціації залежить від об’єктивних умов, 
складу учнів, схильності вчителя до тих чи інших форм роботи. 

Вчитель повинен бути дуже обережним в питаннях 
диференціації. Мета її – дати можливість всім учням відчути 
радість праці. А це можливо лише за умов дійсно демократичних, 
гуманних стосунків вчителя і учнів, в атмосфері доброзичливості 
та співробітництва. 

Відповідно до форми диференціації добираються і навчальні 
матеріали. 2-3 завдання можуть відрізнятися складністю, але всі 
вони повинні мати однакову тематичну спрямованість і 
відповідати програмі та підручникам. Завдання ускладнюються за 
рахунок поглиблення проблеми. Для учнів слабшої групи увага 
зосереджується на добиранні конкретних завдань, на закріпленні 
пройденого і багаторазовому повторенні одного і того ж матеріалу. 
Учні цієї групи повинні насамперед оволодіти найбільш суттєвим, 
основним. 
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ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА ВИВЧЕННЯ 

 ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Незначний за обсягом час існування системи дистанційної 
освіти, що базується на використанні сучасних технічних засобів 
збереження та доставки інформації, масової комунікації, не 
сприяє створенню розвинених наукових теорій у цій галузі. У тому 
вигляді, в якому вони вже існують, вони більше стосуються 
технічної й організаційної сторін функціонування цієї системи. 
Суто психологічні і педагогічні аспекти системи дистанційної 
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освіти до сьогодні залишаються найменш науково-теоретично 
обґрунтованими й усвідомленими. Однак вітчизняний і 
зарубіжний досвід практики дистанційної освіти, що вже склався, 
наближає нас до розуміння сутності та особливостей цієї системи, 
заснованої на використанні специфічних освітніх технологій, 
сучасних методик навчання, технічних засобів і способів передачі 
інформації, інформаційних та телекомунікаційних технологій, дає 
змогу осмислити їх на рівні теоретичної концепції [2, 20]. 

Завдяки дистанційному навчанню у сучасної людини 
з’явилась можливість організації процесу освіти в найбільш 
зручній формі, навіть не виходячи з дому. Це є великою перевагою 
серед інших форм навчання, тому що не всі бажаючи мати освіту 
мають таку можливість, перш за все це стосується людей з 
різними фізичними вадами [1, 8]. Також значною перевагою 
дистанційного навчання є те, що воно дає можливість доступу до 
неймовірних за об’ємом інформаційних ресурсів, не витрачуючи 
для цього багато часу та коштів, що є особливо актуальним для 
сучасної людини.  Завдяки їй перед  людиною відкривається 
можливість доступу до безмежної за об’ємом  різноманітної 
інформації, а крім того, зростає можливість продемонструвати 
багатьом людям свої інтелектуальні та творчі здібності та 
досягнення, які можуть залишатися зовсім не помітними, а часом 
й не потрібними, в процесі традиційного навчання. Все це 
приводить до того, що у людини підвищується інтерес до 
навчання, який супроводжується  зростанням мотивації 
досягнення успіху  та має неабияке значення для розвитку 
різносторонньої зрілої особистості [5, 10]. 

Міжнародна система дистанційного навчання, що 
розвивається, забезпечує широкий міжнародний доступ до 
кращих світових освітніх ресурсів; істотно збільшує можливості 
традиційної освіти шляхом формування освітнього 
інформаційного середовища, в якому студент самостійно або під 
керівництвом викладача може вивчати цікавий для нього 
матеріал; значно розширює коло людей, для яких стають 
доступними освітні ресурси; сприяє набуттю тими, хто 
навчається, навичок самостійної роботи; знижує вартість 
навчання внаслідок широкої доступності кращих освітніх 
ресурсів; підвищує рівень освітніх програм шляхом пропозиції 
альтернативних програм широкому загалу; дає змогу формувати 
унікальні освітні програми шляхом комбінування курсів, наданих 
освітніми закладами, у тому числі з різних країн; має велике 
соціальне значення, тому що дає змогу задовольнити повною 
мірою освітні потреби населення [3,  4]. 
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Відмінність дистанційного навчання від традиційного 
зрозуміла, якщо розглянути їх з погляду форм взаємодії викладача 
і студента. В основу традиційної моделі навчання покладено 
читання лекцій, проведення семінарських, лабораторних та різних 
ігрових видів занять, організація самостійної роботи студентів та 
інші форми роботи. База навчання - книга і викладач як 
інтерпретатор знання [4, 7]. В дистанційному навчальному процесі  
роль викладача суттєво змінюється. На нього покладаються такі 
функції, як координування пізнавального процесу, коригування 
курсу, що вивчається, консультування слухачів під час 
впорядкування індивідуального навчального плану, керування 
їхніми навчальними проектами тощо. Він допомагає студентам у 
їхньому професійному самовизначенні [2, 11]. Діяльність студента 
змінюється у напрямі від одержання знань до їх пошуку. Тому 
дистанційне навчання орієнтоване на впровадження в 
навчальний процес принципово відмінних моделей навчання, що 
передбачають проведення конференцій, самостійну роботу 
студентів з інформаційними полями з різних банків знань, 
проектні роботи, тренінги й інші види діяльності з комп'ютерними 
та нетрадиційними технологіями [5, 5]. 

Традиційна очна освіта також містить багато елементів, 
спільних з дистанційною. Це застосування комп'ютерів і 
телекомунікацій, що дають змогу трансформувати традиційні 
види занять; введення модульної системи і гнучкого графіка 
вивчення дисциплін, збільшення частки самостійної навчальної й 
дослідної роботи студентів, інші заходи, що дозволяють 
модифікувати цю форму освіти [1, 8]. 

Отже, дистанційна освіта є формою навчання, за якої 
переважає самостійне навчання з використанням сучасних 
технічних засобів трансляції інформації. Ще в одному визначенні 
дистанційну освіту охарактеризовано як освіту на відстані, у якій 
очні і синхронні заняття з викладачем зведено до мінімуму або їх 
взагалі немає. Це переважно самостійна освіта (самоосвіта), що 
включає в тій чи іншій формі зворотний зв'язок з викладачем 
(освітнім закладом)[1, 22]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ 
ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 

 
Технологічна освіта підростаючого покоління на початку 

третього тисячоліття стала необхідною складовою загальної 
середньої освіти, умовою цілісного й гармонійного розвитку 
особистості школяра.  

Проблема підвищення якості технологічної підготовки учнів у 
середній загальноосвітній школі набуває все більшої актуальності 
не тільки в Україні, а й у країнах із високим рівнем розвитку та 
відносно низьким рівнем безробіття. 
Для того, щоб з’ясувати, які саме зміни, прогресивні чи 
регресивні, відбуваються у технологічній освіті, нами було 
розглянуто технологічну підготовку учнівської молоді у таких 
країнах як Австрія, Велика Британія, Німеччина та США. Хотілося 
б відзначити, що загальна середня освіта в цілому та технологічна 
освіта зокрема у цих країнах опирається на такі загальносвітові 
тенденції розвитку освіти як глобалізація, інтеграція, 
полікультурність та інтернаціоналізація. 

Хоча у нашому полі зору були далеко не всі аспекти 
технологічної освіти розглянутих країн, нами було проаналізовано 
та узагальнено основні особливості технологічної освіти на початку 
третього тисячоліття, які полягають у тому, що: 

1) Технологічна освіта зазнає значних позитивних змін, що є 
результатом безперервного реформування і достатнього 
фінансування, а також підтримки уряду, організацій, батьків, 
некомерційних структур, спільних узгоджених дій різних людей. 
«Технологічна освіта підростаючого покоління на порозі третього 
тисячоліття стала необхідною складовою загальної середньої 
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освіти, необхідною умовою цілісного й гармонійного розвитку 
особистості школяра» [2]. 

2) Трудова підготовка і професійна освіта в провідних 
країнах світу здійснюється відповідно до потреб суспільства, 
ринку праці та національних особливостей системи освіти [3, 
с. 41] та є важливою складовою неперервної освіти. 

3) У зв’язку зі скороченням потреб у малокваліфікованій і 
некваліфікованій праці зростають вимоги до технологічної освіти 
та потреба у кваліфікованих спеціалістах. Технологічна освіта на 
рівні загальноосвітньої школи ставить за мету не тільки 
забезпечити учнів фундаментальною базою теоретичних знань і 
практичних вмінь, а й забезпечити самореалізацію та 
саморозвиток дитини, яка повинна бути мобільною, здатною до 
адаптації, конкурентноспроможною у майбутньому, здатною 
знайти своє місце у соціумі. 

4) Розширення профілів навчання, підготовка учнів до 
професійного вибору, життя у суспільстві, продовження навчання 
у вузах, одержання й оновлення знань упродовж життя. 

5) При вивченні дисциплін трудового спрямування 
загальнотехнічні, соціальні, професійні, профорієнтаційні, 
економічні знання поєднуюються, що створює сприятливі умови 
для формування цілісного уявлення про виробничу сферу, трудову 
діяльність тощо [4,  261]. 

6) Трудова підготовка передбачає формування в учнів таких 
необхідних для життя вмінь як здатність користуватись 
розповсюдженими приладами, пристроями, механізмами, 
спроможність працювати із довідковою літературою та знаходити 
самостійно необхідну інформацію у всесвітній мережі Інтернет, 
знання правил безпеки життєдіяльності, можливість працювати 
самостійно та у колективі, бажання вчитись впродовж життя та 
підвищувати власну технологічну грамотність тощо. 

7) Забезпечення доступної неперервної технологічної освіти 
для дітей різних верств населення на всіх етапах навчання, 
починаючи з дитячого садочка. 

8) У міжнародних, національних, спеціалізованих 
організаціях простежується тяжіння до змін, вдосконалення 
матеріально-технічної та методичної бази. 

9) Налагодження зв’язків школи з вищими навчальними 
закладами та виробництвом, науково-дослідними установами, що 
забезпечує зближення загальної освіти із професійною. 

10) Міждисциплінарний підхід при вивченні предметів 
технологічного циклу реалізує необхідність впровадження 
теоретичних знань в реальне життя. Інтеграційний підхід 
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забезпечується шляхом організації навчання за різними 
напрямами та профілями у єдиній структурі школи. Забезпечення 
вільного доступу до всіх необхідних ресурсів та активне 
використання інформаційних засобів технологічної освіти. 

11) Стандартизація технологічної освіти із варіативною 
складовою. 

12) Динаміка у впровадженні та використанні технологічного 
навчання у системі он-лайн, що допомагає при розв’язанні 
технологічних проблем. 

13) Диференціація технологічного навчання забезпечується 
шляхом запровадження різних курсів, варіативних модулів, 
відділень, секцій тощо, що дає можливість враховувати 
індивідуальні особливості та інтереси учнів. Індивідуалізація 
технологічного навчаннязабезпечується врахуванням природних 
здібностей та інтересів дітей. 

14) Співробітництво учня і вчителя у процесі навчання та 
зацікавленість учнівської молоді в отриманні високоякісних знань. 

15) Проведення міжнародних конференцій з технологічної 
освіти сприяє конструктивному обміну думками. 
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НІМЕЦЬКА МОВА В ШКІЛЬНІЙ ІНШОМОВНІЙ  

ОСВІТІ УКРАЇНИ 
 

Сучасна іншомовна шкільна освіта потребує подальших 
досліджень та узагальнень наукових напрацювань у цій галузі в 
Україні для подальшого удосконалення її змісту. 

Метою статті є дослідити підходи до вивчення німецької мови 
в шкільних навчальних закладах України  в різні історичні періоди 
її розвитку в контексті традицій іншомовної освіти, а також 
існуючі тенденції в навчанні іноземних мов взагалі та німецької 
мови зокрема. 

Іншомовна освіта в Україні має свою багаторічну історію і 
ставала предметом дослідження багатьох вчених. Їх наукові 
здобутки засвідчують і стан викладання німецької мови в різні 
історичні періоди. Свого часу німецька мова започатковувалася 
для вивчення наряду зі стародавніми мовами грецькою та 
латинською ще в Київському колегіумі, видатними випускниками 
якого були Григорій Сковорода та Феофан Прокопович. Стосовно 
гімназійної освіти, то тут вивчення іноземних мов було обумовлено 
передусім слідуванням європейській традиції з акцентом на 
античній культурі, що означало очевидну перевагу класичних мов. 
Однак в другій половині 19-го та на початку 20-го ст. провідною 
тенденцією освіти стає вивчення іноземних мов як класичних , 
так і нових (німецької, французької та англійської). Прикметно, що 
вивчення стародавніх мов все ж залишається пріоритетним, вони 
визнаються на той час головним освітнім засобом і стають 
обов’язковою умовою отримання класичної освіти [7, 248-249]. 

Поступове  зміщення акценту в освіті з класичної на 
гуманітарну призводить з часом до все ширшого впровадження 
нових мов в 90-ті роки 19-го ст. та на початку 20-го ст.  

В свою чергу, німецька мова набула широкого 
розповсюдження на території Західної України, що зумовлено 
етнічним особливостями краю. Разом з тим дослідниками 
відмічається більш високий рівень мовної освіті в західному 
регіоні України, де окрім традиційної німецької популярними були 
також угорська, польська, румунська мови, коли за мету ставилося 
поєднання іноземної мови з рідною. Однак, незважаючи на деякі 
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регіональні відмінності у рівні викладання та освіченості 
населення,  в той період володіння щонайменше двома 
іноземними мовами було обов’язковим для вступу до вищого 
навчального закладу.  

В радянські часи реформування галузі іншомовної освіти 
пов’язують з 60-тими роками, коли вийшла Постанова Ради 
Міністрів СРСР  «Про поліпшення вивчення іноземних мов». Над 
проблемами шкільної іншомовної освіти в Україні  працювали 
визначні науковці, а  педагогічні праці  80-90-х років XX і початку  
XXI століття (П. Бех, Л. Биркун, П. Гуревич, О. Миролюбов, 
Б. Лапідус, В. Плахотник та ін.)  характеризуються полемікою про 
подальші перспективи розвитку цієї галузі. В цей період 
започатковуються нові форми навчання: класи з поглибленим 
вивченням тієї чи іншої іноземної мови, вивчення цього предмету 
з другого класу загальноосвітнього навчального закладу, 
інтенсифікується використання технічних засобів у навчанні 
іноземних мов [5, 96-98]. 

Особливий етап на цьому шляху розпочинається зі 
становленням України як незалежної суверенної держави появою 
перших вітчизняних підручників з англійської, іспанської, 
німецької та французької мови для учнів середніх шкіл, укладених 
авторськими колективами на чолі з провідними вченими-
методистами В. Плахотником, Н. Басай, В. Редьком, О. Тимченко. 
А з середини 90-х років розпочинається широке застосування 
автентичних навчальних посібників та матеріалів [там же].  

Полеміка 90-х років з приводу необхідності вивчення двох 
іноземних мов у середній школі завершується запровадженням з 
2000 року в навчальний процес середньої школи другої іноземної 
мови (в подальшому ІМ2), що  після підписання Україною 
Болонської декларації стало реальним кроком на шляху до 
формування багатомовної особистості. Вивчення ІМ2 в школі 
означає, що освіта стає багатомовною: рідна мова, перша 
іноземна (далі ІМ1), ІМ2 утворюють унікальне лінгвістичне явище.  

Формування основ комунікативної компетенції в ІМ2, тобто її 
засвоєння, відбувається у певних навчальних умовах. Згідно з 
рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, вивчення 
ІМ2 розпочинається з 5 класу (іноді з восьмого чи десятого), коли 
учні мають трирічний досвід вивчення ІМ1. Німецьку як другу 
іноземну вивчають у 20245 із 294739 шкіл України (за даними 
Головного управління народної освіти міста Києва за квітень 2009) 
переважно після англійської. З огляду на те, що німецька мова є 
однією з найбільш вживаних у Європі,  її вивчення як другої 
іноземної є доречним в Україні як європейській державі.   
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З очевидністю можна констатувати, що навчальному процесу 
з ІМ2 властиві  певні особливості,а саме: період вивчення другої 
іноземної менший, ніж період вивчення першої; менша кількість 
годин, що відводиться на вивчення ІМ2, порівняно з ІМ1; 
самостійне вивчення значної частини навчального матеріалу і т. 
ін. 

Стосовно цілей навчання німецької як ІМ2 в основній школі, 
то вони формулюються Державним освітнім стандартом і 
Програмою з іноземних мов, де визначаються очікувані результати 
навчальних досягнень учнів в оволодінні ІМ за період навчання в 
середньому загальноосвітньому закладі. У концепції навчання ІМ2 
в СЗОНЗ додається, що середня школа повинна сформувати  в 
учнів також навички самоосвіти, які дали б їм змогу самостійно 
вдосконалювати отримані в школі знання однієї іноземної мови і в 
разі потреби засвоїти другу або третю іноземну мову відповідно до 
рівня власних професійних потреб, тобто сформувати основи 
навчальної автономії, яка створює можливості для 
самовдосконалення протягом усього життя [6, 71-72].  

Метою навчання ІМ2, попри розходження думок різних 
авторів, вважається формування елементарної комунікативної 
компетенції на основі вже сформованих комунікативних умінь 
учнів в англійській мові. Правомірним є також уточнення щодо 
необхідності подальшого вдосконалення цих компетенцій у 
процесі самостійної роботи, формування в учнів здатності, 
готовності і бажання брати участь у міжкультурній комунікації та 
самовдосконалюватися в опанованій ними комунікативній 
діяльності ( І. Л. Бім, 2001; Н. Д. Галькова, 2007). 

Чинною Програмою для СЗОНЗ з ІМ [9], яка укладена згідно з 
«Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: 
вивчення, викладання, оцінювання», зазначається, що на кінець 
дев’ятого класу рівень володіння учнів мовою стосовно ІМ1 
повинен відповідати рівню А2, а на кінець навчання в школі - В1. 
В свою чергу, Програма визначає рівень володіння другою 
іноземною мовою на завершальному етапі як А2, тоді як  автори 
довідникового методичного видання рекомендують стосовно 
володіння другою іноземною мовою рівень В1 [6, 58], що  свідчить 
про відсутність єдиного підходу та уніфікованих вимог щодо 
прогнозу рівня володіння ІМ2.  

Отже, викладене дозволяє зробити висновок, що німецька 
мова не втрачає своїх позицій в іншомовній шкільній освіті 
України, а в руслі сучасних тенденцій до вивчення в СЗОНЗ як 
мінімум двох іноземних мов пріоритетним бачиться вивчення 
німецької мови як другої іноземної після англійської.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

 
У зв’язку з формуванням інноваційної парадигми вищої 

освіти виникає потреба в упровадженні механізмів ефективного 
ризик-менеджменту, оскільки будь-які інновації створюють 
високий ступінь ризику. Ризики можуть являти собою серйозну 
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загрозу для функціонування вітчизняних вишів у нормальному 
режимі, тому їх врахування у діяльності університетів набуває 
дедалі більшої актуальності. Збільшує кількість ризиків і той факт, 
що реформування вищої освіти відбувається в умовах соціально-
політичної та економічної нестабільності. 

Певному ризику піддаються всі учасники ринку освітніх 
послуг, які, на думку Панкрухіна А.П., «є не лише освітніми 
установами, але і споживачами (окремими особами, 
підприємствами і організаціями), широкими колами посередників, 
а також громадськими інститутами і структурами, які причетні до 
просування освітніх послуг і продуктів на ринку» [3]. 

Розглядаючи ризики, притаманні вітчизняній галузі вищої 
освіти, доцільно зазначити, що існують різні класифікації ризиків 
у науковій літературі. У зв’язку з тим, що ступінь ризиків, які 
загрожують Україні в умовах модернізації, глобалізації та 
інтернаціоналізації, може бути різним: коливатися від незначного 
до критичного, у ході даного дослідження доцільно виділити 
мікрорівневі, мезорівневі та макрорівневі ризики. Макрорівневі 
ризики несуть загрозу суспільству і державі, мезорівневі – 
загрожують університету та підприємству, а мікрорівневі ризики, 
у свою чергу, стосуються особистості. Подібна класифікація 
здійснюється у розрізі осмислення процесів забезпечення якості 
освітніх послуг, споживачами яких є громадяни. Це пояснює той 
факт, що забезпечення високої якості викладання, навчання, 
дослідницької та інноваційної діяльності є провідною метою 
Болонського процесу, учасником якого вже близько десяти років є 
Україна. У ході дослідження погоджуємося з думкою тих 
дослідників (А. Сбруєвої [2; 5], Т. Удовицької [4], Н. Нікітіної, 
П. Щеглова [1] ), котрі розглядають виникнення ризиків для всіх 
суб’єктів, що зацікавлені в якісному освітньому продукті (для 
студентів, університетів, підприємств, роботодавців, держави й 
суспільства. Розглядувані у цьому контексті ризики пов’язані із 
недосягненням зацікавленими сторонами цілей, що залежать від 
якості освіти. 

Ризики макрорівня, які загрожують державі, класифікують 
наступним чином: ризик неефективного та нераціонального 
використання бюджетних коштів; ризик недостатніх обсягів 
фінансування для забезпечення якісної підготовки фахівців; 
ризик недосконалості нормативно-правової бази в галузі освіти; 
ризик недосконалості системи контролю за якістю вищої освіти. 

До макрорівневих ризиків, від яких страждають усі сфери 
суспільного життя, слід віднести: отримання недостатньої 
кількості исококваліфікованого персоналу в тих галузях 
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економіки, де вони гостро необхідні, що викликає істотні 
деформації на ринку праці [4, 135]; нездатність системи вищої 
освіти забезпечити необхідний рівень культурного й морального 
розвитку випускників; низький рівень громадянських якостей 
випускників, рівня їх культурного й морального розвитку, 
пов’язані із невиконанням вишами своєї виховуючої місії; 
відсутність належної участі ВНЗ у зміцненні здоров’я особистості; 
незадовільний стан здоров’я випускників, пов’язаний із 
недосконалістю механізмів організації та управління здоров'я 
збережувальної діяльністю в освітньому закладі [5, 260]; 
отримання кадрів вищої кваліфікації, нездатних генерувати нові 
ідеї, ров’язувати складні творчі завдання та ефективно 
вирішувати проблеми суспільства. 

Вищі навчальні заклади функціонують на ринку наукової, 
інтелектуальної продукції одночасно як товаровиробники, так і 
споживачі. 

Діяльність університету як суб’єкта ринкових відносин, на 
меті якого максимальне задоволення потреб споживачів освітніх 

послуг, піддається певним ризикам (ризики мезорівня), серед яких 
є такі: нераціональне використання інноваційних педагогічних 
технологій; недостатній рівень готовності професорсько-
викладацького складу до професійної діяльності (рівень володіння 
фундаментальними знаннями, сучасними методиками 
викладання, інформаційно-комунікаційними технологіями) та до 
неперервного розвитку своїх професійних компетентностей [4, с. 
135]; неналежний рівень матеріально-технічної бази для якісної 
підготовки фахівців; неможливість створити сприятливі умови для 
ефективної наукової, професійної, суспільної, культурної та 
спортивної діяльності; відсутність угод із провідними науковими 
центрами та вишами країни та зарубіжжя щодо наукового 
співробітництва, зокрема стажування викладачів, обміну 
студентами тощо [5, 261]; відсутність угод із підприємствами та 
організаціями щодо організації практичної підготовки студентів; 
низький рівень навчально-методичного забезпечення навчального 
процесу, його невідповідність сучасним вимогам; неспроможність 
управлінських структур вишу до чіткої організації навчального 
процесу, що забезпечує відповідність галузевим стандартам 
підготовки фахівців; до ефективного маркетингу освітніх послуг, 
які надаються вишем, на регіональному та національному ринку 
освітніх послуг; до здійснення фандрейзингової діяльності з метою 
покращення фінансового стану закладу; до створення у колективі 
сприятливого психологічного та морального клімату [5, 262]. 
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До мікрорівневих ризиків, що стосуються особистості як 
безпосереднього одержувача продукції ВНЗ, можна віднести такі: 
не окупляться витрати на освітню послугу; ризик отримати 
професію, яка з часом стане незатребуваною або зовсім перестане 
існувати; отримані знання та навички швидко застаріють в 
умовах інтенсивного розвитку науки і техніки; не буде 
сформовано необхідної для практичної професійної діяльності 
бази знань, що має фундаментальний та випереджальний 
характер; не буде накопичено достатнього практичного досвіду 
використання теоретичних знань; не буде набуто й достатньою 
мірою розвинуто особистісні якості й навички, необхідні для 
професійної діяльності. 

Ризики підприємства або роботодавця полягають у 
наступному: відсутність у спеціалістів необхідної кваліфікації або 
професії; низький рівень працездатності та надійності; 
нездатність випускників фізично адаптуватися до вимог 
виробництва; відсутність у випускників достатніх теоретичних 
знань, практичних вмінь та навичок, необхідних для ефективної 
роботи; порушення трудової дисципліни й недотримання трудової 
етики. 

Таким чином, модернізація національної системи вищої 
освіти в умовах глобалізації, інтернаціоналізації, розвитку 
суспільства знань, інформаційного суспільства а також суспільства 
ризику, несе в собі небезпеки, що загрожують невиконанню 
українськими вишами своєї головної місії, яка полягає у наданні 
якісних освітніх послуг. 
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ЗАПОЗИЧЕННЯ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ В 

АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

 Розвиток мови відбувається під впливом змін у соціально-
економічному, культурному і політичному житті народу. Мовні 
процеси, що вивчаються у відриві від реального життя 
суспільства, носія мови та мовних інновацій, не можуть бути 
об’єктивно пояснені з наукової точки зору. Американський варіант 
англійської мови становить особливий інтерес для вивчення 
процесів запозичення внаслідок мультикультуралізму у 
Сполучених Штатах, що сприяє інтенсифікації мовних контактів 
та міжмовної інтерференції. Внаслідок того, що з самих перших 
днів колонізації Америка перетворилася на “плавильний котел” 
різних національностей та культур, контакти між цими 
культурами значно впливали на англійську мову, а джерелами 
запозичень були всі іммігрантські мови. Англійсько-іспанський 
білінгвізм та наслідки впливу іспанської мови фактично не 
слугували об’єктами спеціальних досліджень в наукових працях, за 
винятком дисертації, присвяченій запозиченням з іспанської 
мови, яку було захищено у 80-ті роки ХХ століття [2]. 

Внаслідок дії соціально-історичних та культурних чинників 
(іспанська колонізація, міграції носіїв іспанської мови до 
Сполучених Штатів, тощо), відбувалась постійна взаємодія 
англійської мови з іспанською. З одного боку, американський 
варіант знаходився у контакті зі стандартною іспанською мовою у 
період іспанської колонізації ХVI-XVII cт. та під час міграції з 
Іспанії у ХІХ столітті. З іншого боку, на англійську мову США 
впливали ті різновиди іспанської мови, якими представлені 
колишні країни-колонії Латинської Америки. Такі процеси 
зумовили взаємну інтерференцію обох мовних систем, а одним з 
наслідків цієї інтерференції стали лексичні запозичення з 
іспанської мови, які значно збагатили англійську мову. Як 
свідчать дослідження мовознавців, кількість запозичень з 
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іспанської мови в англійській мові Сполучених Штатів становить 
понад тисячу одиниць [2, 26]. Основна кількість запозичень 
надійшла з латиноамериканських варіантів іспанської мови, в 
першу чергу, з мексиканського. 

Запозичення з іспанської мови в АВ, в основному, 
представлені такими тематичними групами, як, “Їжа та напої” 

(chorizo, tamale, enchilada, oloroso); “Одяг” (poncho, chaps, sombrero); 
“Флора та фауна” (incienso, camalote, mescal, peyote, mesquite, 
cabezon, coyote, burro); “Природно-географічне середовище” 
(temblor, salina, arroyo, mesa, sierra, quebrada, meseta, canyon); 
“Сільсько-господарчі роботи” (hacienda, bracero, rancho, bola, lasso, 
rodeo); “Будівлі, споруди” (adobe, patio, plaza, pueblo); “Топоніми” 

(San Francisco, San Diego, Santa Monica, Santa Barbara, California, 
Colorado, Nevada, Texas, Montana, New Mexico, Florida), “Державно-
політична лексика” (alcalde, Polisario, filibuster); “Наркотичні 

речовини” (marijuana, mojo, sinsemilla) 1. і т.д. 
Запозичення з іспанської мови, хоча вони і складають 

найчисленнішу групу запозичень, обмежені ареолом південно-
західної та західної території Сполучених Штатів (близько 45% слів 
обмежені цим ареолом). При дослідженні діахронії впливу 
іспанської мови виявлено, що ХІХ ст. слід вважати піком цього 
впливу, а у ХХ ст. процес поповнення лексико-семантичної 
системи американського варіанту англійської мови запозиченнями 

з іспанської мови різко знижується 3, 197-246. 
Прийнято вважати, що про повну асиміляцію може йтися, 

якщо перетворення запозичення відбулося на всіх мовних рівнях. 
Після завершення процесів модифікацій запозичення здобуває 
потенційну здатність до словотвору, а лексичний розвиток 
запозичених слів завершує процес їхньої асиміляції, тобто ознакою 
остаточного засвоєння запозичення є його лексико-семантична 
асиміляція. Під засвоєнням ми розуміємо увесь комплекс змін, що 
відбуваються зі словом протягом його функціонування у мові. 
Питання лексико-семантичної асиміляції запозичень з іспанської 
мови в було вивчено недостатньо, зокрема, поза увагою лінгвістів 
залишились ті фактори, що сприяли семантичним змінам у 
запозиченій лексиці. Одним з найважливіших чинників, що 
зумовили характер процесу асиміляції запозичень з іспанської 
мови стала етнічна стереотипізація, тому, на нашу думку, цій 
проблемі варто приділити більш уваги. Дослідження лінгвістів 
свідчать про те, що 16 % всіх запозичень з іспанської мови 
змінили семантику в процесі асиміляції [3, 232]. Є навіть випадки, 
коли лексема змінювала семантику декілька разів упродовж 

певного періоду, як наприклад, слово creole, що позначало людину 
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іспанського походження, а у період французького панування над 

штатом Луїзіана лексема creole перетворилася на позначення 
уродженця Луїзіани, який має французьке походження. Згодом, 
слово набуло іншого значення, а саме, стало позначенням франко-
африканця за походженням. 

Особливий інтерес становлять ті запозичення з іспанської 
мови, які або мають прямий зв’язок з етнічними стереотипами або 
переосмислення яких викликано саме етнічними стереотипами. 
Головним завданням у цьому напрямку є розкриття чинників, 
механізмів, напрямів та показників лексико-семантичної еволюції 
запозичень. Лексико-семантичне переосмислення “етнокультурно 
забарвлених” іспанізмів в в американському варіанті здебільшого 

представлене розширенням та звуженням значення, а також його 
переносом на метонімічній та метафоричній основі. Крім того, у 
багатьох випадках зміни у денотації можуть супроводжуватися 
змінами оціночної конотації, зокрема, детеріорацією значення 
слова. 

Розширення значення спостерігається набагато частіше, ніж 
його звуження, однак дослідження у цьому напрямку показують, 
що випадків генералізації значення менше, ніж випадків переносу 
значення на метонімічній основі. Важливими слід вважати саме 
якісні характеристики, притаманні процесу асиміляції запозичень 
з іспанської мови.  

Ціла низка запозичень з іспанської мови проходила процес 

переосмислення на базі генералізації, тобто у порівнянні з 
вихідним значенням іспанізму семантика цих позначень 
розширялася в американському варіанті англійської мови. 
Ключовим спостереженням у цьому напрямку ми вважаємо те, що 
значна кількість генералізованих запозичень є неофіційними 

“ксеноетнонімами” на позначення мексиканців, наприклад, bato, 
ese, hombre, el primo, paisano, pelado, vendido [4, 182] та ін. 

Одиниця іспанської мови bato має значення “хлопець”, а в 
англійській мові США це слово перетворилося на пейоративний 

етнонім, який позначає мексиканця, тобто лексема bato набула 
більш загального значення – стала позначенням цілого етносу. 
Інтерес, на нашу думку, становить, що навіть вказівний 
займенник іспанської мови ese “той” перетворився на додаткову 

дерогативну назву мексиканців. Слово ese є грубим табуйованим 
сленгізмом, що експліцитно виражає презирство до мексиканців. 
Цілком природно, що звертання, в якому присутній лише 

займенник є зневажливим, а вживання займеннику ese у третій 
особі по відношенню до відсутньої людини є вкрай нечемним. 
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Таким чином, процес інтеграції запозичень з іспанської мови 
в американський варіант англійської мови супроводжувався 
генералізацією та конкретизацією значення; переносом значення. 
У порівнянні з розширенням значення, його звуження 
спостерігається значно рідше, але у деяких випадках має місце 
комбінація звуження та розширення значення, а перенос 
значення здебільшого представлено метонімічним 
переосмисленням.  
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АНДРАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ  

У ПОГЛЯДАХ БЕЗІЛА ЙЕКСЛІ 
 

Підвищена увага педагогів всього світу до проблеми освіти 
дорослих спонукає до глибокого теоретичного осмислення її 
концептуальних основ, обґрунтування її базових категорій, 
принципів. Цікавою, на нашу думку, є позиція британських 
вчених, які намагаються гармонійно поєднувати провідні світові 
освітні тенденції з національними особливостями власної системи 
освіти дорослих. У цьому контексті, актуальним є аналіз 
педагогічних поглядів Базіла Йекслі, одного з найвпливовіших 
британських теоретиків освіти щодо природи та характеру освіти 
дорослих, основних принципів та умов її реалізації. 

Якщо практика освіти дорослих у Великій Британії має 
глибоке історичне коріння, то теоретичні засади британської 
концепції освіти дорослих почали формуватися лише наприкінці 
ХІХ століття у відповідь на об’єктивні потреби держави та 
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суспільства. Основними чинниками, які інтенсифікували 
необхідність концептуального обґрунтування поняття “освіта 
дорослих”, були поступове становлення національної системи 
освіти (прийняття Закону “Про початкову освіту”, 1870 р.; Закону 
“Про технічну освіту”, 1889 р.; Закону “Про освіту”, 1902 р.), а 
також активна позиція університетів і Освітньої спілки робітників 
(ОСР) у справі просвіти дорослого населення країни.  

У цьому контексті в кінці ХІХ – на початку ХХ століття в 
британській науково-педагогічній літературі починають з’являтися 
праці, присвячені дослідженню деяких аспектів поняття освіти 
дорослих. Аналіз наукових праць англійських вчених цього періоду 
вказує на значний вплив західноєвропейських та американських 
поглядів на сутність поняття навчання дорослих. При цьому 
необхідно зауважити, що практично всі роботи тією чи іншою 
мірою відображають ідеї неперервності, постійності післяшкільної 
освіти, тобто на теоретичному рівні концепція освіти дорослих 
розвивається практично паралельно з концепцією пожиттєвої 
освіти, і у більшості випадків пожиттєва освіта асоціюється саме з 
освітою дорослих.  

Яскравим доказом цього твердження може слугувати праця 
видатного англійського педагога Базіла Йекслі (B. Yeaxlee) 
“Неперервна освіта” (“Lifelong Education”), що вийшла з друку в 
1929 році та являла собою критичні міркування про природу та 
характер освіти дорослих. В основу роздумів над проблемою 
неперервної освіти дорослих лягли погляди та теорії видатних 
американських та європейських вчених-педагогів того часу, а 
також власний багатий досвід автора з організації навчання 
дорослих у руслі різноманітних соціальних програм Молодіжної 
християнської асоціації, університетських поселень та 
Британського інституту освіти дорослих.  

Б. Йекслі розглядає освіту дорослих як процес неперервного 
розвитку, і при цьому він зазначає, що розвиток особистості в 
результаті освітнього впливу повинен бути не хаотичним, а 
обов’язково керованим та цілеспрямованим процесом і носити 
демократичний характер. Автор вказує на грубу помилку 
британської освітньої системи, яка постійно намагається 
відокремлювати початкову та середню, професійно-технічну та 
університетську освіту, що у кінцевому результаті призводить до 
ще більш глобального розмежування громадян суспільства за їх 
економічними та соціальними характеристиками. При розбудові 
нової моделі системи освіти він пропонує спиратися на принцип 
взаємопродовжуваності всіх ланок та рівнів освіти: “Освіта 
дорослих, яка у різних випадках сприймається як можливість 
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компенсувати недоліки шкільної системи, конкурувати з 
професійною освітою або мати “певне” відношення до 
університетської освіти, таким чином зможе виявитися у зовсім 
новій якості і увінчати кожну з перелічених ланок освіти” [1, 43]. 
Таким же чином, як середня освіта повинна стати логічним 
продовженням початкової, а потім перерости у професійну або 
університетську, так і освіта дорослих повинна стати наступним 
кроком для молодих людей, які закінчили базову ланку і почали 
заробляти собі на життя. Б. Йекслі погоджується з думкою свого 
американського колеги професора Т.П. Нанна про те, що “не існує 
окремих ланок освіти: початкова, середня, для дорослих.... Існує 
просто освіта!” Він також вказує на те, що, незважаючи на 
розмивання чітких кордонів між вказаними ступенями освіти, 
освіта дорослих покликана в першу чергу виконувати 
компенсаторну функцію, тобто ліквідовувати прогалини 
попереднього шкільного досвіду [1, 44]. 

Незважаючи на визначення освіти дорослих як виключно 
позапрофесійного сектору, педагог ще на початку століття помічає 
зростаючий вплив пріоритетності професійної освіти, що чітко 
простежується в соціометричних дослідженнях вчених щодо 
здатності дорослих до навчання. Автор критикує зацикленість 
педагогічної науки, і не тільки своєї країни, на формальній освіті, 
що відкидає виховний та навчальний потенціал навколишнього 
середовища. Знання, вміння та навички, отримані в 
повсякденному житті, відіграють, на думку Б. Йекслі, набагато 
більшу роль, тому що тільки такий підхід до освіти дорослих зможе 
зробити процес навчання неперервним та пожиттєвим: “Якщо ми 
вважаємо, що освіта повинна бути пожиттєвою для всіх, то ми 
автоматично повинні сприймати її як процес, де формальності 
відіграють досить незначну роль” [2, 45].  

Щоб ідея про дієвість та впливовість неформальної освіти 
стала реальністю, Б. Йекслі закликає створювати якомога більше 
громадських центрів (community centres), де можна забезпечити 
використання всіх форм освіти дорослих. Це дасть також 
можливість привернути увагу до навчання “всіх категорій 
населення, хто навіть спочатку і не усвідомлював, що все, що йому 
потрібно – це освіта” [2, 55]. Автор вказує на гуманістичний 
характер такої освіти, що пов’язана більше з “людьми і 
ситуаціями”, ніж “сухими предметами”. Метою такого навчання є 
намагання збагатити, зрозуміти та скерувати життєдіяльність 
особистості, а не просто досягти певного загальноприйнятого 
академічного статусу. 
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Б. Йекслі розглядає також природу навчальної мотивації 
дорослих, вказуючи на провідне місце домінуючих індивідуальних 
інтересів, які підштовхують особу до прийняття рішення про 
продовження освіти. 

Таким чином, провідною ідеєю тогочасної концепції освіти 
дорослих стало її ототожнення з неперервною, пожиттєвою 
освітою, а також демократизація суспільства через рівні освітні 
можливості для всіх громадян. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ 

 У ТВОРАХ МАРГАРЕТ МІД 
 

 З ім’ям  Маргарет Мід пов’язано ряд нових наукових ідей – 
про природу батьківських почуттів, співвідношення материнських 
та батьківських ролей, походження чоловічих та жіночих ініціацій. 
Маргарет Мід вивчала організацію суспільства та системи 
виховання дітей у різних народів, досліджувала відмінності їх 
уявлення про дорослішання та навчання, специфіку їх соціальних 
стереотипів і, в загальному плані, проблему подібного та 
відмінного в різних культурах. В центрі її інтересів знаходились 
такі питання, як роль біологічного та соціального у формуванні 
особистості, взаємовідносини індивідуума та  соціуму. 

Учениця та продовжувач традицій Боаса та Бенедикт, Мід 
відстоювала представлення про вирішальну роль культури у 
формуванні особистості. Саме Маргарет Мід вдалося показати, що 
широко розповсюджене в європейському суспільстві уявлення, 
такі як стереотипи статевих ролей, в дійсності укорінені в 
суспільній традиції і є результатом соціального навчання. Вона 
описала суспільства, в яких виховання дітей є здебільшого 
справою батьків, а не матерів. Також це відноситься і до стосунків 
між людьми, до того, які особистісні типи домінують в цій 
культурі. В той час як під впливом широкого розповсюдження 
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психоаналізу більшість етнологів схильні були вважати людську 
природу «поганою», асоціальною, тією, що підлягає обов’язковому 
стримуванню. На думку Маргарет Мід, навіть на глибоких рівнях 
позитивна та негативна соціальна орієнтація  індивідуума 
закладається в процесі виховання. Маргарет Мід описала 
суспільства, побудованих, фактично, за без агресивним зразком, 
наприклад, плем’я арапешей у Новій Гвінеї.  

Маргарет Мід звернула увагу на те, що у відсутність традиції 
розповідати дітям казки мислення дитини є більш раціональним, 
чим мислення дорослого. В той час як більшість антропологів 
вважало, що «одушевлення» навколишнього виникає у дітей 
спонтанно. Маргарет  Мід спростувала домінуючу гіпотезу 
походження анімістичної релігії у дикунів, за якою одушевлення 
сил природи є в них дитячою рисою мислення. 

Під впливом Другої світової війни Маргарет Мід звернулась 
до спостерігання над власною культурою, писала про 
«американський характер». Порівнюючи, наприклад, суспільні 
стереотипи в західноєвропейській і в традиційних культурах, вона 
вказала, що часто суспільства, які вважаються нерозвиненими, 
забезпечують своїм членам більш прийнятне соціальне існування. 
Її виступи на цю тему часто були гострими і викривальними, в 
зв’язку з чим її популярність була особливо великою пізніше, в 
1960-і роки молодіжних протестів та заперечення « буржуазних» 
цінностей. 

В історії культури Маргарет Мід розрізняє три типи культур, 
які мають на розвиток дитини  принципово різний вплив: 
постфігуративні культури, кофігуративні культури, 
префігуративні культури. 

Постфігуративні культури тисячоліттями зберігають свої 
норми та звичаї. Саме тут особистість дитини відбувається 
незмінним чином. Діти перш за все вчаться, переймають досвіду у 
своїх попередників – старшого покоління. Коловорот один і тих 
самих життєвих процесів, який повторюється із покоління в 
покоління, створює відчуття позачасовості – вся система 
постфігуративної культури існує «тут і зараз». Для збереження 
такої культури особливо важливі старі люди. Цей тип культури, на 
думку Маргарет Мід, тисячоліттями характеризував людські 
суспільства аж до початку цивілізації. Прояв цього типу культури 
зустрічається і в наш час  в діаспорах, анклавах, сектах; в 
традиціях і національних звичаях. Постфігуративна культура 
передбачає і відповідні методи виховання дітей, які ґрунтуються 
на слідуванні того, що вже було. На величезній кількості 
етнографічного матеріалу Маргарет Мід показує, що діти, підлітки 
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знаходять власні або спрямовані дорослими шляхи виходу із такої 
ситуації обмеження індивідуального шляху розвитку. Відсутність 
такого виходу із ситуації може призвести  до конфліктів, зриву, 
неврозам. 

На думку Маргарет Мід, ключовими особливостями  
постфігуративної культури є «відсутність сумнів та усвідомлення», 
що стає основою живучості та непохитності її проявів і в наш час. 
Хоча всі відхилення від нормативів заглушаються, все ж 
можливість індивідуального прояву в галузі мистецтва, релігії, 
технології – це забезпечує можливість повільної зміни самої 
культури. 

Кофігуративні культури – це культури, які швидко 
змінюються. Кожне покоління відрізняється від попереднього за 
складом особистості, мотивації, емоційних переживань. Хоча 
старше покоління продовжує відігравати вирішальну роль у 
вихованні. Конфігурація починається там, де наступає 
кризапостфігуративної системи (наприклад, як результат 
технічного прогресу, переселення, зміна віросповідання, революції 
тощо). Люди вчаться жити один у одного, переймаючи знайдені 
однолітками шляхи до успіху і уникаючи зроблених помилок. Ті, 
чий досвід виявляється найбільш вдалим, стають зразками для 
інших представників свого покоління. Кофігуративний тип 
культури передбачає, що і дорослі, і діти навчаються у однолітків. 
Однак цей тип культури включає в себе постфігуративну в смислі 
наслідуванням старшим у нормах, поведінці тощо.  У чистому  
вигляді кофігуративна культура може проявлятися в суспільстві, 
яке залишається без старших. 

На думку Мід, нуклеарна сім’я (батьки – діти) більш 
адаптована до умов кофігуративної культури, коли характер 
освіти визначають не батьки, а вчителі та однолітки. Маргарет Мід 
вважає, що це – американська модель (освіта виховує 
представників нової культури і людей нового століття) і ця модель 
є абсолютною і пояснює розрив між поколіннями. Однак саме 
освіта в Європі свідчить про те, що ця модель не абсолютна, що 
освіта – є форма не розриву, а збереження та об’єднання двох 
типів культур і проявляється вона в новій організації освіти, а 
саме у формуванні педагогіки співробітництва між поколіннями. 

Префігуративні культури – це культури майбутнього, де 
опора, як в науковій, так і в етичних галузях буде виступати 
творчість молодого покоління. Префігуративна культура, в якій не 
тільки діти навчаються у батьків, але й батькам доводиться 
навчатися у своїх дітей. Темп розвитку сучасного суспільства стає 
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настільки високим, що минулий досвід виявляється не тільки 
недостатнім, але й перешкоджає творчому підходу до нових умов. 

Таким чином, концепція Маргарет Мід охоплює залежність 
відносин  різних поколінь від темпів науково-технічного та 
соціального розвитку, підкреслює, що така трансмісія культури 
включає в себе не тільки інформаційний потік від батьків до дітей, 
але й молодіжну інтерпретацію сучасної ситуації, яка вливає на 
старше покоління.  

Її основні ідеї знайшли своє відображення в наступних 
творах «Дорослішання на Самоа» (1928), «Дорослішання  в Новій 
Гвінеї: порівняльне дослідження примітивної освіти» (1930), «Зміни 
культури індійського плем’я» (1932), « Стать та темперамент у 
трьох примітивних суспільствах» (1935), «Школа американської 
культури» (1951), «Антропологія, наука про людину» (1964), 
«Культура та світ дитинства» (1988). 
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ 
АНГЛІЙСЬКИХ ВИРАЗІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 
Термін "трансформація" використовується в 

перекладознавстві в метафоричному сенсі. Насправді мова йде 
про відношення між вихідними і кінцевими мовними виразами, 
про заміну в процесі перекладу однієї форми висловлення іншою, 
заміну, яку ми образно називаємо перетворенням або 
трансформацією. Таким чином, такі операції (перекладацькі 
трансформації) є по суті міжмовними операціями 
"перевираження" сенсу. 

Основні типи комплексних лексико-граматичних 
трансформацій охоплюють такі поширені перекладацькі прийоми, 
як: 

- антонімічний переклад; 
- експлікація (описовий переклад); 
- компенсація. 
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Особливу групу перекладацьких трансформацій складають 
прийоми перекладу, за допомогою яких перетворюється і лексика, 
і синтаксичні структури оригіналу. Найбільш поширеними 
лексико-граматичними трансформаціями є прийом антонімічного 
перекладу, прийом описового перекладу та прийом компенсації [2,  
48–54]. 

Суть антонімічного перекладу полягає в тому, щоб висловити 
думку лексичної одиниці оригіналу через протилежне поняття, при 

цьому, змінивши її структуру: You need to visit him before he is 
gone. – Тобі потрібно відвідати його, поки він тут. Можна було 
перевести дану пропозицію із закінченням – поки він не пішов, але 
для української мови звичніше замінити цю фразу її антонімічним 
еквівалентом. По суті, антонімічний переклад – переклад з 
використанням двох заперечень – одне з них очевидне, інше – 

приховане: Volkswagen will stop building of new plants in China. – 
Компанія Фольксваген не буде продовжувати будівництво нових 
заводів у Китаї. Заміна "will" на "не буде" – застосування 
очевидного заперечення, тоді як використання замість дієслова 

"stop" дієслово "продовжувати" – заперечення приховане, тобто 
вживання антоніма. У перекладацькій практиці зустрічаються 
випадки, коли так замінюють не лише слова, а й цілі фрази, як, 

наприклад, при перекладі речень, де вжиті конструкції "not (un) 
till": I did not know Mike really until I had spent some days with him. – 
Я пізнав Майка по-справжньому тільки тоді, коли провів з ним 
декілька днів. 

Особливо необхідно відзначити переклад прикметників або 
дієприкметників, коли в оригіналі і в тексті перекладу вони 
застосовані в різних ступенях порівняння, одночасно змінюючи 
ствердну форму на негативну (або навпаки). Як приклад 
антонімічного перекладу можна навести таку закономірність, як 
використання мейозису в англійській мові. Мейозис – це 
стилістичний прийом використання двох або більше негативних 

конструкцій різного типу в одному реченні. Наприклад: It was not 
unreal situation! У реченні сказано про те, що «це не була 
нереальна ситуація.» Звичайно, в такому випадку буде 
використовуватися антонімічний переклад: «ситуація була цілком 
звичайною». 

Описовий переклад – це лексико-граматична трансформація, 
при якій лексична одиниця замінюється словосполученням, що 

розкриває її значення: conservationist – прихильник охорони 
навколишнього середовища; journeyman – кваліфікований робітник 
або ремісник, який працює за наймом (на відміну від учня і 
майстра); eye-opener – що-небудь, що відкриває людині очі на 
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дійсний стан речей. Пояснення, що міститься в описовому 
перекладі, може бути дуже широким. Звичайно, можливість 
скорочення цих пояснень при перекладі залежить від реального 
контексту. Коли з попереднього або наступного викладу ясно, про 
якого робітника або ремісника йде мова, відпадає необхідність у 

детальному поясненні значення слова journeyman. Це стосується й 
інших прикладів описового перекладу. У більшості випадків 
відсутність словникових відповідностей типу еквівалентів або 
варіантних відповідників спостерігається при перекладі слів, що 
позначають поняття і явища, чужі нашій дійсності. Недолік 
описового перекладу полягає в його багатослівності. Тому 
найбільш успішно цей спосіб переказу застосовується там, де 
можна обійтися порівняно коротким поясненням [1, 26–32].  

Компенсація – це спосіб перекладу, при якому елементи 
сенсу, втрачені під час перекладу, передаються в тексті перекладу 
будь-яким іншим засобом, причому не обов'язково в тому ж 
самому місці тексту, що і в оригіналі. Прийом компенсації полягає 
в тому, що, не зумівши уникнути втрати якогось стилістичного або 
смислового елемента, перекладач відтворює цей елемент в іншому 
слові або в іншому місці тексту, де в оригіналі його немає. Проте 
будь-які лексичні трансформації вимагають від перекладача 
почуття міри і досконалого знання тексту, що перекладається, 
пов'язаної з ним обстановки. 
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ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ОМОНІМІЇ ТА ПОЛІСЕМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ УЧНЯМИ 

СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  
 

З часом підходи до вивчення мови змінюються відповідно до 
вимог суспільства. Тому досить природним є прагнення вчителя з 
англійської мови якомога наблизити літературний варіант мови, 
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який є пріоритетним у школі, до  більш розмовного та 
загальновживаного серед носіїв мови. Омонімія і полісемія  - 
надзвичайно відомі дві семантичні проблеми, що постають перед 
учнями старшої школи, які вивчають англійську мову. З цим 
явищем вони вже знайомі, адже не раз у роботі з підручниками 
вони мали нагоду побачити схожі слова за вимовою чи 
написанням, проте  які різнились за значенням. Як виявляється 
кількість таких слів не є великою, адже для полегшення 
сприйняття нової лексики, а також з метою уникнення 
сплутування окремих лексичних одиниць, автори намагаються 
використовувати синоніми для омонімічних пар. У такому підході 
є як переваги так і недоліки. Перевагою можна вважати чітке 
розмежування вимови, правопису та значення слова, що є 
пріоритетним на початковому етапі вивчення мови, проте  з часом 
напрацювання власного словника, мовець потребує такого 
поняття, як емоційно-смислове забарвлення мовлення, яке може 
бути досягнуто завдяки вживанню звичайного слова у своєму 
традиційному значенні в іншому контексті, що може змінити його 
лексичне наповнення, тобто набути непрямого значення. 
Недоліком браку вживання омонімів може стати бар’єр у розумінні 
певних висловів розмовного продукування мови на зразок сленгу, 
а також у адекватному сприйнятті жартів, каламбурів та 
фразеологічних одиниць, які є основою для поняття «мовна гра». У 
художніх творах повторення слів, які однаково звучать, але є 
різними за значеннями, часто вживається для гри слів; цей 
прийом часто простежується у віршованих каламбурах [1, 178]. 

Проблема прямого та переносного значення слова постає 
спочатку на етапі сприйняття лексичної одиниці через види 
діяльності читання або аудіювання. У реченні “He used his mouse 
to open the icon”  англійське слово “mouse”   вжито в переносному 
значенні, проте при буквальному сприйнятті семантики слова 
учень відчуватиме проблеми у сприйнятті інформації. Ще одна 
проблема співвідношення прямого та переносного значення у 
вживанні лексичних одиниць – вибір потрібного значення слова, 
яка частіше виникає на етапі говоріння або письма. Адже під час 
сприйняття лексичних одиниць мовець має контекст, що слугує 
підказкою для відповідного вибору значення слова. Для 
безпомилкового вживання відповідного семантичного значення 
від мовця вимагається точне знання інформаційного наповнення 
слова та форми його вживання. З явищем полісемії акцент 
вживання має бути зосереджений на семантиці слова,  тоді як в 
омонімії – на вимові та графічному зображенні. 
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Мотивацією для  акцентування уваги на багатозначність 
лексики може виступати розширення кола спілкування учнів 
старшого шкільного віку. Шукаючи джерела спілкування за 
межами україномовних носіїв, з метою налагодити контакти з 
представниками інших країн, молодь спонукає вчителя до вибору 
матеріалу не лише літературного варіанту англійської мови, але й 
до додаткової інформації, що стосується розмовного спілкування. 
Ще одним стимулом до вивчення проблеми омонімії та полісемії є 
перегляд фільмів, телепередач англійською мовою, захоплення 
англомовними виконавцями музичних творів. Достатнє уміння 
використання семантики лексики  свідчить про рівень володіння 
мови в цілому. Відсутність розуміння відповідного значення слова 
може стати причиною мовного бар’єру, як у сприйнятті так і в 
продукуванні мови. 

Вище названі проблеми можна усувати шляхом правильно 
налагодженої роботи з лексикою на етапах введення та 
тренування у вживанні її у мовленні. Засіб, який першочергово 
допомагає у з’ясуванні семантичного значення слова, є  словник, 
причому грамотно укладений, який мусить містити окремі записи 
значення слова у переносному значенні. Більшість словників 
частіше зосереджуються на етимології слова, тоді як набагато 
важливіше окремий запис слова з переносним значенням. Таке 
опрацювання лексики може відбуватись як разом з учителем, так і 
дане на самостійне опрацювання з подальшим контролем, або ж 
може бути запропоноване для різнорівневого засвоєння матеріалу 
та відповідно оцінене. Щодо способів вивчення омонімів та 
багатозначних слів, то ефективною формою роботи можна 
вважати запам’ятовування парами або групами, причому не лише 
перекладу слова чи пояснення його значення, як того вимагає 
комунікативний підхід, а ілюстрування ситуацією, в якій чітко 
було б видно різницю у семантиці лексичної одиниці мовлення. 
Наступним етапом у вивченні багатозначного слова є виконання 
вправ на його розпізнавання та вживання. Через труднощі з 
перекладом вправи добираються з обов’язковим контекстом, який 
може бути як лінгвістичний так і екстралінгвістичний, таким 
чином в учня з’являється можливість модифікувати переклад 
шляхом звуження чи розширення даного контексту, 
функціональної заміни, опису чи використання коментаря. 

Отже, на сьогоднішній день проблема лексико-семантичних 
процесів омонімії та полісемії в школі потребує від вчителя 
творчого підходу та додаткової роботи, яка не передбачена 
стандартними підручниками, проте акцентування на вторинному 
чи непрямому значенні лексичних одиниць однозначно 
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урізноманітнить не лише зміст матеріалу, а й форми роботи та 
засоби навчання, крім того використання саме похідного 
значення, яке зазвичай менш серйозне значно може наближувати 
усталений спосіб спілкування на уроці до більш розмовного стилю 
комунікації. 
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Підготовку майбутніх учителів у Англії розпочато у кінці XVIII 

століття завдяки появі шкіл, що працювали за системою 
взаємного навчання Белла-Ланкастера.  Система виникла у 
1798 році у Великобританії, її втілили у життя Ендрю Белл та 
Джозеф Ланкастер. Школи взаємного навчання були розраховані 
на  велику кількість учнів. У одній залі могли збиратися до 600-
1000 дітей. Тут навчали читанню релігійних книг, письму та 
рахунку. У цих школах не було класів. Учні, розділені на десятки, 
навчались у своїх старших товаришів, які називались 

моніторами. Останні отримували інструкцію від педагога чому і 
як треба навчати на наступний день. Книг не було. Навчальну 

роботу стимулювали змаганнями: монітори оцінювали відповідь 
учня і давали йому команду зайняти відповідне місце у шерензі. 
При взаємному навчанні учні швидше, ніж у звичайній школі, 
оволодівали навичками читання, письма і рахунку, але знання 

залишались несистематичними і мінімальними. Адже, монітори 
знали не набагато більше від інших учнів. Тому проти Белл-
Ланкастерської системи виступали противники механічного 
зазубрювання, особливо швейцарський педагог Песталоцці та його 
послідовники [2]. 

У першій половині XIX століття  моніторіальну систему 
замінила форма педагогічного учнівства: кращі випускники 
початкової школи після чотирьох – п’яти років учнівства в 
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досвідченого педагога працювали  у школі. Недоліками обох 
систем були молодий вік учителів, їх слабка загальноосвітня і 
педагогічна підготовка.   

Перші спеціальні педагогічні коледжі у Англії з’явилися у 40-х 
роках XIX століття.  Це були здебільшого інтернатні навчальні 
заклади із дворічним строком навчання. Із метою розробки і 
реалізації нового національного курсу у галузі підвищення 
педагогічної компетентності заохочення учителів до роботи у 
навчальних закладах Великої Британії було створено агентство із 
підготовки учителів [1].  

Поняття формальної освіти учителів було однією із нагальних 
проблем на початку ХІХ століття. До того часу, учителі, які 
викладали у старших та середніх класах зазвичай могли 
похвастатись Оксбріджистськими ступенями чи  статусом 
клерика, у той час, ті хто викладали у менших класах мали 
володіти лише письмом та рахунком. У 1805 році вимоги до 
професії учителя змінились, час вимагав «нового учителя». 
Протягом 1820-х, 30-х і 40-х років виникла формалізована мережа 
житлових коледжів підвищення кваліфікації для учителів. 
Навчання, однак, було коротким із мінімальним наголосом на 
академічній та інтелектуальній стимуляції [3]. До кінця 1880-х 
років, відповідно можливості зростання системи навчального 
коледжу повинно було впоратись із вимогами підготовки вчителів 
для початкової ланки. Головна проблема, що виникла стосувалась 
кандидатур для нових навчальних коледжів. Рішенням було 
створення системи учень-учитель. У рамках нової моделі центру 
було випробувано до половини їх навчання на практиці на базі 
школи і половини у спеціально відведених центрах, де працювали 
кращі кадри елементарної учительській професії,  отримуючи 
академічну та професійну підготовку. Розвиток цих центрів 
призвів до нової і складнішої моделі професійного навчання – 
учнівська модель, з  більшою суворістю та прихильністю до 
підвищення професійних і академічних стандартів та устремлінь у 
рамках виникаючої професії. Центри не були стандартизованим 
національним явищем. До кінця ХІХ століття, трохи більше 
половини населення учень-учитель було прикріплено до центру, 
багато учителів-учнів, особливо у сільській місцевості і тих, 
додається у менш багатих релігійних школах, усе ще працювали за 
старою моделлю.  
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ОСОБЛИВОСТІ «СПІЛЬНОГО РИТМУ» ЕТНОСУ З ПОГЛЯДУ 

СУЧАСНОЇ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ 
 

Мовний етноцентризм будь-якого народу простежується у 

притаманному лише йому одному «спільному ритмі», який 
зумовлює особливості мовного буття. Спільність виражається у 
різних аспектах діяльності, але її показником виступають 
передусім мова і культура народу.  

Поняття «спільного ритму» належить Л. Гумільову. Він увів 
його для позначення природних сил, які впливають на утворення 
та функціонування етнічних груп. Дослідник вважав, що в основі 
етнічного розподілу лежить різниця поведінки особистостей, які 
становлять той чи той етнос. Вони взаємодіють між собою, тому 
неодмінно виникає цілісність, яка є емоційно, психологічно та 
поведінково налаштованою, що, напевно, має фізичну природу. 

Це і є «спільним ритмом» етносу, тобто однаковою вібрацією 
біострумів особистостей, що входять до його складу [1, 65].  

Л. Гумільов вважав, що етнічна характеристика найкраще 
сприймається і піддається розумінню з огляду на великі маси, а не 
на поодинокі випадки. Він порівнює етнос з гуртожитком як 
формою спільного життя людей, причому розмір, стиль життя та 
мова такого «гуртожитку» тісно пов’язує із ландшафтом, на якому 
проживає той чи той етнос, зауважуючи, що зв’язок етнічної 
культури з географією є надзвичайно важливим, хоч він не може 
бути визначальним у всій складності взаємовідношень етносів з 
оточуючим їх світом. Етнічне буття, так само як і мова, яка його 
відображає, перебуває під значним впливом не тільки 

http://www.info-library.com.ua/books-text-499.
http://www.erpjournal.net/wp-content/uploads/2012%20/07/
http://www.educationengland.org.uk/history/
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ландшафтних особливостей місця проживання етносу, а й 
залежить від кліматичних умов, історичних подій, рівня 
культурного розвитку, характеру відносин з іншими етносами 
тощо [там само, 70]. 

«Спільний ритм» може мати різноманітний характер, залежно 
від територіальної, соціальної чи ієрархічної належності. 
Л. Гумільов диференціює це поняття для різних етносів протягом 
періоду їх етногенезу, зазначаючи, що кожна з підструктур має 
свій власний «спільний ритм», відмінний від інших, але 
підпорядкований вищому. Схематично зображуємо це у таблиці 1. 

 
Таблиця 1. 

Суперетнос 

Етнос 

Субетнос 

Конвіксії Консорції 

 

Відповідно до особливостей «спільного ритму» того чи того 
етносу реалізується мовна діяльність окремих його представників. 
Так, особливості буття кожного підрівня, означеного в таблиці, 
можуть відображатися у соціолектах, знаходити реалізацію у 
повсякденному спілкуванні членів соціальних груп, хоч характер 
таких соціолектів визначається саме загальною мовною ритмікою 
цілого етносу. 

Особливості «спільного ритму» будь-якого народу можна 
віднайти, зокрема, у синонімічних рядах лексичного шару його 
мови, оскільки в них найяскравіше відбивається закон аналогії та 
простежуються елементи подібності мовних явищ за 
семантичними та символічними ознаками. Скажімо, таке 

сакральне для кожного українця поняття, як хата, реалізується в 
мові у вигляді синонімів: сучасне – житло, господа, помешкання, 
оселя, минуле – обійстя (з нейтральним забарвленням; 
приміщення, призначене для життя людей, разом з прилеглим до 

нього домашнім господарством); хатина (часто невелика, убога); 
покій (навпаки, розкішне, багате приміщення); світлиця (чисте, 
парадне приміщення); традиційно-народні варіанти – мазанка, 
хворостянка, ліплянка (зроблена з глини, сирцевої цегли або 
хмизу, обмазаного глиною); більш сучасні квартира (частина 

житлового будинку з окремим входом) та кімната (окреме 
приміщення переважно для проживання в квартирі, будинку) [2; 
3].  

Широка палітра значень говорить про важливість концепту 
хата як стереотипу мовної свідомості та вказує на особливості 
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духовного світу українця. Зокрема, в англійській мові 
синонімічний ряд відповідного концепту набагато коротший. Це 

house (помешкання або будівля, в якій живє людина), home 
(домашнє вогнище, сім’я), household (господарство), place (оселя), 

room (кімната, квартира), shelter (притулок) [4]. Звідси розуміємо, 
що той самий концепт може сприйматися у ритмі конкретної мови 
по-особливому та відігравати різні за значущістю ролі у різних 
мовах. 

«Спільний ритм» виражається у різних аспектах етнічної 
діяльності, впливає на її структуру та організацію. Оскільки ж 
мова і культура народу є невід’ємними його виразниками, 
говоримо і про етномовний ритм, який виражається передусім в 
насичених етнокультурною символікою національно-маркованих 
мовних одиницях у варіативності їхніх проявів: питомій лексиці, 
фразеологізмах, пареміях, а також в епітетах, порівняннях, 
метафорах, власних назвах, композитах, асоціативних зв’язках 
тощо. 
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ESP TEACHING AND LEARNING: 
 SOME ASPECTS  OF CHANGE 

 
Making an effort to meet ESP learners’ academic and 

professional needs, ESP staff of the Department of Foreign Languages 
of the National Mining University have managed to make changes in 
ESP teaching paradigms thanks to the introduction of the English for 
Specific Purposes National Curriculum for Universities [1] that took 
into account both modern tendencies in language learning and 
teaching and the findings of the Baseline Study [2]. 
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ESP curriculum development is seen as an instance of 
developing and implementing innovation which is intended to bring 
about improvement in relation to desired objectives. Innovation 
involves changes in ESP teachers’ attitude and practices.  

The first thing in the teaching/learning process is for the ESP 
teachers to manage their own change. What we have successfully 
done at our Department is we 

- have broken down resistance to change in ourselves; 
- have made changes in teacher training system; 
- have broken old teaching patterns and gained new skills; 
- have excluded any one methodological model; 
- have challenged performance objectives in their 

importance; 
- have introduced learner-based materials; 
- have made a shift to cooperative learner-centred teaching 

etc. 
On the whole, we have changed our view on learning and 

teaching ESP. 
ESP objectives are specified in the Curriculum in terms of 

learning outcomes and competences to be acquired [1:46]. Clear, 
concise, understood by the learners, they may be reviewed in the 
process of teaching/learning, modified and reformulated progressively 
being systematically related to the aims and practicalities of teaching 
and learning. 

ESP learners are involved in course design. Course objectives are 
discussed with them. As the course progresses, students are involved 
in the discussion of materials, activities, learning outcomes etc. 

One of the aspects of change is organizing task-based 
instruction where there need to be a balance between a focus on form 
and a focus on communication. A task-based approach to ESP 
instruction involves activities which have meaning as their primary 
focus. Success in the task that resembles real-life language use is 
evaluated in term of achievement of an outcome. It is the task that 
helps to engage acquisition process. 

In task-based instruction students develop strategies to make 
meaning primary in their communication. They draw upon knowledge 
of the world, context, or preceding discourse. It enables them to 
predict meaning and reduce focusing on form. The tasks are defined 
so that they know what sort of things they are supposed to be doing 
and what is expected of them in performance terms.  

Performance criteria are seen n the context of target situations 
the ESP learners will be involved in. The tasks are selected depending 
on the needs of the learners in relation to their job and studies. 
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In order to increase students’ performance via a variety of 
highly-motivating task-based and communicative activities, the 
approach to ESP teaching and learning includes the integrated 
development of language knowledge and skills [1: 32]. Task-based 
activities are seen as a chance to practice and develop skills learners 
will need in real-life situations. 

The list of the essential generic job-related skills required in the 
variety of professional areas and situations is drawn up to provide a 
basis for the course ESP learners will follow. It may include following 
instructions descriptions, explanations, presentations, instructing 
and demonstrating on the job, giving descriptions and explanations, 
giving presentations etc.  

Specifically, what our learners acquire and develop is: 
- skills for organizing and structuring information; 
- strategies for following the main points of speech; 
- strategies for clarifying and checking unclear information; 
- sufficient language accuracy to be able to communicate 

ideas without ambiguity etc. 
To achieve communicative objectives language learners have 

plenty of opportunities for language use being involved in the process 
of production and comprehension of language. To provide 
opportunities for this in the classroom ESP teachers design problem-
solving activities. For instance, to promote interaction on a range of 
specific issues ESP instructors employ opinion or information gap 
techniques. 

The attempt has been made to design an ESP coursebook 
“English for Study and Work” [4] to meet both national [1] and 
University standards [3]. The coursebook for students specialized in 
Engineering and Mining Engineering in particular is task-based and 
is aimed at the development of general and professionally-oriented 
communicative competences in English to allow students to 
communicate effectively in their academic and professional 
environments. 
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

ПОХІДНИХ ТЕРМІНІВ (НА ПІДМОВІ ЕКОНОМІКИ) 
 

Проблема термінотворення в англійській мові була й 
залишається однією з найбільш актуальних. Особливо справедливе 
дане ствердження є для галузі економіки, оскільки за останнє 
десятиріччя саме вона зазнала інтенсивного розвитку. У зв’язку з 
цим дослідження та систематизація термінологічних одиниць 
економічної терміносистеми становить не тільки теоретичний 
інтерес, але й має прямий вихід у практику перекладу 
оригінальної економічної літератури. Актуальність проблеми 
зростає у зв’язку з інтенсивним розвитком зовнішньоекономічних 
зв’язків України, обміном економічною інформацією та 
необхідністю їх оптимального використання. 

Одним з показників, що свідчать про значні надбання певної 
галузі знань, є розвинена та упорядкована система термінів. Саме 
такою є англійська економічна терміносистема. Формування 
термінів відбувається в результаті семантичного розвитку 
загальновживаної лексики, використання словотворчих засобів та 
утворення термінологічних словосполучень [1, 24–26]. 
 Сучасну англійську економічну терміносистему утворює 
сукупність термінів (однослівних та багатослівних) економічної 
галузі діяльності, яка співвідноситься з понятійною системою 
зазначеної науки, знаходиться у взаємозв’язку та взаємодії одне з 
одним та піддається свідомому регулюванню й упорядкуванню [4, 
8–9]. 

У перекладі всі аспекти тексту оригінала пов’язані між собою 
і дії перекладача нагадують багатопроцесорний комп’ютер, коли 
одночасно обробляється граматична, лексична, стилістична, 
загально текстова і комунікативна інформація. Зокрема, як 
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граматика залежить від лексики (наприклад, граматичне значення 
словосполучення певної синтаксичної моделі може змінюватися в 
залежності від слів, що вжиті у словосполученні) так і лексика 
залежить від граматичних моментів (наприклад, зміна типової 
сполучуваності слів може призводити до нового лексико – 
семантичного варіанта слова, тобто, фактично, до утворення 
нового слова). 

Звичайно виділяють такі лексичні труднощі науково-
технічного перекладу: багатозначність слів (термінів) та вибір 
адекватного словникового відповідника або варіанта перекладу 
слова (терміна), особливості вживання загальнонародних слів в 
науково-технічних текстах, правильне застосування того чи 
іншого способу перекладу лексики, визначення межі 
припустимості перекладацьких лексичних трансформацій, 
переклад термінів-неологізмів, абревіатур, такі “фальшиві друзі” 
перекладача, як лексикалізовані форми множини іменників та 
терміни-омоніми, етноспецифічна лексика і етнонаціональна 
варіантність термінів, іншомовні слова і терміни в англійських  
науково-технічних текстах, різного роду власні імена і назви 
(фірм, установ і організацій) тощо [2, 56–59]. 

Причинами існування лексичних труднощів перекладу, перш 
за все, є розбіжності в картині світу англійської та української мов 
(тобто, розбіжності у членуванні дійсності за допомогою 
номінативних елементів), особливості багатозначності англійських 
і українських слів, відсутність в мові перекладу відповідників 
нових термінів, особливості словотвору і термінотворенні в 
англійській та українській мовах та ін. 

Головними шляхами вирішення зазначених проблем 
перекладу є, по-перше, належна ідентифікація таких проблем, по-
друге, знання і вміння застосування адекватних способів і 
прийомів перекладу лексичних елементів, словосполучень і 
фразеологічних одиниць, по-третє, прагматична адаптація тексту 
оригіналу під час перекладу і, по-четверте, формування сталих 
навичок подолання різного роду лексичних, термінологічних і 
стилістичних труднощів перекладу із урахуванням норм 
української мови та жанрових норм культури мови оригіналу [3,  
112–115]. 

Людині, не спеціалісту в сфері перекладацької діяльності, на 
перший погляд може здатися, що переклад термінів є 
найпростішим для перекладача, адже не так вже й важко знайти 
вірне значення тому чи іншому терміну у відповідному словнику, 
знаючи при цьому, що терміни – однозначні та перекладаються 
абсолютним еквівалентом, незалежно від сфери в якій вони 
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вживаються. Без сумніву можна наголосити на тому, що дане 
уявлення є дійсно помилковим. 

Звичайно, не всі терміни перекладати важко. Деякі з них 
справді однозначні і не мають жодних інших значень ні в якій 
іншій сфері. Хорошим прикладом можуть слугувати такі терміни 

як “devaluation - девальвація”, “wrongfulness - неправомірність”, 
“misadministration - погане управління” та ін. Такі терміни мають 
точні відповідники, які легко знайти в словниках. 

Труднощі перекладу похідних термінів заключаються в: 
- неоднозначності термінів; 
- відсутності перекладацьких відповідників у випадку неологізмів; 
- національній варіативності термінів. 

Переклад термінів налічує низку проблем. Слід пам’ятати, що 
з однієї мови на іншу терміни не перекладаються як звичайні 
слова. Пошук терміна-відповідника починається з аналізу 
властивостей нового поняття. Цілком можливо, що котрась з 
властивостей “підкаже” іншу назву цьому поняттю, ніж вона є у 
мові, з якої здійснюється переклад. Інколи для знаходження 
оптимального національного терміна доцільно зіставити терміни-
відповідники з кількох мов і вибрати для перекладу найвдаліший. 

Так, термін-інтернаціоналізм “директ - мейл” означає “реклама 
товарів і послуг через розсилання конкретним адресатам”. Ось 
деякі національні назви цього поняття: англ.: direct mail; нім.: 
Werbung der Post;  рос.: директ мейл. Умотивованість німецького 
терміна підказала термінологам найкращий варіант для 

українського відповідника: “рекламування поштою”. 
Словотворча або морфологічна номінація пов’язана з 

використанням похідних термінів, складних слів та абревіатур для 
найменування предметів, процесів, явищ тощо. Словотворча 
номінація характерна для будь – якої галузі знань і у відсотковому 
відношенні складає до 30 % від усієї кількості термінів. 

Підсумовуючи проведений аналіз, можемо стверджувати, що 
з інтенсивним процесом глобалізації англійська економічна 
термінологія перебуває у стані постійного розвитку й 
удосконалення, а подальший аналіз особливостей перекладу 
похідних термінів підмови економіки як на рівні системи, так і на 
рівні функціонування вкрай необхідний і актуальний для 
здійснення перекладу на високому рівні. 
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ФОРМИ НАВЧАННЯ В НІМЕЦЬКІЙ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Традиційно домінуючою формою організації навчального 
процесу майбутніх учителів професійної школи в університетах 
Німеччини були і залишаються лекції, на які відводиться до 
30 годин на тиждень. Наукова Рада рекомендує, щоб число 
присутніх на лекції студентів не перевищувало 25–30 осіб [1]. 

Лекція може досягти оптимального сприйняття та 
навчального ефекту, коли доступними візуальними способами 
будуть представлені основні поняття і дефініції, що зробить 
структуру викладу доступнішою. Студентам для розгляду 
надається також різноманітний роздатковий матеріал, який 
містить важливі навчальні матеріали. Інформація про мету, зміст 
лекції, список літератури, короткий опис особливо важливих місць 
(3–4 аркуші) допомагає впорядкувати нотатки, структурувати, 
визначити основні розділи для того, щоб окреслити висхідні 
пункти, опрацювати матеріал вдома. Досить часто 
використовується практика подання студентам конспекту лекції. 

Характер взаємозв’язку між лекцією та семінаром 
визначається темою, формою лекції, складністю матеріалу, рівнем 
загальної підготовленості студентської аудиторії, її спеціалізацією, 
реакцією слухачів на ті чи інші проблеми в процесі читання лекції, 
позитивними і негативними моментами на попередніх лекціях і 
семінарах, формою запланованого семінарського заняття. 
Добросовісне опрацювання першоджерел та іншої навчальної 
літератури створює надійну основу для успішної реалізації всіх 
можливостей навчального і виховного характеру, які містить в собі 
семінар як форма навчального процесу. Отже, педагог на 
семінарському занятті, спираючись на зміст лекції як основу, 
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організовуючи і скеровуючи самостійну роботу студентів, 
поглиблює набуті знання і передає нові, навчає методології 
дослідження, формує навички наукової роботи, сприяє виховонню 
громадської активності, підводячи тим самим результати певного 
етапу в пізнавальній діяльності молодого спеціаліста. 

У практиці проведення семінарів у ВНЗ Німеччини 
визначилися такі види семінарів: «замаскована лекція», 
розгорнута бесіда на основі попередньо поданого студентам плану, 
семінар-дискусія, проблемно-орієнтований семінар, дослідницький 
семінар, семінар на виробництві, семінар-колоквіум [3]. 

Інтеграційним елементом навчання майбутніх учителів 
іноземних мов є науково-дослідна робота, під час якої вони 
оволодівають науковими знаннями, поглиблено вивчають науки 
психолого-педагогічного та спеціалізованого циклів. У німецьких 
університетах традиційно існує дві сфери індивідуальної роботи 
студентів. Передусім, це участь кандидатів на посаду вчителя у 
розробці комплексних тем, проектів теоретичного і прикладного 
характеру, що сприяє структуризації та застосуванню наукових 
знань; написання допускних екзаменаційних та дипломних робіт 
тощо. Під час самостійної роботи такого виду у студентів 
формуються уміння орієнтуватися в науковій та педагогічній 
літературі, проводити бібліографічний пошук наукових і 
літературних джерел, при ознайомленні з якими цілеспрямовано 
виділяти, систематизувати та критично осмислювати провідні 
положення, факти й висновки, аналізувати та узагальнювати 
відомості з теми, літературно обробляти та опрацьовувати їх, 
постійного стежити за розвитком науки тощо. 

Другий варіант організації індивідуальної роботи полягає у 
залученні студентів до використання науково-теоретичних знань 
при розв’язанні практичних завдань. Практичні педагогічні 
завдання, безсумнівно, мають пріоритетне значення у підготовці 
вчителів. По суті, мова йде про інтеграцію теорії та практики у 
діяльності студентів, про науково обґрунтоване функціональне 
розв’язання проблем, пов’язаних з особливостями майбутньої 
професії. Для роботи такого типу характерна діяльнісна сторона 
формування особистості, зовнішня постановка мети та 
опосередковане керівництво. Прикладом її може бути навчальна 
самостійна робота, в якій викладач ставить перед студентами 
мету, пов’язану з необхідністю вирішення конкретного завдання 
на основі застосування наявних уже знань та здобуття нових. 
Викладач пропонує самостійно її досягти без його безпосередньої 
участі. В залежності від задуму він встановлює час виконання 
самостійної роботи, пропонує студентам конкретні завдання, 
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проводить відповідний інструктаж щодо їх виконання, визначає 
глибину та об’єм обов’язкового виконання завдань, проводить 
допоміжні заходи (консультації, співбесіди, спостереження). Таким 
способом викладач стимулює діяльність студентів у процесі 
самостійної роботи.  

При організації навчального процесу майбутніх учителів в 
університетах Німеччини мультимедійні форми навчання 

практикуються дедалі частіше. На сьогодні «Studium digitale» та 
віртуальний університет є цілком реальними явищами. Більшість 
ВНЗ використовує їх як додаткову навчальну пропозицію до 
традиційного навчання. Комп’ютери широко застосовуються для 
індивідуалізації процесу навчання майбутніх учителів. Вони, 
зокрема, забезпечують реалізацію тренувальних програм та 
програмованого навчання. Як показує наше дослідження, 
комп’ютерно-орієнтовані підходи до індивідуалізації процесу 
навчання досить ефективні. При цьому комп’ютери 
використовуються безпосередньо як для навчання студентів, так і 
для управління навчальним процесом. 

Але найбільш важливого значення для навчання та 
одержання інформації, а також для реалізації дистанційного 
навчання мають широкі комп’ютерні мережі, і передусім, 
Інтернет. У Німеччині налічується 1500 віртуальних семінарів, які 

можна відвідувати on-line, лекцій, практичних занять у ВНЗ, 
університетах, професійних академіях. 

Навчанню вчителів професійної школи з використанням 
мультимедійних форм притаманні інтерактивність та візуалізація 
навчального матеріалу при незалежності від часу та місця. У 
розпорядженні є широкий спектр найновіших форм передачі 

знань: на початку 90-х років XX ст. було розроблено Computer-
Based-Training (CBT), де знання подаються на компакт-диску в 
інтерактивних навчальних одиницях, а Web-Based-Training (WBT) 
дозволяє зняти їх з Інтернету. Одним з варіантів передачі знань є 
записані на відео лекції, які також можна отримати в Інтернеті. 
Лекції можуть також містити пояснювальні рухомі зображення, 
обладнані гіпрелінками, які ведуть щораз глибше у науку. На 
віртуальних семінарах незнайомі студенти з різних навчальних 
закладів можуть спільно опрацьовувати теми, консультуючись з 
телекуратором або ставлячи через чат запитання доценту чи 
професору. У віртуальних лабораторіях створюється можливість 
стимулювати експерименти. 

Закономірним є факт, що нові форми навчання спричинили 
нові педагогічні й дидактичні підходи. В Інтернеті знання 
розміщуються не лінійно (як у підручнику), а в розгорнутих 
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модулях. Модуль вважається мінімальною навчальною одиницею і 
зв’язаний з іншими модулями. Майбутній учитель може вибирати 
не тільки необхідний навчальний матеріал і засвоювати його з 
індивідуальною швидкістю, а й визначати оптимальне місце і час 
навчання. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ПРИ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 
 

Ключовим показником успішності впровадження 
дистанційного навчання диктується ступенем досягнення 
поставлених цілей та успішності використання сучасних 
технологій в процесі навчання. Такі форми навчання як лекція, 
тестування, опитування та семінари можуть проводитися як при 
очній так і при заочній формі. Всі вище згадані форми 
допомагають успішно досягнути поставлених цілей занять з 
англійської мови. 
Особливістю заняття з англійської мови у вищому навчальному 
закладі є розвиток чотирьох навичок, а саме письмо, читання, 
говоріння та слухання [2, 112]. 

Говоріння. Усне мовлення є одним з найбільш ефективних 

способів оволодіння англійською мовою. Але оволодіння 
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автентичною англійською мовою часто ускладнюється проблемами 
розуміння співрозмовника, а іноді і відчуттям нездатності 
виразити свою думку коректно. Студент часто зіштовхується з 
проблемою обмеженого активного словника, в той же час маючи 
великий пасивний словниковий запас. Створення проблемних 
ситуацій допомагає студенту працювати над своїми навичками 
усного мовлення і активно вдосконалювати його підчас 
спілкування з співрозмовником. 

Слухання. Для більшості студентів прослуховування вимагає 

більше зусиль, ніж читання. Більш того, студент повинен не лише 
почути та зрозуміти про що ідеться в повідомленні, а звикати до 
інтонацій, мелодики, ритму англійської мови. Наголос в словах та 
інтонація в реченні можуть значно погіршувати ступінь розуміння 
прослухано інформації. Багато студентів, намагаючись зрозуміти 
всі слова в тексті, не розуміють основну думку тексту, якщо вони 
пропустили слово або окремі речення. Такі труднощі в розумінні 
можуть бути спричинені такими складнощами: 

 наявність сильно акценту, який перешкоджає чіткому 
розумінню;  

 швидкість мовлення;  

 низька якість звукозапису, або звуку; 

 погана артикуляція мовця[1, 78]. 
Під час роботи з аудіо матеріалами доцільно використовувати 

візуальну опору, наприклад друковане видання, що в свою чергу 
полегшить розуміння тексту та розширить культурний світогляд 
студента. Такий підхід поступово допоможе розуміти мовця при 
швидкому темпі мовлення, а також дізнатися, як два слова 
можуть зливатися в одне, як певна буква або буквосполучення  
може читатися по-різному, в залежності від своєї позиції в 
слові [4, 3]. 

Читання. Читання це навичка, яку можна здобути 

найшвидше. Це продиктовано тим, що студент може перечитати, 
підкреслити, а також скористатися словником [3, 16].  

При роботі з текстом студент бачить слово, отже він може 
розчленувати його на частини (префікси, суфікси та корінь), 
порівняти його з словом з рідної мови. Що ж стосується 
розширення словника студента, то варто зазначити, що підчас 
читання студент може розпізнавати слова, які вже є в його пасиві 
і таким чином активувати ці лексичні одиниці, побачивши їх 
знову в тексті. Записування нових слів в словник також допомагає 
запам’ятовуванню нових слів. Дуже корисним є прочитання 
текстів та звернення уваги на граматичні конструкції, розбір 
вживання модальних дієслів, часових форм та інших аспектів 
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граматики. Навіть якщо читач заінтригований твором, йому варто 
приділити увагу на структуру речень, словосполучення, сталі 
вирази, ідіоми, а також дієслова-зв’язки.  

Письмо. Щоб поліпшити навички письма, повинні бути 

сформовані такі звички як: систематичне спостереження 
правильного англійського синтаксису і наслідування його; 
вправляння у формуванні запитань; звертання уваги на 
закінчення слів; сполучуваність слів; правильність написання 
важких для запам’ятовування слів. Написання диктантів та творів 
також покращують навички пунктуації. Поступово студент зможе 
прогнозувати та передбачати логічний мову. Весь комплекс робіт 
по лексиці також поліпшить багатство його письмової форми [5, 
8].  

Отже, при плануванні заняття з англійської мови необхідно 
враховувати чотири вище зазначених навичок. Не варто 
допускати відсутність хоча б однієї із них. Плануючи своє заняття, 
викладач-тьютор повинен обрати цікавий та корисний матеріал та 
найефективніші завдання для студентів, адже мета кожного 
заняття це опанування англійської мови. 
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ВПЛИВ ФІЛАНТРОПІЇ НА АМЕРИКАНСЬКУ ВИЩУ ОСВІТУ: 

БЛАГОДІЙНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

«Збір надзвичайно великих коштів, що надаються добровільно 
мільйонами наших співвітчизників – унікальна американська 
традиція… Філантропія, благодійність, добровільні внески… 
Назвіть як завгодно, але це дійсно дорогоцінність американського 
суспільства». (Джон Ф.Кеннеді) 
       Американська благодійність сформувала вищу освіту країни. 
Згідно з твердженням П.Д.  Холла (P.D. Hall) «жодна сила не є 
більш відповідальною за виникнення сучасного американського 
університету ніж індивідуальна філантропія та благодійні внески 
фундацій» [2, 403]. Рада з питань допомоги освіті (Council for Aid 
to Education) в 1973 році заявила, що американська вища освіта 
піднесена «до рівня досконалості» завдяки філантропії [1, 17]. Для 
того, щоб зрозуміти сучасний феномен філантропічних внесків в 
сфері вищої освіти США, потрібно з’ясувати яким чином 
благодійність минулого сформувала університетську освіту. Історія 
філантропії та фандрейзингу в американській вищій освіті бере 
свій початок 375 років тому. Детальне вивчення цього явища буде 
висвітлено у наших подальших наукових розвідках. Предметом 
даної публікації є виникнення та розвиток благодійності серед 
випускників університетів Америки. 
       До початку ХХ століття філантропія була прерогативою 
заможних громадян. Безперечно, індивідуальна філантропія мала 
величезний вплив на розвиток вищої освіти США, але колективна 
благодійність була не менш важливою. Ідея подарунків від 
випускного класу набула популярності в 1906 році, коли 
випускники Гарварду зробили подарунок університету в розмірі 
113,777 доларів США (Curti and Nash, 1965) [1, 25]. Однак, треба 
зазначити, що регулярні внески від випускників не набули 
поширення до кінця Першої світової війни. Із зростанням внесків 
випускників, посилювалося їх прагнення представляти свої 
інтереси в інституційній керівній раді. Згідно з вивченими 
джерелами, Корнуелський університет був першим вишем, в 
складі керівної ради якого, були випускники. Спочатку, на відміну 
від донорів місцевої громади колоніальних часів, випускники 
надавали перевагу будівельним проектам, наприклад, 
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гуртожиткам, бібліотекам, студентським або атлетичним центрам. 
Згодом вони започаткували стипендії для обдарованих студентів 
(Cutlip, 1965) [1, 25]. Згідно з С. Катліпом (S.Cutlip), 
систематичний та організований фандрейзинг є феноменом 
Америки ХХ століття. В 1919 році, в еру професійного 
фандрейзингу, Гарвардський університет найняв фірму Джона 
Прайса Джоунса (John Price Jones) для того, щоб керувати 
інституційним недоторканим цільовим капіталом в розмірі 15 млн. 
доларів США. З плином часу систематичний фандрейзинг з’явився 
не лише в елітних коледжах, але й у вишах по всій країні. 
Заснування Асоціації розвитку фондів державного університету 
Огайо в 1940 році ініціювало фандрейзингові кампанії в інших 
державних вишах (Meuth, 1992) [1,  25]. 
       У другій половині ХХ століття, із зменшенням державної 
підтримки вищої освіти, все більше дворічних і чотирирічних 
коледжів та університетів зверталися за допомогою до 
індивідуальних донорів (Thelin, 2004) [1, 25]. Адміністратори 
шукали всі можливі ресурси та джерела прибутку, що не 
обкладалися податками, для задоволення бюджетних потреб 
навчального закладу. Університети, які отримували більші ресурси 
мали можливість досягати кращих результатів та випереджати 
своїх конкурентів за різними показниками, наприклад, за 
рейтингом, кількістю абітурієнтів, якістю наукових та 
дослідницьких грантів, рекрутацією професійних викладачів та 
персоналу. 
       З розвитком фандрейзингу в приватних і державних 
коледжах та університетах наприкінці ХХ століття, збільшилася 
конкуренція за ресурси. Близько двох тисяч приватних закладів і 
більш, ніж півтори тисячі державних дворічних та чотирирічних 
коледжів і університетів змагалися за одні й ті ж ресурси. Для 
деяких навчальних закладів отримання філантропічних коштів 
було запорукою їхнього існування та подальшого розвитку. В 
більшій мірі успіх або невдача роботи фандрейзингового відділу 
університету безпосередньо впливали на реалізацію інституційних 
та освітніх завдань. 
       М. Уорс (Worth, 2002) [3] схарактеризував три основні риси, 
що визначили розвиток фандрейзингу в вищій освіті США після 
Другої світової війни. По-перше, сфера фандрейзингу стала більш 
професійною. Колледжі та університети надавали перевагу 
міжнародним фандрейзерам, а не відомим фандрейзинговим 
фірмам, таким як Джон Прайс Джоунс (John Price Jones) чи Мартс 
и Ланді (Marts and Lundy). З набуттям більшого значення в 
функціонуванні університету фандрейзинг став пріоритетним 
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напрямком, а посада голови департаменту розвитку зайняла 
найвищий щабель в ієрархії адміністрації вишу. По-друге, спільні 
зусилля фандрейзерів університету значно збільшилися з метою 
зміцнення добровільної підтримки освітніх установ за допомогою 
ретельно організованих програм розвитку. По-третє, фокус 
зосередився на отриманні великих внесків, що призводило до 
«звуження піраміди фандрейзингу» [3, 29], згідно з якою найбільші 
ресурси вишу надходили від найменшого, найзаможнішого 
сегменту суспільства. 
       Таким чином, узагальнюючи вище зазначене, підкреслимо, що 
індивідуальна філантропія визначала та формувала американську 
вищу освіту з часів заснування Гарвардського університету. Вплив 
благодійників на структуру, зміст навчання и навіть на дозвіл 
жінкам та темношкірим студентам отримувати освіту є 
незаперечним. Американської вищої освіти, якою вона є сьогодні, 
не існувало би без філантропічних внесків. Із зменшенням 
державної підтримки в неоліберальні часи, а також у зв’язку зі 
зниженням вартості цільових капіталів університетів під час 
економічних криз 1997р., 2007р., філантропія стала навіть більш 
важливою для функціонування більшості університетів США. 
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РОЗВИТОК ГУМБОЛЬДТІВСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ МОВИ  

У ПСИХОЛОГІЇ НАРОДІВ ГЕРМАНА ШТЕЙНТАЛЯ 
 

Лінгвофілософські ідеї В. фон Гумбольдта намагалися 
осмислити й реалізувати в таких напрямках, як гумбольдтіанство і 
неогумбольдтіанство, що сформувалися в руслі 
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культуроантропологічної концепції мови німецького мовознавця. У 
роботах видатних мислителів ХІХ – ХХ ст., які представляють різні 
відгалуження наукового знання, зокрема таких, як Г. Штейнталь, 
В. Вундт, Е. Гуссерль, Л. Вайсгербер, О. Потебня, Г. Шпет, 
П. Флоренський, О. Лосєв, М. Гайдеггер, Е. Кассірер та ін., – 
відтворено антропологічний підхід до мови. Цими 
представниками європейської та слов’янської думки мова 
розглядається в тісному зв’язку зі свідомістю і мисленням людини, 
її культурним життям. 

Вплив філософії мови В. фон Гумбольдта на філософсько-
антропологічні доктрини Г. Штейнталя, М. Лацаруса, В. Вундта, 
Е. Кассірера досліджує Є. Романенко. Він здійснює ретельний 
порівняльний аналіз проміжної ланки між гумбольдтіанством і 
неогумбольдтіанством, розглядаючи історичний розвиток цієї течії 
на тлі німецької думки ХІХ – ХХ ст. [1, 250]. 

Зміст концепції Г. Штейнталя викладений у двох його 
роботах: «Граматика, логіка й психологія, їх принципи та 
взаємовідношення» (1855), «Вступ до психології і мовознавства» 
(1871). Г. Штейнталь розглядає мову як суто психологічне явище, 
при цьому він не розглядає психічні процеси як цілком органічні 
процеси роботи мозку, визнаючи за мовними процесами «роботу 
духу» і розуміючи їх як частковий випадок процесів 
психологічних.  

Як зазначає Я. Лоя, перетворивши ідеї В. фон Гумбольдта на 
знаряддя боротьби з логічною граматикою і біологізмом 
А. Шлейхера у галузі мовознавства, Г. Штейнталь піддав їх 
суттєвій деформації, оскільки підмінив об’єктивне вчення 
В. фон Гумбольдта гербертівським суб’єктивістським ученням про 
взаємодію індивідуального мовлення й індивідуального мислення 
[2, 67]. Вважаючи закони розвитку мови законами 
психологічними, Г. Штейнталь розглядає індивідуальну психіку як 
джерело мови. 

У тлумаченні Г. Штейнталем гумбольдтівського поняття 
«народний дух» переважає психологізм і робиться акцент на 
першорядному значенні індивідуальної психіки. Якщо для В. фон 
Гумбольдта первинним був народ, дух якого проявляється в 
індивідуумах, то для Г. Штейнталя, який у розробці мовознавчих 
проблем був зорієнтований насамперед на завдання асоціативної 
психології Й. Гербарта, основним виступав «індивідуальний 
продукт», який, проте, може існувати лише в колективі. У зв’язку з 
цим зазначимо, що в розумінні Г. Штейталя психологія є наукою 
про дух. Якщо індивідуальна психологія – це наука про дух 
індивіда, то народна психологія, як її розуміє Г. Штейнталь, – це 
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наука про дух народу. Мовознавство, на думку вченого, є 
психологією народів. 

Г. Штейнталь разом зі своїм другом М. Лацарусом, 
випередивши В. Вундта, на ґрунті ідей В. фон Гумбольдта, 
переосмислених крізь призму психологічної проблематики, 
розробили поняття колективної етнічної психології. Протягом 
двадцяти років (1860–1880) вони разом видають «Часопис 
психології народів і мовознавства». Відтак їх вважають 
засновниками так званої «народної психології». 

Насамперед Г. Штейнталь розглядає мову як виявлення 
«народного духу» та психології народу, учений наполягає на тому, 

що «мова є самосвідомістю, світоглядом і логікою духу народу 
(курсив – Г. Ш.)» [3, 135]. Інтерпретуючи гумбольдтівське поняття 
«народного духу», він намагається концепцію вчителя вивести зі 
спекулятивного простору філософії ідеалізму і поставити на більш 
міцний епістемологічний ґрунт.  

Незважаючи на те, що Г. Штейнталь у порівнянні з 
В. фон Гумбольдтом більше схилявся до вивчення індивідуальної 
психології, він, розвинувши гумбольдтівську концепцію мови як 
виявлення народного духу, фактично стає засновником 
етнопсихології та етнолінгвістики. Ідеї Г. Штейнталя в галузі 
етнопсихології мали вплив на американців: лінгвіста й 
антрополога Франца Боаса (1858–1942) та його учня, лінгвіста й 
етнолога Едварда Сепіра (1884–1939). Саме на Г. Штейнталя 
покликається Ф. Боас як на піонера в розробці проблеми 
взаємовідношень індивіда і народу посередництвом мови. 

Слід зазначити, що свій подальший розвиток концепція 
психології народів, започаткована Г. Штейнталем і М. Лацарусом, 
знайшла в роботах німецького психолога Вільгельма Вундта (1832–
1920) – одного з найвидатніших представників світової психології. 
Завдяки зусиллям цих учених у другій половині ХІХ ст. 
формуватиметься особлива психологічна школа «психологія 
народів», на ґрунті якої у ХХ ст. буде створено нові наукові галузі – 
етнолінгвістику й етнопсихологію. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРОВИХ 

ПРОГРАМ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 
 ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 
У навчанні англійської мови (АМ) комп’ютерні ігрові 

програми дозволяють моделювати умови комунікативної 
діяльності, реалізуючи їх у різноманітних тренувальних вправах 
ситуативного характеру, а використання автоматизованих 
навчальних курсів, енциклопедій, електронних підручників може 
мати місце як на уроці, так і в організації самостійної роботи 
учнів в процесі самопідготовки. Широке застосування 
комп’ютерних ігрових програм у навчальному процесі зумовлено 
технічними можливостями комп’ютера: швидкодією, великим 
обсягом пам’яті, алгоритмічною універсальністю, програмним 
управлінням, простотою в експлуатації. 

Ефективність використання комп’ютерних ігрових програм 
в навчальному процесі зумовлена також опосередкованістю 
керування навчальною діяльністю учня — в процесі взаємодії учня 
з комп’ютером створюється видимість незалежності учня від 
учителя: учень працює з комп'ютером один на один. У процесі 
взаємодії з комп’ютерною програмою учень дійсно навчається, 
хоча мета його роботи — не навчальна діяльність, а ігрова 
діяльність і навчання АМ — процес і результат цієї діяльності. 
Учень мимоволі засвоює навчальний матеріал, і так свідома 
діяльність зливається з підсвідомою, сприяючи кращому 
сприйманні та запам’ятовуванні навчального матеріалу. В 
комп’ютеризованому навчанні учень самостійно керує своєю 
діяльністю, а викладач або зовнішні фактори не мають прямого 
впливу на нього, що є важливим для навчання психологічно 
неврівноважених учнів та для навчання учнів перехідного віку, 
коли реакція на вимоги вчителя може бути неадекватною. При 
такому керуванні вплив комп’ютера не усвідомлюється учнем як 
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чужий, оскільки учень сам обирає темп навчання,  форму і вид 
навчальної діяльності із меню.  

Сфера використання комп’ютерних ігрових програм в 
навчанні АМ надзвичайно широка. За результатами наукових 
досліджень (А.Н. Багрова, Г.С. Чекаль, П.І. Сердюков, 
А.Г.Завьялова) комп’ютерні ігрові програми можуть ефективно 
використовуватись для ознайомлення учнів з новим мовним 
матеріалом, новими зразками мовлення, а також з діяльністю 
спілкування АМ; на етапі тренування та застосування 
сформованих знань, навичок та вмінь з урахуванням 
індивідуальних особливостей учнів; для створення оптимальних 
умов успішного оволодіння програмовим матеріалом із 
забезпеченням гнучким, достатнім і посильним навантаженням 
вправами всіх учнів, для здійснення контролю та самоконтролю, 
отримання необхідних відомостей довідкового характеру за 
короткий проміжок часу. 

До переваг навчання АМ з використанням комп’ютерних 
ігрових програм вчені відносять: 

 оперування великими обсягами інформації; 

 можливість необмеженої кількості звернень до завдань з 
метою кращого їх засвоєння; 

 можливість використання для дистанційних форм навчання; 

 інтерактивність та постійний зворотній зв’язок [2]; 

 конфіденційність роботи учня, яка дає змогу зняти в учня 
відчуття страху перед вчителем за зроблену помилку [4]; 

 можливість кращого сприйняття і запам’ятовування 
адаптованого до індивідуальних особливостей кожного учня 
навчального матеріалу за короткий проміжок часу; 

 реєстрація даних про учня; 

 визначення глибини і послідовності засвоєння, темпу 
роботи, часу на відповіді, врахування кількості помилок; 

 скорочення деяких видів роботи, які стомлюють учня; 

 використання аудіо-візуальних засобів навчання (графіки, 
звуку, мультиплікації, наочного і динамічного пред’явлення 
матеріалу) для підвищення мотивації навчання; 

 ефективне виконання значної частини роботи вчителя по 
співвідношенню фактів, формуванню навичок та організації 
вправ для закріплення; 

 надання можливостей для експериментальних досліджень; 

 можливість переходу від програмування однієї теми до 
іншої; 

 стимуляція, активізація та інтенсифікація роботи учня для 
кращого засвоєння матеріалу; 
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 створення комфортного середовища для самостійної роботи 
учня та сприяння формуванню самооцінки [5]. 

Важливою особливістю комп’ютерних ігрових програм є те, 
що вони можуть працювати в комунікативно спрямованому 
режимі діалогу і компенсувати відсутність природного 
комуніканта, моделюючи й імітуючи його мовленнєву поведінку. 
Всі перелічені переваги та можливості комп’ютерних навчальних 
програм допомагають вирішити основне завдання мовної освіти – 
формування мовленнєвої компетенції.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
До теперішнього часу розроблено безліч методик навчання 

іноземних мов. Найперші методики створювалися на основі 
програм для вивчення латини і грецької (тобто, мертвих мов), не 
дивно, що пропонований ними процес навчання обмежувався 
лише читанням і перекладом. 

Ефективне навчання іноземних мов потребує від викладача 
досконалого володіння мовою, а також професійної майстерності в 
організації навчальної діяльності студентів. Процес навчання 
реалізується завдяки зусиллям двох його учасників – викладача і 
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студента. Щодо керування цим процесом, визначення його 
стратегії і тактики, тут головна роль належить викладачеві. 

Специфіка навчання іноземної мови, на відміну від інших 
предметів, полягає в тому, що потрібно сформувати новий 
стереотип мовленнєвого спілкування додатково до рідномовного, 
який вже є. Для ефективного володіння іноземною мовою 
важливим є вибір методу навчання. Вибір методу навчання 
залежить від суспільних потреб.  

До сучасних методів навчання відносять [2, 159-160]: 
- створення атмосфери, в якій студент почуває себе вільно і 

комфортно, стимулювати його інтереси, розвивати бажання до 
практичного вживання іноземної мови; 

- заохочувати студента в цілому, зачіпати його емоції та 
почуття; 

- стимулювати його мовні і творчі здібності; 
- активізувати студента, роблячи його головною діючою 

персоною в навчальному процесі; 
- навчити студента працювати над мовою самостійно на 

рівні його фізичних, інтелектуальних і емоційних можливостей; 
- передбачити різні роботи в аудиторії: індивідуальну, 

групову, колективну, стимулюючи активність студентів, їх 
самостійність та творчість. 

Реалізація методу навчання здійснюється через використання 
ряду прийомів навчання, різноманітних підходів та технік. 
Прийоми навчання – це сукупність конкретних навчальних 
ситуацій, що сприяють досягненню мети [3, 320]. 

Якісна мовна підготовка студентів неможлива без 
використання сучасних освітніх технологій. Сучасні технології  в 
освіті – це професійно-орієнтоване навчання іноземної мови, 
застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, 
робота з навчальними комп’ютерними програмами з іноземних 
мов (система мультимедіа), використання Інтернет ресурсів тощо. 

На даному етапі розвитку методичної науки основним 
методом навчання іноземних мов є комунікативний метод. 

У процесі навчання за комунікативним методом студенти 
набувають комунікативної компетенції – здатності користуватись 
мовою залежно від конкретної ситуації [4, 49]. Вони навчаються 
комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та 
завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом 
інформації, вибором та реакцією. Найважливішою 
характеристикою комунікативного підходу є використання 
автентичних матеріалів, тобто таких, які реально 
використовуються носіями мови. 
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Переваги комунікативного методу полягають у тому, що 
студенти вдосконалюють навички усного мовлення, долається 
страх перед помилками. Однак те, що не надається належної 
уваги якості мови є недоліком цього методу. 

Одним із основних методів навчання іноземної мови є 
інтерактивний. 

Слово «інтерактив» прийшло до нас із англійської мови 
«interact».  

«Inter» – це взаємний, «act»  – діяти. Інтерактивне навчання – 
це навчання, що базується на діалогічному мовленні, в ході якого 
здійснюється взаємодія викладача і студента, при цьому вони – 
рівноправні і не відчувається домінування одного учасника над 
іншим. В таких умовах, студенти швидше привчаються бути 
незалежними, сміливо спілкуватися з людьми, критично мислити, 
приймати самостійні рішення. 

Метою інтерактивного навчання є створення комфортних 
умов навчання, за яких студент відчує свою успішність, 
інтелектуальну досконалість. 

Ще одним незаперечним фактом є те, що вивчення мови 
пов’язане із використанням технічних засобів. Викладач пропонує 
опосередковане сприйняття тексту з використанням радіо, 
телебачення, комп’ютерів тощо. Технічне забезпечення є засобом 
для зосередження уваги та запам’ятовування інформації. Власне 
технізація процесу навчання іноземної мови дає можливість 
готуватися до живого спілкування та подолання труднощів різного 
характеру. 

Усе вищеозначене дає можливість стверджувати, що новітні 
тенденції вивчення іноземних мов у ВНЗ спрямовані на 
задоволення потреб комунікації, самореалізації та вільного 
самовираження особистості, чому в значній мірі сприяють 
комунікативна та інтерактивна технології з залученням сучасних 
технічних засобів навчання. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ 

ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНІ 
 

Зіставлення й порівняння педагогічних підходів до 
здійснення релігієзнавчої освіти у Франції та Україні дало змогу 
виявити спільні й відмінні особливості й тенденції в реалізації 
релігієзнавчого компонента змісту знань у державних 
загальноосвітніх закладах цих країн. 

У Франції релігійна католицька освіта здійснюється як 
інваріантна складова навчальних програм лише в приватних 
навчальних закладах. У державному секторі освіти Франції учні 
початкових класів можуть прослухати курс релігійної освіти лише 
факультативно у визначений день тижня і не в приміщенні 
навчального закладу. Причому викладають такі курси переважно 
світські учителі. У французьких колежах і ліцеях релігієзнавчі 
курси можуть викладати капелани за згодою батьків учнів. 
Виняток становлять департаменти на сході Франції (Ельзас і 
Мозель), де релігійно-культурологічна освіта здійснюється у рамках 
предмета навчального плану і відповідно до чотирьох визнаних 
конфесій – католицької, лютеранської, реформаторської та 
юдейської – на вибір [1]. 

В Україні релігійно-культурологічна православна освіта в 
загальноосвітніх закладах реалізується як елективний курс «Етика 
віри», що розроблений Міністерством освіти у 2005 р. У АР Крим 
за рахунок варіативної частини навчального плану для дітей 
мусульман викладається курс ісламської освіти. Викладачами є 
світські вчителі. 

В Україні та Франції навчання релігії здійснюється згідно з 
чинним державним і міжнародним законодавством у цій галузі 
педагогічної діяльності. Та, на відміну від багатьох європейських 
країн, у нашій країні не розв’язано питання щодо можливості 
відкриття і функціонування релігійних шкіл, що фактично веде до 
порушення права громадян обирати для дітей школу, яка б 
відповідала їхнім світоглядним і релігійним переконанням. У 
Франції законодавством дозволяється відкривати приватні 
релігійні школи, у тому числі й релігійних меншин. У країні діють 
юдейські, протестантські та мусульманські приватні школи. 
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У ході аналізу праць українських науковців виявлено п’ять 
головних стратегій викладання шкільних релігієзнавчих курсів, які 
рекомендуються для загальноосвітньої школи, а саме: 1) релігійну 
освіту мають надавати школи, засновані церквами, а 
викладачами повинні бути світські вчителі; 2) увести до 
недержавного компонента навчального плану шкіл етичні релігійні 
курси для учнів 5–9-х класів; 3) викладати знання про релігію як 
обов’язковий предмет; 4) релігійний курс морально-духовного 
спрямування, метою якого є глибше пізнання людини, її духовного 
світу; 5) викладати основи християнського світогляду під 
контролем церкви, а вчитель повинен мати кваліфікацію 
викладача християнської етики, або це може бути священик. Поки 
що жодну з них не визнано пріоритетною, і жодна з них не набула 
загальнодержавного значення. 

В Україні широко практикується впровадження навчальних 
курсів релігієзнавчого змісту (етика, релігійна етика, християнська 
етика) за рахунок варіативної частини навчальної програми. 
Вивчення чинних в Україні шкільних навчальних програм 
показало, що так само, як і у Франції, вони містять релігієзнавчі 
блоки знань. Однак є істотна відмінність: у французьких програмах 
для колежів і ліцеїв знання про релігію входять до змісту таких 
предметів, як історія, географія, громадянознавство, історія 
мистецтв, філософія, французька мова і література, а в 
українських школах цій тематиці приділяється увага у програмах 
лише п’яти предметів – етики (5–6 кл.), музичного мистецтва (5–
8 кл.), образотворчого мистецтва (5–7 кл.), художньої культури (9–
11 кл.), історії України (5, 7–11 кл.). Меншою мірою релігієзнавчий 
компонент змісту входить до програм з української мови 
(опрацювання текстів відповідної тематики як дидактичного 
матеріалу) та української літератури (вибірково в окремих творах 
художньої літератури). Тематичні блоки релігієзнавчого змісту 
містяться в інтегрованих курсах «Мистецтво» (5–8 кл.), «Історія 
України», «Всесвітня історія» (6 кл.), «Країнознавство», «Географія 
населення з основами демографії», «Географія культури світу» (10–
11 кл.) [2]. 

Як і у французьких навчальних програмах, так і в 
українських, містяться методичні рекомендації щодо практичної 
реалізації релігієзнавчих знань у змісті того чи того навчального 
предмета. Значною мірою загальні методологічні підходи 
збігаються. Ідеться насамперед про застосування пізнавального, 
діяльнісного, культурологічного, міжпредметного, полікультурного, 
компетентнісного підходів у викладанні знань релігієзнавчого 
змісту. В Україні до них додаються такі підходи, як аксіологічний, 
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соціокультурний, діалогової стратегії, єдності загальнолюдського і 
національного, антропологічний, особистісно орієнтований. 
Педагогічні методи й прийоми реалізації релігієзнавчого 
компонента в шкільному навчальному процесі також здебільшого 
подібні: бесіда, моделювання, розв’язування ситуацій, аналіз 
художніх текстів, практикуми, семінари, конференції, учнівські 
проекти, інтерактивне навчання. 
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БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І РЕФОРМУВАННЯ  

 ВИЩОЇ ОСВІТИ  ФРАНЦІЇ 
 

Процес перебудови вищої освіти прийнято називати 
Болонським. 19 червня 1999 року, в Болоньї з’явилася підписана 
від імені урядів міністрами освіти 29 країн "Болонська 
декларація", яка сформулювала вимоги та критерії до 
національних систем вищої освіти у світлі утворення єдиного 
європейського освітньо-наукового простору до 2010 року. 

Деклараціями і прийнятими рішеннями було висунуто дві 
основні мети: 

• перетворити європейський континент на безмежний 
простір, в якому студенти, викладачі та дослідники могли б вільно 
переїжджати з однією місцевості в іншу; 

• зробити цей простір прозорим та привабливим для всього 
світу.  

Зберігаючи культурні надбання кожної країни, Болонський 
процес має на меті полегшити поступову адаптацію кожної нації 
до необхідних змін, причому кожна країна усвідомлює, що для 
вищої освіти немає іншого шляху розвитку, ніж забезпечити її 
прозорість та якість на світовому рівні. Можливо, саме такий 
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двовимір ─ міжнародний та національний ─ дозволив за чотири 
роки досягти схвалення цієї політики майже в усіх країнах 
Європи. 

Основні вектори спільних дій можна стисло викласти таким 
чином: 

• прийняття прирівнювальної структури вищої освіти, що має 
три основні рівні, досягти яких можна протягом аналогічного 
терміну навчання: бакалавр, магістр, доктор; 

• розробка модульного принципу освіти, згідно з 
європейською системою кредитів - ЕСТS; 

• забезпечення взаємного визнання дипломів на 
європейському рівні; 

• інтеграція потреб у професійній освіті на різних рівнях та 
забезпечення освітніх потреб протягом усього життя; 

• сприяння мобільності студентів і викладачів та надання 
освітянським освітнім закладам європейського виміру; 

• розробка методологічних засад для оцінювання якості 
освіти; 

• опора на учасників освітнього процесу, насамперед на 
університети (Європейська асоціація університетів) та на 
студентів (Національні спілки студентів Європи). 

Своїми започаткуваннями та реформами Франція зробила 
вагомий внесок у розбудову загальноєвропейського наукового й 
освітянського простору. 

Аналіз сучасного стану освіти у Франції свідчить про постійну 
увагу держави до освітянських проблем. 

Після Сорбоннської конференції у 1998 році заходи, які 
запроваджувались у Франції, були спрямовані передусім на 
розвиток спільної структури європейського рівня, що в свій час 
одержала назву "3-5-8" або LMD (licence ― master ― doctor ― 
ліценціат ― мастер ― доктор). 

Це викликало уточнення поняття ступеня освіти, яке було 
визначено як сертифікований рівень освіти незалежно від галузі 
знань чи спеціальності. Він присвоюється дипломом за 
спеціальністю. У 1999 році існувало три ступеня (бакалавр, 
ліценціат, доктор наук); отже досить було ввести додатково 
систему "бакалауреат+5", щоб досягти поставленої мети - ступеня 
"магістр", який у 2002 одержав назву "мастер" для внесення 
більшої ясності цього питання в міжнародному контексті. 

З 1999 року ступінь "мастер" автоматично прирівнюється до 
дипломів DЕА (Diplôme d’études aprofondies — диплом поглибленої 
освіти) та DESS (Diplôme d’études supérieures spécialisées — 
диплом спеціалізованої вищої освіти), диплома інженера та з 2002 
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року ― до диплома магістра. Він також може прирівнюватись до 
інших дипломів цього ж рівня, внесених до списку міністром, 
уповноваженим з питань вищої освіти. За згодою усіх 
зацікавлених сторін було створено спеціальну комісію з питань 
якості освіти та дипломування управлінських кадрів, на зразок 
комісії з інженерних спеціальностей. Ця комісія розпочала свою 
роботу влітку 2002 року. 

Згідно з рішенням Болонського процесу, на рівні ліценціату 
та враховуючи впровадження професійної орієнтації першого 
ступеня, основним завданням було створення нового диплому: 
спеціалізованого ліценціату. Цей рівень ― перехідний між рівнем 
техніка вищої кваліфікації та рівнем інженера чи управлінця 
(другий рівень) ― передбачає як набуття початкової вищої, так і 
безперервної освіти; його утворено завдяки тісній співпраці між 
навчальними закладами та професійним середовищем. 

Цей новий диплом мав значний успіх: до початку занять у 
2002 році було відкрито 600 таких ступенів. Це дозволило навчати 
за новими кваліфікаціями, посилити професійне спрямування та 
зняти обмеження діяльності університетських технічних інститутів 
та інших підрозділів в рамках навчальних закладів, що стало 
можливим завдяки встановленню партнерських зв’язків між 
університетами - вищими школами, університетами-ліцеями. 

Крім реформування суто освітянської галузі, у Франції було 
вирішено поглибити формування європейського освітньо-
наукового простору згідно з глобальним підходом: 

• що поширюється на всі форми французької системи вищої 
освіти, яке б міністерство не відповідало за неї; 

• що включає початкову вищу освіту та безперервну освіту 
протягом усього життя, академічну освіту та професійну освіту, 
очну та дистанційну форми, традиційні форми викладання та 
викладання за допомогою комп'ютерних технологій тощо; 

• що зміцнює, з одного боку, автономію навчальних закладів, 
їх новаторство, введення інновацій, а, з іншого боку, ― сучасні 
методи національного оцінювання; 

• що започатковує нову ситуацію, за якої б нові правові 
рамки не замінювали б старі (які не відміняються), а надавали б 
навчальним закладам можливість вибору. 

У цьому контексті було опубліковано чотири законодавчі акти 
міністерства освіти Франції: 

Декрет, що визначає принципи європейського освітньо-
наукового простору; він впроваджує систему кредитів та 
наголошує на створенні системи освітніх пропозицій, 
організованої в гнучкі навчальні цикли освіти; він надає кожному 
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міністру можливість застосовувати ці загальні принципи 
відповідно до секторів освіти, що знаходяться в його компетенції; 

Декрет, що модернізує в цілому державний сектор, 
приводить у відповідність юридичні поняття ступеню, звання та 
державного диплому, визначаючи, зокрема, як державний будь-
який диплом, виданий під контролем держави; він встановлює 
загальний принцип державного періодичного оцінювання 
(контролю); і останнє, він доручає міністру з питань вищої освіти 
забезпечити єдність французької освітньої системи. 

Нарешті, два інших декрети стосуються узагальненого 
врахування у навчанні попередніх здобутків студентів, що 
пов'язані з їх навчанням за кордоном, або є результатом їх 
професійної діяльності; вони визначають таким чином умови 
зарахування, яке дозволяє оптимізувати етапи навчання та 
сформулювати загальні засади початкового та безперервного 
навчання. 

 
Світлана Максименко  
Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка  
(м. Київ, Україна) 

 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ЦЕНТРАХ 

УНІВЕРСИТЕТІВ МЕКСИКИ 
 

У Мексиці навчання іноземних мов, переважно англійської, 
передбачається програмами початкової, неповної середньої, 
середньої та куррікулумами деяких програм вищої освіти. У 
провідних університетах Мексики викладання іноземних мов 
проводиться у спеціальних центрах з вивчення іноземних мов, що 
діють для населення, яке не має змоги навчатися за повною 
програмою факультетів, та забезпечують навчання не тільки 
студентів, а й широкої громадськості. 

У 57 лінгвістичних центрах тридцяти семи вищих навчальних 
закладів країни викладають такі мови: німецька – 36%; 
іспанська – 15%; французька – 71%; англійська – 96%; італійська – 
42%; японська – 24%; португальська – 17%; російська – 17%; інші 
іноземні мови – 15%; мови індіанських етнічних груп Мексики – 
8% [1, 240]. 

Становлення університетських курсів із вивчення іноземних 
мов має свою історію. У 1921 р. в Мексиканському Національному 
Автономному університеті започатковано викладання іспанської 
мови як іноземної та відкритий Навчальний Центр для іноземців, 
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що діє до цього часу. Найбільша кількість центрів започаткована у 
60-х рр. ХХ ст. – 22, тоді як у 80-х рр. ХХ ст. – тільки 12 [1, 239]. 
Розглянемо на прикладі мовного центру Автономного університету 
Сакатекаса історію створення, структуру, організацію цих 
навчальних закладів з викладання іноземних мов. 

Мовний центр Автономного університету Сакатекаса 
започаткований у 1982 р. з метою викладання англійської мови 
студентам магістратур університету. На початку свого існування в 
центрі викладався курс із перекладу наукових текстів з 
англійської на іспанську мову. Студентами курсу були викладачі 
університету, що навчалися в магістратурі з соціальних наук. 
Проте, необхідність вивчення англійської мови студентами 
ліцензіатів, спеціалістів різних профілів, взагалі населення штату 
Сакатекас, географічне положення якого сприяє тісним 
відносинам із сусідніми штатами США, зумовила попит на набуття 
знань з англійської мови широкого кола населення. Таким чином, 
на базі курсу перекладів з англійської мови для студентів 
магістратур у 1983 р. утворюється допоміжний центр університету 
з викладання іноземних мов, що був акредитований як компонент 
університетських служб і залежав безпосередньо від Генеральної 
дирекції академічних служб [3, 1]. 

Єдиною вимогою до вступу до мовного центру є 
представлення документа про те, що особа має повні 18 років. 
Отже, склад слухачів курсів іноземних мов центру є досить 
гетерогенним: групи складаються зі студентів різних факультетів 
університету, зі спеціалістів різних профілів і різного віку, з людей 
похилого віку, пенсіонерів, з осіб, що вивчають мови як хобі 

тощо, - тобто широких кіл населення. Таким чином, «студенти» 
мовного центру не вважаються повноправними учасниками 
інституційного життя Автономного університету Сакатекаса, вони 
не мають права голосувати під час адміністративних виборів, не 
впливають на прийняття будь-яких рішень, пов’язаних з 
управлінням установою [3, 2]. 

На початку свого існування в мовному центрі викладалася 
тільки англійська мова, проте вже у 1983 р. були відкриті також 
курси французської та російської мов, а з 1985 по 2002 р. 
започатковуються курси німецької, італійської, японської мов та 
мови нагуатл. Проте, основною мовою, що вивчає населення 
Сакатекаса в мовному центрі, є англійська (90% слухачів). Слід 
зазначити, що кількість студентів мовного центру з його відкриття 
до 2014 р. зросла від 30 до 5000. Таким чином, вже на початку 
90-х рр. ХХ ст., у зв’язку з неконрольованим ростом матрікули, 
виникає проблема недостатньої кількості викладачів англійської 
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мови. Таким чином, виникла необхідність запровадження в 
мовному центрі короткострокових курсів із підготовки викладачів 
англійської мови (COTE, DOTE, Teacher–Training тощо). Ці курси до 
цього часу є практично єдиною можливістю дидактичної 
підготовки вчителів і викладачів іноземних мов у штаті      
Сакатекас [3, 20]. 

Розвиток мовного центру наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – 
початку ХХІ ст. проходив під впливом загальних процесів 
глобалізації й інтернаціоналізації системи освіти Мексики. У цей 
період керівництвом мовного центру встановлено тісні зв´язки та 
підписано угоди про співробітництво з різними навчальними 
установами США, Канади та країн Європи: Лондонським 
університетом, Кембріджським університетом, Техаським 
університетом, університетом Альберти, Московським державним 
університетом ім. М.В. Ломоносова, Державним інститутом 
російської мови ім. О. С. Пушкіна, Центром «Джакомо Леопарді» 
міста Марше (Італія), Культурним центром міста Наполі (Італія). 
Мовний центр бере участь у програмі Міністерства народної 
освіти Мексики з обміну студентів останніх курсів у рамках 
програм підготовки вчителів іспанської мови ВНЗ Великої 
Британії та Франції. За даною програмою кожний семестр у 
мовному центрі проходять практику майбутні вчителі іспанської 
мови з Англії та Франції, в свою чергу, вчителі англійської та 
французької мов центру викладають один семестр у ВНЗ цих 
країн [4, 10]. 

У 2004 р. в зв’язку з новою політикою уряду штату Сакатекас 
щодо залучення діаспори штату, що мешкає в США, до 
економічного життя рідних міст і селищ, в мовному центрі була 
започаткована програма «Пізнай своє коріння». Метою даної 
програми є викладання іспанської мови та країнознавства 
емігрантам із Сакатекаса та їхнім сім’ям. Основні курси програми 
діють під час літніх канікул. Слухачам викладається інтенсивний 
курс іспанської мови, що ґрунтується на комунікативному методі, 
та приділяється велика увага вербальній комунікації. При цьому 
заняття комбінуються з різними видами діяльності: екскурсії до 
історичних місць, ознайомлення з місцевими традиціями, 
народною творчістю, вивчення народних танців, пісень, участь у 
народних святах тощо. Слід зазначити, що після вдалого втілення 
цього проекту на базі контингенту слухачів-емігранів, у 2007 р. 
курс іспанської мови для іноземців був запропонований групі 
студентів (40 осіб) з Кореї, що вивчають іспанську у ВНЗ цієї 
країни. Важливо підкреслити, що успіх програми був настільки 
великим, що більшість слухачів-корейців після закінчення літніх 
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курсів продовжили своє навчання іспанської мови в мовному 
центрі впродовж всього навчального семестру [4, 54]. 

На сучасному етапі в мовному центрі навчаються 3600 
слухачів і працюють 57 викладачів, з них 44 – англійської мови, 
5 – французької, 2 – італійської, 3 – німецької, 1 – російської 1 – 
японської, 1 – мови нагуатл. У мовному центрі викладаються 
англійська, французька, італійська, німецька, російська, японська 
мови і мова нагуатл за системою тримісячних модулів, яких 
налічується 12. Заняття проводяться щодня з 8-ї години ранку і до 
9-ї вечора. Слухачі відвідують заняття щоденно по 1 навчальній 
годині з понеділка по п’ятницю (60 навчальних годин у триместр, 
720 навчальних годин повного курсу). Впродовж навчання 
кожного триместра студенти повинні скласти два письмових 
іспити: після 1,5 – місячного курсу та наприкінці триместру. 
Знання оцінюються за 10-тибальною системою, де 8 – найнижчий 
прохідний бал, а 10 – найвищий. По закінченні кожного триместра 
студентам надається 1 тиждень для запису й оплати наступного 
триместру, зміни групи тощо. Студенти Автономного університету 
Сакатекаса сплачують 110 мексиканських песо за кожний 
триместр, а особи, які не є студентами університету, – 220 
мексиканських песо. Існує також можливість повного звільнення 
деяких студентів від оплати в разі складного фінансового 
становища. 

Метод викладання іноземних мов у центрі є комунікативно 
орієнтованим, проте навчальний матеріал, підручники й 
методична література розроблені на базі іноземних навчальних 
закладів: Кембріджського університету, Інституту Гете, Альянс 
франсез, Державного інституту російської мови ім. О. С. Пушкіна 
та ін., програми яких не включають специфічні соціально-
культурні компоненти контингенту слухачів штату Секатекаса. По 
закінченні повного курсу обраної іноземної мови слухачі 
отримують диплом, який засвідчує, що рівень їхніх знань мови є 
еквівалентним вищесередньому рівню [2, 6]. 

У мовному центрі викладаються також спеціальні курси: 
інтенсивний курс англійської мови (5 навчальних годин кожної 
суботи), курс англійської мови для дітей (2 навчальні години 
кожної суботи), підготовчий курс до інституційного екзамену з 
англійської мови, що проводить посольство США для кандидатів 
на навчання в університетах цієї країни (TOEFL), короткострокові 
курси для вчителів англійської мови. 

Таким чином, лінгвістичні центри університетів Мексики є 
важливою освітньою структурою суспільства, розповсюджувачами 
національної культури на міжнародному рівні, а також «вікном» в 
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інші культури для університетської громади, інструментом для 
досягнення інтернаціоналізації вищої освіти. Навчання іноземних 
мов у лінгвістичних центрах університетів Мексики є 
комунікативно орієнтованим. 
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КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 

Відповідно європейським реформам,підготовка вчителів у 
Польщі відходить від технологічного характеру й набуває ознак 
моделі функціональної та професійної майстерності, у якій 
навчання вчителів є не ремеслом, а мистецтвом, що 
характеризується креативністю, рефлексією над практикою. 

Для педагогів найважливішим є формування і розвиток 
особистості вихованця й підготовка його до майбутнього життя, до 
змін. Випускники шкіл й університетів повинні трактувати 
Європейську спільноту не лише як інституційний, економічний чи 
політичний простір, а як людську спільноту,із щораз міцнішими 
взаємозв’язками, яка будує інтегроване суспільство [1, 71]. У 
документах Європейської спілки Європейський простір вищої 
освіти трактується як збагачення змісту освіти такими 
елементами знань, які зумовлюють розвиток автентичної 
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європейської свідомості. З огляду на це професійна підготовка 
вчителів потребує оновлення і наповнення її новим змістом, 
формами, засобами і способами оцінювання. 

Вимоги до змісту педагогічної освіти в Польщі встановлені 
модернізованим освітнім стандартом, розробленим 17 січня 2012 
року. Стандарт передбачає модульне навчання реалізація якого 
залежить від того, який освітньо-кваліфікаційний рівень здобуває 
студент. У зв’язку з такими змінами зміст підготовки польського 

вчителя полягає в опрацюванні трьох основних модулів: 

 перший, в рамках якого опрацьовуються предмети певного 
напряму підготовки (спеціальності), наприклад: історія, 
математика, біологія або дошкільна освіта і т. д .; 

 другий – пов’язаний з психолого-педагогічною підготовкою, 
що здійснюється із врахуванням різних освітніх етапів (дитячий 
навчальний заклад і початкова школа – І етап, середня школа – ІІ 
етап, гімназія – ІІІ етап, після гімназійні школа та професійне 
навчання – ІV етап), а також з отриманням навичок роботи з 
дітьми, які потребують особливих потреб (інваліди або хронічно 
хворі діти); 

 третій – пов’язаний з дидактикою (загальною або 
предметною). 

Крім трьох основних існують також два додаткових 
(факультативних) модулі, у рамках яких студент може обирати 

додаткову підготовку до вивчення другого предмета –  четвертий 
модуль та  п’ятий модуль – здійснюється підготовка у сфері 
спеціальної педагогіки[2]. 

Таким чином, перший модуль містить курс підготовки до 
професії вихователя в дитячому садочку і вчителя початкової 
школи I - III класів (I етап навчання). Особливістю підготовки 
вчителя даного етапу за новим стандартом є те, що результати 
навчання передбачають отримання основних знань та вмінь з 
польської мови, математики та природи. 

Підготовка студента до роботи у середній школі (ІІ етап), 
гімназії, після гімназійній та професійній школах (ІІІ і ІV етапи) у 
рамках певного предмета реалізовується згідно з описом 
результатів навчання напряму підготовки до якого відноситься 
предмет.  

Другий модуль містить психолого-педагогічну підготовку: 

 загальна психолого-педагогічна підготовка включає 
оволодіння базовими знаннями та навичками з психології та 
педагогіки (з елементами спеціальної педагогіки); 
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 психолого-педагогічна підготовка на певному етапі або 
етапах навчання містить детальне  вивчення психології та 
педагогіки; 

 практика, пов’язана з отриманням досвіду в опікунській та 
виховній роботі з учнями, а також вмінням  виявляти та 
діагностувати  індивідуальні потреби учнів. 

Третій модуль – містить дидактичну підготовку, що включає:  

 основи дидактики – базові знання та навички у сфері 
загальної  дидактики (з елементами спеціальної дидактики): 

 дидактику предмета – підготовка у сфері  дидактики 
(методики викладання) на даному етапі (етапах) навчання;  

 педагогічну практику – отримання досвіду, пов’язаного з 
дидактично-виховною роботою вчителя, а також застосування 
набутих знань у сфері загальної дидактики (методики 
викладання).  

Четвертий модуль передбачає підготовку до викладання 
додаткового предмета. Дидактика предмета містить підготовку у 
сфері методики викладання певного предмета на даному етапі 
навчання. Педагогічна практика передбачає отримання досвіду, 
пов’язаного з дидактично-виховною роботою вчителя, а також 
застосування набутих знань у сфері загальної дидактики 
(методики навчання).  

Зміст навчання містить підготовку: 

 до викладання предмета – відбувається згідно з описом змісту 
навчання для модуля 1;  

 предметної дидактики – згідно з описом змісту навчання для 
модуля 3 (2-й компонент); 

 педагогічної практики – згідно з описом змісту навчання для 
модуля 3 (3-й компонент). 

Таким чином, варто зауважити, що європейська інтеграція 
передбачає модернізацію освітньої системи, а отже і змісту освіти. 
Сьогодні перед учителями Польщі, як і інших європейських країн 
поставлено надзвичайно складне завдання, а саме: підготувати 
молоде покоління, яке спроможне бути успішним, здатним 
співпрацювати й ефективно взаємодіяти з іншими. 

Намагаючись наслідувати європейські реформи, польські 
освітяни оновили зміст підготовки вчителів, модернізувавши в 
2014 році стандарт для педагогічної освіти, котрий має модульний 
характер. Модульне навчання передбачає опрацювання трьох 
основних та двох додаткових модулів, а їх реалізація залежить від 
того, який освітньо-кваліфікаційний рівень здобуває студент.  
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В умовах надзвичайних комунікативно-інформативних 
можливостей сучасного суспільства освіта залишається одним із 
провідних чинників соціалізації особистості. Традиційно, освіта є 
не тільки засобом отримання професійних знань, а, також, 
виступає фактором, що зумовлює особистісні зміни в соціальній 
культурній, економічній, політичній сферах життєдіяльності 
людини. І хоча освіта сама по собі не гарантує успішне 
працевлаштування чи реалізацію життєвих планів, вона надає 
людині професійно-соціальну мобільність, готує до діяльності в 
нових швидкозмінюваних умовах життя. 

Пошук розв’язання виокремлених проблем спричинив появу 
освітніх стратегій університетського, регіонального й державного 
рівнів. На особливу увагу в  цьому питанні заслуговують 
ініціативи держав об’єднаної Європи, що знайшли відображення в 
Болонській декларації та ряді наступних домовленостей. 

Провідним завданням Болонського процесу було 
проголошення консолідації зусиль наукової, освітянської 
громадськості й урядів країн Європи задля суттєвого підвищення 
конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої 
освіти та підвищення ролі цієї системи в суспільних 
перетвореннях. Основним шляхом реалізації Болонських положень 
вважається мобільність студентської молоді в рамках 
інтернаціонального простору вищої освіти. Проте, в центрі уваги 
європейської спільноти перебуває не тільки піклування про 
надання освітніх можливостей для молоді, а й для всіх громадян 
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Європейського Союзу незалежно від віку, соціального положення, 
наявного рівня освіти тощо. Ініціативи Програми навчання 
протягом життя (Lifelong Learning Programme LLP) передбачають 
збільшення інвестицій у людей і їх знання та сприяють 
розширенню можливостей для впровадження інноваційних, 
гнучких форм навчання. Однією з складових реалізації 
стратегії LLP є надзвичайно популярна серед студентів і молодих 
науковців програма Erasmus, фінансове забезпечення якої 
перебрав на себе Європейський Союз (ЄС). 
Успішність Erasmus можна пояснити послідовною і неухильною 
реалізацією цілей, що передбачають всебічний розвиток студентів 
за допомогою навчання в інших європейських країнах; 
розширення співробітництва між університетами й збагачення 
їхнього середовища; сприяння розвитку молоді як 
висококваліфікованих майбутніх професіоналів з міжнародним 
досвідом [1]. 

Серед інших дієвих форм популяризації й надання 
можливостей для отримання європейської освіти є менш відома 
широкому загалу EU Studies Fair (студентська виставка-ярмарок 
Європейського Союзу) [2]. Виставка проводиться щорічно з 
1999 року в Брюсселі. Формат дводенного заходу передбачає не 
тільки безпосередню виставку, але й інші можливості для 
ознайомлення молодіжної аудиторії з потенціалом освітнього 
європейського простору. Так, під час EU 2014 року учасники 
долучились до обговорення проблем бізнесу й права в рамках 
проведення панельних дискусій двогодинних семінарів, 
присвячених сучасним тенденціям розвитку Азії й Африки. 

Варто підкреслити, що спонсором проведення семінарів є 
один із структурних підрозділів Європейського Союзу – Комітет 
Регіонів (Committee of the Regions – CoR). Маючи статус 
консультативного органу щодо законодавства, яке стосується 
рішень регіонального або місцевого рівня, CoR займається 
дослідженнями різних аспектів життя пересічних громадян. Коло 
інтересів комітету створюють освіта, транспорт, соціальна сфера, 
підтримка малого і середнього бізнесу тощо. В рамках своєї 
діяльності вказана європейська інституція організовує 
конференції, семінари, виставки, різноманітні проекти; 
розповсюджує інформацію про надання стипендій, участі в 
грантах, короткострокових курсах, літніх і зимових школах. 

Основною подією другого дня EU Studies Fair є проведення 
виставки-ярмарку. Свої можливості представляють п’ятдесят 
кращих університетів, їх структурні підрозділи, інші інституції, що 
надають освітні послуги чи піклуються про студентську молодь. 
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Серед таких, наприклад, Європейська спілка студентів 
(European student’s union) – представницький орган, що об’єднує 
47 національних спілок з 38 країн і має на меті – формування й 
просування освітніх, соціальних, економічних і культурних 
інтересів студентів на європейському рівні [3]. 

Центральне місце на виставці займає презентація широкого 
спектру програм, що пропонуються як за освітньо-
кваліфікаційними рівнями (бакалавр, магістр, доктор), так і за 
напрямами: політологія, юриспруденція, філологія, бізнес, 
економіка, міжнародні відносини тощо. Спілкування з 
безпосередніми представниками освітніх закладів – отримання 
інформації з «перших рук» вирізняється неформальною, 
доброзичливою, і, водночас, діловою атмосферою. Це дає 
можливість дізнатися про програми лояльності й особливості 
індивідуального підходу щодо оплати за навчання. На ярмарку, 
також, кожен бажаючий може відвідати засідання-презентації 
вузів і отримати друковану продукцію рекламного характеру з 
ґрунтовним описом освітніх програм, відомостями про їх 
інформаційну підтримку в мережі Internet. 

Отже, EU Studies Fair має широкі можливості для 
студентської молоді щодо перспектив отримання освіти в 
об’єднаній Європі та набуття відповідного фахового  досвіду 
міжнародного рівня. 
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ПОЛІСЕМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

 
При перекладі науково-технічних текстів особлива увага 

приділяється перекладу термінів як мовних знаків, що 
репрезентують поняття спеціальної, професійної галузі науки або 
техніки та становлять суттєву складову науково-технічних текстів 
і одну з головних труднощів їх перекладу з огляду на їх 
неоднозначність, відсутність перекладних відповідників та 
національну варіативність. 
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У сучасному термінознавстві вважається, що полісемія, яка 
широко представлена у загальній лексиці, у спеціальній 
реалізується дещо по-іншому. Якщо у загальновживаній лексиці це 
явище веде до розширення і збагачення словникового складу, то у 
спеціальній лексиці воно є небажаним, тому що порушує спроби 
мови зберегти однозначну відповідність між референтом і 
номінуючим його знаком, а також наявність багатозначних 
термінів у межах однієї наукової галузі є виявом 
невпорядкованості конкретної термінології. Тому термінологічна 
полісемія як семасіологічний процес у ході розвитку та стабілізації 
терміносистем піддається постійній нівеляції та ніколи не зникає 
повністю. 

Проте існує й інший підхід до розгляду полісемії термінів. 
Зокрема, науковець О. В. Константінова зазначає, що полісемія 
термінів в англійській мові відбиває поглиблення, уточнення та 
розвиток спеціальних знань. Полісемічний термін своїм змістом 
диференціює чимраз тонші розуміння природи речей, створюючи 
основу для здійснення процесів поступового переосмислення 
елементів термінології, що відбивається у їхній семантичній 
структурі [2, 42–44]. 

За приналежністю термінологічної одиниці до однієї чи 
декількох терміносистем, виділяють два типи полісемії: внутрішню 
(всередині терміносфери) та зовнішню (на межі терміносфер). 
Деякі вчені вважають, що в науковій мові вживаються також 
загальнонаукові слова, що виражають одні й ті ж поняття у всіх 

наукових сферах, наприклад: system, structure, relation, connection, 
function, level та ін. Разом з тим, не можна заперечувати й того 
факту, що майже всі такі загальнонаукові термінологічні слова є 
багатозначними і в межах кожної окремої науки. Найбільш 

яскравий приклад – наявність декількох значень терміну table в 
англійській мові, конкретний зміст якого (стіл, плита, дошка, 
карніз, грань тощо) підлягає уточненню у кожному випадку, 
причому інтерпретація цього змісту знову таки залежить від того 
або іншого підходу до даного поняття. 

Наявність полісемії у термінології надає необхідну для її 
функціонування спроможність економії мовних засобів та створює 
основу для виконання процесів поступового переосмислення 
термінологічних елементів, хоча традиційною вимогою до 
«ідеального» терміну є його однозначність. 

У працях зі стандартизації та впорядкування термінології 
однозначність розглядається у більшості випадків як відношення 
між поняттям і терміном, при якому вони однозначно 
співвідносяться між собою в одній або суміжних термінологічних 
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системах. Філолог Д. С. Лотте називав це властивістю «відносної 
однозначності», на відміну від «абсолютної однозначності», коли до 
терміну ставиться вимога наявності лише одного значення взагалі 
в межах конкретної спеціальної галузі [3, 118–121]. Сутність цієї 
вимоги полягає у тому, що термін повинен виражати лише одне 
наукове поняття, а науковому поняттю повинен відповідати лише 
один термін. Однак, вимога ні «відносної однозначності», ні 
«абсолютної» не знаходить практичної реалізації, що 
підтверджується існуванням у термінології таких явищ, як 
синонімія та полісемія, навіть у межах однієї терміносистеми. 

Розглядаючи основні причини формування нових значень у 
термінології англійської мови, можна умовно поділити їх на дві 
великі групи: екстралінгвістичні та інтралінгвістичні. До важливих 
екстралінгвістичних причин належать, у першу чергу, культурно-
історичні, потім – загальнофілософські, науково-історичні, фахово-
теоретичні і фахово-практичні причини. Відбувається 
запозичення термінів у близькому значенні із суміжних 
термінологій. Однак, на думку дослідника С. В. Гриньова, у цьому 
випадку процес утворення нових значень супроводжується 
швидким розпадом та відчуженням значень багатозначних 
термінів, в результаті чого ці терміни утверджуються у статусі 
омонімів [1, 86–89]. У свою чергу, інтралінгвістичні причини 
можна поділити на внутрішньо- та зовнішньосистемні. До 
внутрішньосистемних належить полісемія суфікса та мотивуючої 
основи, семантичний розвиток термінологічної одиниці. До 
характерних зовнішньосистемних причин належить запозичення 
окремого значення або системи значень термінологічної одиниці з 
іншої мови. У реальному житті екстра- та інтралінгвістичні 
причини дуже тісно взаємопов'язані й практично завжди діють 
комплексно у процесі утворення нового значення термінологічної 
одиниці. 

Серед причин виникнення семантичної різноманітності в 
галузі термінологічних систем можна виокремити такі: розвиток 
наукового поняття, який зумовлює поступову зміну семного 
набору окремого терміну; обмеженість словникового матеріалу у 
співвідношенні до кількості понять, які потрібно термінувати; 
співіснування понять, які відображають різні погляди, гіпотези; 
традиції функціонування терміну, його семантичні та словотворчі 
зв'язки; неправильне запозичення лексем з інших мов; позамовні 
фактори та ін. За Т. В. Михайловою, особливо важливим є чинник 
відкриття нового знання. Вона вважає, що саме перехід від одного 
якісного стану наукового пізнання світу людиною до вищого 
зумовлює формування і появу великої кількості нових понять, які 
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потребують позначення мовними засобами, та еволюцію вже 
існуючих понять [4, 62–65]. 

Деякі дослідники стверджують, що з розвитком науки та 
техніки однозначні терміни отримують додаткові значення і 
стають багатозначними науковими термінами. У лінгвістичній 
літературі наголошується зумовленість лексичної полісемії 
головним чином двома чинниками: 1) багатозначністю 
загальновживаного слова, до якого входить термінологічне слово; 
2) вживанням слова у переносному значенні. 

Отже, спосіб перекладу багатозначних термінів завжди 
залежить від контексту. Нерідкі такі випадки, коли у трьох різних 
контекстах терміновживання слово перекладалося трьома різними 
способами, наприклад, за допомогою калькування, 

транскодування й описового перекладу: tender - 1) пропозиція 
(варіантний відповідник), 2) тендер (транслітерація), 3) заява про 
підписку на цінні папери (описовий переклад). Крім того, деякі 
терміни у тому самому значенні нерідко мають як мінімум два 
українських відповідника, один з яких є найбільш точним, а 
інший - найбільш коротким. Вибір відповідника у цьому випадку 
визначається такими факторами як контекст і потенційна 

аудиторія, на яку розрахований даний текст, наприклад, fund – 
резерв, фонд; deposit – внесок, депозит; bid – пропозиція ціни, 
заявка. 
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЯК ЧАСТИНА  

НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Наприкінці двадцятого століття в результаті дискусій і 
суперечок сформувалось певне єдине й досить широке розуміння 

мови − мова як дім духа. Це відповідає двом домінуючим 
визначенням мови в наш час, у яких мову розглядають як 
невід’ємну частину пізнання та пов’язують з глибинним 
філософським розумінням дійсності. Крім того, таке лігво-
філософське підґрунтя виражає ключове поняття сучасної 
лінгвокультурології, що кожна окрема мова виступає скарбницею 
національної культури.  

Мова − складова частина культури, основний інструмент її 
засвоєння, носій специфічних рис національної ментальності [1, 
5]. Культура певним чином змодельована в текст. Але культура 
більш широке і глобальне поняття. В наш час глобалізації й 
універсалізації можна говорити про глобальну культуру, яка існує 
поряд з національною, але не існує глобальної мови . Мова як засіб 
комунікації зорієнтована на масового адресата, тоді як у культурі 
цінується елітарність і, на відміну від мови, культура не здатна до 
самоорганізації. Це різні семіотичні системи і їх неможливо 
підмінити: «Не можна переносити мовну модель на предметну 
область культури і, навпаки, модель культури − на предметну 
область мови» [2, 42]. 

Національна мова впливає на формування національної 
культури, адже саме вона надає творцям культури певний 
інструментарій. Різні мови можуть мати спільні риси, що 
зумовлено цілим рядом факторів, починаючи від фізичної 
природи людини, особливостей її психіки і закінчуючи існуванням 
тих чи тих понять, універсальних для представників різних 
культур. 

Кожна мова здійснює свій власний поділ світу. Тобто кожна з 
мов певним чином відтворює світ у значеннях слів (лексика), в 
особливій образності (фразеологія), в особливій конструкції 
понятійних категорій (граматика). Своєрідність кожної мовної 
системи полягає саме в особливості значень мовних одиниць, які 
так чи інакше створюють картину світу. Національна мова 
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допомагає її носіям усвідомлювати себе як спільність, пізнавати 
своє минуле і сучасне, осмислювати оточення та свої 
взаємовідносини з іншими народами: «Мова – це ключ до 
внутрішньої енергії народу. Рідна мова як інструмент мислення 
неповторна, і людина користується у своєму внутрішньому житті 
тільки однією мовою, навіть коли знає більше мов». У мові 
відбиваються процеси національного розвитку народу, оскільки її 
існування пов’язано з історією суспільства. Мови відрізняються не 
тільки граматикою і лексикою, але ще й національно-культурним 
поділом світу, виділенням у ньому важливих для того чи того 
народу відповідно до умов його побутування, якостей і явищ 
довкілля [3, 76].  

Не все, що може бути описане однією мовою, може бути 
передане іншою. Наприклад, індівідуалізм є однією з основних 
характеристик англійців, що на мовному рівні знаходить 
відображення в егоцентричності [9, 5]. Це виявляється в наявності 
в англійській мові відносно великої кількості одиниць з 

компонентом -self. Не всі такі лексеми мають однослівні 
еквіваленти в українській мові, що відображає відмінності у 
концептуалізації світу англійською й українською мовами [56, 84]. 
Але проблеми перекладності не означають, що ті чи ті поняття або 
концепти абсолютно неперекладні для інших мов. За 
неможливості перекладу з однієї мови на іншу розуміння все-таки 
можливе, його забезпечує загальна людська здатність щодо 

концептуалізації (conceptual capacity). 
Словник будь-якої мови являє собою унікальний 

концептуальний всесвіт. Е. Сепір писав, що факт існування 
реального світу певним чином був несвідомо побудований на 
мовних звичках групи. Немає двох мов достатньо однакових, щоб 
вважати їх такими, що являють собою однакову соціальну 
реальність. 

Картина світу – абстрактне поняття. Її можна визначити як 
весь комплекс знань і уявлень людини про світ. Вона є 
багатомірною. Наприклад, картина світу сучасної людини зберігає 
погляди та знання попередніх поколінь.  

Введення поняття картина світу в лінгвістику дозволяє 
дослідникам по-новому проаналізувати вже відомі мовні явища. 
Використання такої абстрактної та багатомірної моделі світу 
певним чином розширює лінгвістичні дослідження, дозволяє 
розглянути нові питання, змінити акценти.  

З кожною картиною світу пов’язана певна логіка 
світобачення, спосіб світосприйняття, який визначає думки та 
звичаї. Але картина світу – це не дзеркальне відображення 
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довкілля, а лише певна його інтерпретація. Індивідуальних картин 
світу існує стільки скільки спостерігачів. Суб’єктом картини світу 
може бути окрема людина, окрема група людей, окремий народ, а 
також людство в цілому.  

Дослідження, проведені в канадській провінції Квебек, серед 
франко-американців штату Мен та в Уельсі, виявили, що члени 
етнічної групи відчувають більше спорідненості з тим, хто 
говорить їхньою мовою, ніж з тим, хто має спільні з ними 
культурні уподобання. Так, двомовні валлійці вважають себе 
ближчими до англійця, який розмовляє валлійською, ніж до 
валлійця, який розмовляє англійською [4, 344]. Таким чином, 
мовна поведінка точніше віддзеркалює етнічну лояльність особи, 
оскільки більшою мірою визначається її власним вибором, а не 
тільки фактом успадкування певних культурних цінностей чи 
орієнтацій. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, не можна не погодитись з 
висловлюванням про те, що мова є потужним знаряддям 

символічного домінування (symbolic domination). Цей термін 
означає здатність певних соціальних груп здійснювати контроль 
над іншими, нав’язуючи своє бачення дійсності і свою культурно 
практику як найбільш вартісні, і, що не менш важливо, як норму 
[5, 19]. Таким чином, мова стає своєрідною «соціальною 
інституцією», засобом впливу на поведінку задля досягнення 
певних інтересів. Її особлива роль як соціальної інституції ще й у 
тому, що вона забезпечує буденність цього процесу, кодуючи його 
на рівні як свідомості, так і підсвідомості. 
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A SHORT HISTORY OF LITERARY AND ATHLETIC SOCIETY OF 

THE UNIVERSITY OF TORONTO  
 

The idea of founding a society for the students of University 
College seems to have been present from the very inception of college 
as a separate entity from the University of Toronto. University College 
was created by the act of parliament in 1853, and in that year 
students began “a movement for the establishment of a debating 
society” [1, 3]. 

By forming such a society students at University College were 
fitting into transatlantic story that first began in Scotland in the 
eighteenth century, was carried to the rest of British Isles and the 
United States. In the United States especially, such societies had been 
dedicated to the development of the oratory, the cultivation of all the 
aspects of the life of letters, including speaking, writing and poetry.  

The literary and scientific society of University College (as it was 
first known) had similar objectives as the Scottish, English and 
American student societies. 

The Lit was intended to be a training ground for gentlemen. It 
offered members the opportunity to debate and criticize the other 
thoughts and arguments without resource to insult or foul play.  

Apart from the general knowledge the men gained from 
participating in essay writing, readings and debates, the Lit has also 
attempted to instill knowledge of society through its annual 
Conversazion, begun in 1864. The  Conversazion was an evening of 
music, food, scientific display, and public lecture open to the whole 
university and to the community at large , with the only limits being a 
maximum attendance of 1,500 and the prohibition of dancing [1, 4]. 

The activities of the Lit were often criticized in the wilder college 
community. For example “the closed debates”, with their fixed 
debaters and set time limits, as well as restriction on what subjects 
could be debated, were often disparaged. For a two-year period, 
younger undergraduates seized on these limitations and created the 
Forum, which in 1883 and 1884 held meetings off-campus and 
considered political in open debates. The Forum was one of the short-
lived examples of a number of specialized societies that sprang up as 
rivals to the Lit. The Mathematical and Physical Society, The Natural 
Science Association, the Modern Languages Club carried on activities 
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that for some seemed to be more relevant to the actual needs of 
University College students. 

The Lit also became the battleground for rival political fractions. 
In 1887 one acid-tongued correspondent accused the Lit of having 
gone too far in election rowdyism and partisanship, asking “Whether 
we are to have an election for the Society, or the Society for the 
election?” In 1904 the University College announced that it has 
consented to allow the Lit to discuss any questions, even those 
bearing on Canadian party politics. Around the same time, the Lit 
introduced a secret ballot and abandoned the practice of holding 
“scraps”, in which the outcome of an election was decided by “Brute 
Force” preventing voters from reaching the polls. These changes were 
contemporary with the observations that there was a lack of 
university-trained men in Canadian political life.  

During the early years of the twentieth century, the Lit began to 
change its methods of operating to better reflect the needs of 
university graduates in later political life. In 1908/09 one of the 
fractions, the old Lit party, companied for office on a platform of 
introducing cabinet government to the running of the society. In the 
fall of 1910 this was finally achieved, and responsible government 
arrived at University College. The Lit could now discuss political 
issues freely, organized on parliamentary principles [1, 5].  

The Lit was reported in March 1920 to be “struggling wearily 
along” with almost no attendance at is meetings. The literary and 
Scientific Society of University College held its last meeting on March 
8 1921, and the Literary and Athletic Society, with compulsory fees 
was established in its place. The reinvented Lit moved into a new role: 
coordinating all the various activities and interests of the college. This 
included the establishment in 1926, of the University College 
magazine, eventually known as” the Undergraduate”, the creation of 
the university college Follies (a collection of student-written sketches 
performed annually), and perhaps the most important, the holding of 
dances- the annual Art Balls, buying equipment such as new 
pianos [1, 6].  

The Lit also stayed itself as a political body, throughout of the 
1930s, `40s, `50s, claiming the right to represent all students at 
University College. This often resulted in conflict with the Students` 
Administrative Council (SAC), the central student body at the 
University of Toronto and the official representative of student opinion 
on campus. Any member of the Lit had the right to propose a motion 
at an open meeting, if he could gain the assent of twenty of his fellow 
students, he could order the calling of a special open meeting to 
discuss this concerns [1, 7]. 
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Two incidents from the early 1950s outline the conflicts this 
policy created. In October 1950 the Lit passed a complex motion, the 
import of which was that the society would object to the removal of 
professors of the university because of communist leanings. The other 
incident was connected with the Russian student Exchange. A visit of 
Russian students to Canada was proposed in 1950 and brought 
before the National Federation of Canadian University students 
(NFCUS). NFCUS stalled on the issue, for the fear that accepting the 
proposal would alienate the fiercely anti-communist Quebec 
universities and destroy the federation. NFCUS went on to formally 
reject the exchange, which led to an emergency meeting of the Lit to 
discuss the Russian visit. The Lit briefly considered running it own 
exchange with Russian students, but the idea didn’t make any 
headway.  
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BLENDED LEARNING: A HYBRID INNOVATION  
IN MODERN SYSTEM OF EDUCATION 

 
Online education is one of the fastest growing phenomena in K-

12 education in the United States and Europe today. It’s a train for 
which every school district is at waiting at the station, if not hopping 
on board. Over half of the states in the USA currently have some form 
of state-run virtual school, with additional state programs in the 
planning stage. Additionally, many school districts in Europe have 
created virtual education programs or schools, or make virtual 
courses offered by other providers available to students to address 
perceived needs. Various surveys have reported that at least one third 
of high school students have had some form of online education 
experience [2].  

On the other hand, with the growing embrace of technology into 
education, there emerges a whole bunch of new concepts and 
technical terminology in the teaching and learning literature to the 
point that it becomes cumbersome to keep track of the novelties in 
this field. Sometimes the lines are blurred and you cannot even 



188 
 

differentiate between one concept and the other. The list of such 
technical terminology is growing bigger and bigger and now we have: 
blended learning, virtual classroom, MOOCs, asynchronous learning, 
virtual learning environment, Online Lab, to mention but some. 

The aim of the article is to analyze such a phenomenon in online 
education as blended learning to help people anticipate and plan for 
the likely effects of blended learning on the classrooms of today and 
schools of tomorrow. 

In many schools abroad, blended learning is emerging as a 
hybrid innovation that is a sustaining innovation relative to the 
traditional classroom. This hybrid form is an attempt to deliver “the 
best of both worlds”—that is, the advantages of online learning 
combined with all the benefits of the traditional classroom. In 
contrast, other models of blended learning appear disruptive relative 
to the traditional classroom. They do not include the traditional 
classroom in its full form; they often get their start among 
nonconsumers; they offer benefits that accord to a new definition of 
what’s good; and they tend to be more foolproof to purchase and 
operate. 

The definition ofblended learning is a formal education program 
in which a student learns: 

(1) at least in part through online learning, with some element of 
student control over time, place, path, and/or pace; 

(2) at least in part in a supervised brick-and-mortar location 
away from home; 

(3) and the modalities along each student’s learning path within 
a course or subject are connected to provide an integrated learning 
experience. 

The language in the blended-learning definition is intended to 
distinguish the definition from other common forms of learning that 
many confuse with blended learning. The confusion arises because 
certain education practices ― such as traditional instruction, 
technology-rich instruction, informal online learning, and full-time 
virtual learning—share some features of blended learning but differ in 
key ways that exclude them from fitting precisely in the category [3].  

One common feature of blended learning is that when a course 
takes place partly online and partly through other modalities, the 
various modalities are usually connected. In other words, what the 
students learn online informs what they learn face-to-face, and vice 
versa. Furthermore, if students have control over their pace, this 
control often extends to the entire subject that is blended, not only to 
the online-learning portion of the coursework. Some researchers 
believe this connection between modalities within a course or subject 
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is fundamental to blended learning and should be included in the 
definition itself.  

To our mind, one critical part of the definition of blended 
learning is that it involves “some element of student control of time, 
place, path, and/or pace.” According to the main idea of blended 
learning, learning is no longer restricted to the school day or the 
school year, to the walls of the classroom and to the pedagogy used by 
the teacher. In our Ukrainian educational environment it’s hardly 
possible. 

There are 4 main models of blended learning. In a Rotation 
model, students rotate on a fixed schedule, spending some time 
immersed in traditional face-to-face learning and some time learning 
online. This model includes four sub-models: 

 The Station Rotation model involves students rotating in a 
contained classroom. 

 The Lab Rotation model involves students learning in a 
classroom and going to a learning lab for online learning.  

 The Flipped Classroom model involves rotation between a 
school for face-to-face teacher-guided work, and the student’s home 
or an off-site location for online learning. 

 The Individual Rotation model gives each student an 
individualized playlist. 

The Flex model “is one in which online learning is the backbone 
of student learning”. Student schedules are individualized and their 
main teacher is off-site. 

The A La Carte model combines online learning and brick-and-
mortar education. In this model, students take one or more courses 
online with an online teacher, and also maintain brick-and-mortar 
education. Online courses are taken either off-site or in the brick-
and-mortar schools. 

The Enriched Virtual model lets students divide their learning 
between brick-and-mortar and online methods. Within each course, 
students split their time between both learning methods [1]. 

Today blended learning is increasingly used abroad as a means 
to produce improved learning outcomes, but while increasingly used 
in many fields in the USA and Europe it remains in its infancy in 
Ukraine. One may say that we definitely use computers in education, 
but the difference between blended learning and just adding 
computers to the way we have always operated is that there is a 
regular and intentional change in delivery to boost learning and 
leverage teacher talent.   
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ГЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІДХІД У ЛІНГВІСТИЦІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  
 

Зв’язок між мовою та статтю становив інтерес у рамках 
соціолінгвістики та суміжних дисциплін ще на початку ХХ ст., 
коли у лінгвістичній антропології розглядали відмінності між 
жіночим та чоловічим мовленням в цілому ряді мов, і, у багатьох 
випадках, виявляли відмінні риси мовлення різних статей.  

Гендерна лінгвістика почала розвиватися з 60-х рр. ХХ ст. 
Саме в цей період проводилися кількісні дослідження змін мови 
статей, які виявили, що серед доповідачів з подібних соціальних 
класів, жінки, як правило, використовували більш стандартний 
або «престижний» варіант мовлення подібно до того, яким 
користувалися чоловіки.  

Як наука гендерна лінгвістика набула свого динамічного 
розвитку  у 70-х рр. ХХ ст., не без допомоги західного жіночого 
руху та дослідників явища фемінізму. В цей період було виявлено, 
що жінки намагаються використовувати більш підтримуючий та 
кооперативний стиль мовлення, в той час як чоловіки 
користувалися більш  конкурентним стилем. Розвиток гендерної 
лінгвістики того періоду також охарактеризувався різними 
позиціями, ретроспективно названими «дефіцит чоловічої 
домінанти» та «культурною різницею».  

В такий спосіб позиція дефіциту вбачала жіноче мовлення 
дефіцитним відносно до чоловіків; позиція чоловічого домінування 

http://www.eschoolnews.com/2013/%2010/22/blended-learning-models-186/
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покладає значний вплив на різницю в силі між мовцями жіночої 
та чоловічої статей, а  позиція культурної різниці розглядає мову 
жінок та чоловіків як культурно різну, проте нерівну. Теорія 
ввічливості, яка виникає в цей період розвитку гендерної 
лінгвістики, інтерпретує мовлення жінок як більш лінгвістично 
ввічливе, ніж у чоловіків. 

Гендерна лінгвістика 90-х рр. ХХ ст. зазнала впливу сучасних 
теорій пов’язаних із  пост-структуралізмом, таких як теорія 
перформативності. 

 В цей період поняття гендеру розглядається  як менш сталий 
та унітарний феномен, який вивчає підкреслюючи, або принаймні 
визнаючи, значну різноманітність між жіночими та чоловічими 
мовцями, відхилення у відносинах між чоловіками і жінками та 
інші аспекти ідентичності й важливість контексту, у визначенні 
того, як люди використовують мову. З цієї точки зору, важливо 
розглядати гендер як попередній атрибут, який впливає на 
використання мови та більш того, як інтерактивне досягнення - 
щось, що може бути виконано в конкретний спосіб та в різних 
контекстах. У лінгвістиці також наголошується на тому, що 
поняття гендеру є соціальним феноменом. 

Гендерна лінгвістика на сучасному етапі розвитку досліджує 
дискурс між жіночністю та чоловічністю; вивчаються різні 
методологічні питання такі як варіаційна та міждієва 
соціолінгвістика, лінгвістична етнографія аналіз мовлення, аналіз 
критичного дискурсу, дискурсивна психологія, аналіз 
феміністичного пост-структуралістського дискурсу, тощо. 

В сучасній лінгвістиці існує поняття гендерно-нейтральної 
мови, яка використовується саме в таких комунікативних 
ситуаціях, де необхідно уникати фамільярності. 

Гендерно-нейтральна  мова є однією з форм мовного 
прескриптивізму, що прагне звести до мінімуму припущення про 
рід  або біологічної статі людей, співвідносно до усної або писемної 
форми.  

У лінгвістиці сучасної англійської мови простежується 
тенденція до зміни форм звертань до жінок у зв’язку із 
зростанням соціального статусу останніх в суспільстві. 

На підставі структурно-стилістичного принципу можна 
виділити 4 групи типів звертання до англійської жінки у гендерній 
лінгвістиці:  

1. Назви зі структурним типом «іменник + слово-звертання». 
Це ввічливі форми звертання як, наприклад,  Мiss Smith. Із 
сучасних тенденцій, що впливають на поведінку, що належать до 
першої групи, відзначимо появу абревіатури Мs для позначення 
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як заміжніх, так і незаміжніх жінок, і яке викликало багато 
суперечок серед лінгвістів. Звернення Мs повинно було замінити 
Мiss і Missis для того, щоб не привертати увагу до подружнього 
стану жінки, так само, як і Мister. Насправді звертання Мs було 
додано до Мiss and Mrs. Для деяких таке позначення зручно доти, 
поки не з'ясовується подружній стан жінки. Інші вважають, що 
Мs використовується для позначення розлучених або незаміжніх 
жінок, феміністок, тощо [1, 89]. 

2. Слово-звертання є ключовим і характеризує адресата за 
професією, віком, зовнішніми якостями й характером: nurse, 
waitress. Це нейтральні, розмовні або сленгові найменування. 
 3. Слова-найменування спорідненості, вони нечисленні. 
Спілкування з родичами передбачає відсутність формальності, 
тому звертання-найменування спорідненості, що позначають 
родичів, за винятком нейтральних mother та grandmother, 
належать до розмовної мови або сленгу: sis (адекватно російській 
вульгарному звертанню «сеструха»). [1,  47 - 52]. 

4. Квазі-звертання («прозивання»), в яких на місці 
найменувань жінки виступають дерогативні та образливі лексичні 
одиниці: You, slut, come here! (Іди сюди, брудна тварюка!); You, 
pig, get out! (Забирайся, свиня) [1, 89].  

В англійській мові ввічливі звертання до жінок є окремим 
аспектом гендерно-нейтральної мови. Ввічливі звертання – це 
лінгвістичні кодування суспільних відносин у дискурсі. Таким 
чином, вони тісно пов'язані з прагматичними й 
соціолінгвістичними явищами. Вони є часто граматизованими й  
вимагають не лише прагматичної, але й формальної послідовності.  

Зокрема, сучасною тенденцією гендерно-нейтральної 
англійської мови є вживання ввічливого звертання «Mx», яке 
вимовляється як «Mix» або «Mux», і може бути використане замість 
традиційних звертань ввічливості для забезпечення статевої 
нейтральності. 

П. Бейкер вважає звертання Mrs, Miss, Ms та Mr,  які 
являють значний інтерес для лінгвістів англомовних країн через їх 
вбудовану нерівність, лейблами. Оскільки чоловіки не мусять 
показувати свій сімейний стан при звертанні «містер», жінки 
повинні обирати між «місс» та «місіс».  Звертання «Ms» було 
вигадане, на думку дослідника, на противагу  «містеру»  і оскільки 
воно викликає спантеличення при вимові, то часто асоціюється із 
розлученою жінкою або жінкою нетрадиційної орієнтації, або ж 
нейтральним звертанням між жінкою й чоловіком. Бейкер 
зауважує, що Ms все ще рідко використовується в якості 
ввічливого звертання, і якщо ця тенденція буде поширюватися, то 
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через тридцять років ввічливі звертання для обох статей в 
англійській мові можуть стати рідкісними. Науковець пояснює 
таку тенденцію через персоналізацію британської культури, яка 
посилюється. П. Бейкер приходить до висновку, що люди все 
більше піддаються переконанням припинити використовувати 
сексистський термін «місс». Однак створення абсолютно нового 
терміну, такого як Ms або людина, скоріше за все буде здаватися 
підозрілим і йому будуть чинити опір [2, 132]. 

Гендерно-нейтральний підхід у лінгвістиці сучасної 
англійської мови  має велике значення для гендерної лінгвістики в 
цілому, оскільки допомагає зрозуміти природу гендерних відносин 
в суспільствах англомовних країн та простежити тенденції 
утворення нових типів звертань до чоловіків й, зокрема, жінок у 
зв’язку із посиленням їх ролі у сучасному суспільстві.  

Вивчення аспектів англійської гендерно-нейтральної мови, на 
нашу думку, є перспективною тематикою для подальших 
досліджень у гендерній лінгвістиці інших європейських мов. 
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГІМНАЗІЙНОЇ 

ОСВІТИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 
 

Історію вітчизняної гімназійної освіти прийнято починати з 
ХІХ століття. Поняття «гімназійна освіта» включає в себе середні 
загальноосвітні навчальні заклади (як правило гуманітарно-
філологічного напряму). Поняття «гімназійна освіта» є похідним від 
терміну «гімназія», який запозичений ще зі Стародавньої    
Греції [3, 52]. 

В Україні становлення гімназії пов’язано з братськими 
училищами – греко-латинськими школами, де основу змісту 
навчання складали грецька та латинська мови, причому перша 
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мала переваги, як мова православного Сходу. Потім, з часів 
реформування Петром Могилою Київської академії, латинська 
мова отримала перевагу над грецькою і стала мовою шкільного 
викладання, якою була раніше грецька [2, 70]. 

«У XVIII столітті, – як зазначає дослідник ХІХ ст. 
І. Альошенцев, – проблему середньої освіти не було розв’язано. 
Найбільше, що було зроблено, це тільки спробу наблизитись до 
неї» [1,  7]. 

У першій половині XVIII ст. були школи для освіти 
духовенства, військових, дворянські пансіонати і т.п., тобто були 
школи станові і професійні, але не загальноосвітні.  

У другій половині XVIII ст. за Катерини ІІ були створені нижчі 
та вищі народні училища, які середньої освіти також не давали. 
Хоч в цей період і були три навчальні заклади, які мали назву 
«гімназії» (при Академії наук в Санкт-Петербурзі, при 
Московському університеті та в Казані), але навряд чи їх можна 
розглядати як самостійні заклади. Вони входили в структуру 
університету, виступали додатком до нього і не мали ніякої 
самостійності. 

І лише тільки з початком ХІХ ст., коли у 1802 р. було утворено 
Міністерство народної освіти, можна говорити про початок 
створення гімназійної освіти в Російській імперії, до складу якої 
тоді входила Україна. 

На Міністерство народної освіти було покладено завдання 
організувати відповідну систему навчальних закладів. У 1803 р. 
був затверджений загальний навчальний план системи освіти під 
назвою «Предварительные правила народного просвещения». 
Згідно цих «Правил» навчальні заклади поділялися на чотири 
розряди: приходські училища, повітові училища, гімназії, 
університети.  

Всі ці чотири розряди навчальних закладів розміщувалися в 
ієрархічному порядку стосовно управління. Навчальні плани 
складалися так, що кожне нижче училище служило підготовчим 
ступенем до вищого, аж до університету включно, тобто це був тип 
єдиної школи. 

Гімназії мали дві мети: готувати до вступу в університет і 
давати закінчену освіту тим, хто не бажає продовжувати 
навчання далі. 

5 листопада 1804 року з’являється статут середніх 
навчальних закладів (гімназій), підпорядкованих університетам. 
За цим статутом гімназія, організована в кожному губернському 
місці, має чотири класи (§ 18).  
В гімназії викладаються: латинська, німецька і французька мови, 
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додатковий курс історії, географії, статистика Росії, початковий 
курс філософії і ізящних наук, політичної економїї, чиста і 
прикладна математика, фізика, природознавство, початковий 
курс комерційних наук і технології, малювання. Якщо гімназія 
знайде кошти, можна викладати танці, музику і             
гімнастику [4, 102]. 

Саме появу цього статуту, на думку дослідника 
І. Альошинцева, «треба вважати найбільшою надією в житті 
наших гімназій». 

Тільки з цього часу вони стали існувати, як планомірні 
середні навчальні заклади і отримали значення самостійних 
закладів, що мають особливе управління. 

«Предварительные правила» визначали тільки головні 
принципи, а тому І. Альошинцев вважає початком історії гімназій 
5 листопада 1804 року [1, 26]. 

Відповідно до подвійної мети гімназій (готувати до вступу в 
університет і давати закінчену освіту) [1, 27]. 

У курсі гімназій із стародавніх мов дозволялася одна 
латинська мова, а із двох нових: французька і німецька. 

На думку П. Каптерева, це був відступ від традицій в 
навчальній вітчизняній системі, що виражалась в організації 
навчальної справи в братських школах, Київській і Московській 
академіях, а також духовних семінаріях, і на місце греко-
латинського навчання було введено лише половинчасте – з однією 
латинською мовою [2, 69–53]. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТАРШИХ 
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УЧНІВСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

 
Технологічна учнівська асоціація (1978) (Technology Student 

Association (TSA) – це міжнародна студентська організація для 
задоволення потреб учнів, зацікавлених природничими 
дисциплінами, технологічною, інженерною та математичною 
освітою. В неї, як правило, вступають учні старших класів і 
студенти курсів, які вивчають або вивчили курси технологічного 
спрямування. В цю організацію входять близько 2000000 членів з 
48 штатів, які розвивають свої лідерські якості завдяки участі у 
різноманітних заходах, організованих керівниками цього 
добровільного неприбуткового об’єднання. 

Технологічна учнівська асоціація (TSA) існує уже близько 40 
років. Історія організації налічує 3 періоди [4]:  

- З 1958 по 1978 – Американська учнівська асоціація 
промислового мистецтва (the American Industrial Arts Student 
Association (AIASA)) фінансувалася Американською асоціацією 
промислового мистецтва (the American Industrial Arts Association 
(AIAA)); 

- З 1978 – окрема організація, яка не залежить від 
фінансування інших. У цей період асоціація значно зростає, 
збільшується її вплив на студентів та програму навчання; 

- З 1988 – організація змінює назву на Технологічну 
учнівську асоціацію. 

Місія організації – професійний ріст, лідерство і можливості в 
науці, технологіях, інженерії і математиці (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics (STEM)). Члени організації 
інтегруються в ці процеси шляхом спільної навчальної діяльності, 
участі у змаганнях та різноманітних програмах [1]. 

Девіз організації – навчитися жити в технічному світі.  
Кредо: «Я вірю, що Технологічна учнівська асоціація відіграє 

важливу роль у моєму житті і у технічному світі. Я вірю, що 
потрібно розвивати хороше ставлення до роботи, обладнання, 
матеріалів, експериментів та промислових процесів.  Під 
керівництвом моїх вчителів, людей, що працюють на виробництві 
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та і з моєї власної ініціативи я зроблю усе, щоб зробити мою 
школу, суспільство, країну та націю такими, якими я їх хочу 
бачити. Я прийму свої обов’язки. Я прийму теорії, які підкріплені 
вірогідними свідченнями. Я самостійно шукатиму кращі та 
безпечніші умови роботи та життя. Я буду надзвичайно старатися, 
щоб розвинути суспільну думку, буду тактовним і поважатиму 
інших. Через розумову та фізичну роботу я якнайкраще реалізую 
свої ідеї та найкращі зі своїх умінь. Моєю метою буде працювати 
щодня краще, ніж попереднього, бути вірним Богові і 
американцям».   
Члени організації [6]: 

 200 000 учнів середніх та старших класів, які 100% 
закінчують школу (з них 39% жіночого роду і/або представники 
меншин, 75% мають зв’язки із коледжем); 

 Більше 2500 вчителів; 

 Більше 2000 шкіл, які пропонують навчання, що 
виходить за рамки державної програми (plus schools) [8]. 

Технологічна учнівська асоціація забезпечує більше 60 
середніх та старших шкіл правилами та принципами проведення 
змагань у рамках Національної конференції Технологічної 
учнівської асоціації (National TSA conference) [1].  

Студенти змагаються, а також покращують знання  і вміння 
у 4 напрямках – науці, технологіях, інженерії і математиці 
(STEM) – самостійно або в командах у таких сферах, як 
спілкування, дизайн та інженерія, системи захисту навколишнього 
середовища, транспорт, виробництво та конструювання. Усі 
змагання підлягають єдиним стандартам STEM [3]. Звертається 
увага на формування 10 основних лідерських якостей серед 
учасників, таких як: комунікабельність, креативне мислення, 
критичне мислення, вміння приймати рішення, етика, вміння 
адекватно оцінювати, організаторські здібності, вміння 
вирішувати проблеми, адекватна самооцінка, вміння працювати в 
групі. Враховуються 16 кар’єрних кластерів [5], що входять до 
Національної програми (The National Career Clusters Framework), 
яка покликана допомогти випускникам досягти максимального 
успіху у кар’єрі. 

Програми та ініціативи організації [6]: 

 Молодіжний спринт на машинах із сонячними батареями 
(Junior Solar Sprint) – національна програма, що підлягає 
стандартам STEM, започаткована   Національною освітньою 
програмою допомоги армії (the U.S. Army Educational Outreach 
Program). Програма полягає у змаганні школярів, вчителів та 
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бажаючих у дизайні, будівництві та гонці на авто із сонячними 
батареями. 

 Випробування інженерних здібностей, математики та науки 
(Tests of Engineering Aptitude, Mathematics and Science (TEAMS)) – 
щорічне змагання за  стандартами STEM, що дає можливість 
учням середніх класів та старшокласникам відкрити для себе 
інженерію. Працюючи в командах, учні використовують знання з 
математики та інших наук для вирішення інженерних питань 
стосовно буденних речей. 

 Конкурс робототехніки (TSAVEX Robotics Competition) [7], 
який щорічно проводяться за підтримки компанії VEX Robotics, 
Inc. За правилами конкурсу, учні у ігровій формі винаходять 
нових роботів, застосовуючи знання з уже відомих їм дисциплін. 

 Програма UNITE – літня програма тривалістю у 4-6 тижнів, 
фінансована Національною освітньою програмою допомоги армії 
(the U.S. Army Educational Outreach Program), під час якої школярі 
навчаються за програмою коледжу у інженерії та інших напрямах 
за стандартами STEM. 

 Програма мобільних комп’ютерних ініціатив (Verizon 
Innovative App Challenge), за якою учні середніх класів та 
старшокласники отримують надзвичайно цікавий та 
захоплюючий досвід розроблення суспільно корисних 
комп’ютерних програм для смартфонів та планшетів. 

Без сумнівів, Технологічна учнівська асоціація робить значний 
внесок у кар’єру та майбутнє учнів, у формування їхніх лідерських 
якостей.  
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ЄВРОПЕЙСЬКИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Впродовж історичного розвитку суспільства було сформовано 
чимало теоретико-педагогічних підходів до розуміння й 
здійснення процесу опанування нерідної мови. У побудові 
навчального процесу в різних типах освітніх закладів країн 
Західної Європи певною мірою використовують кілька таких 
підходів. Нині найбільш вживаними серед них є комунікативно-
когнітивний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний та 
системно-синергетичний. Стаття присвячена аналізу особливостей 

застосування системно-синергетичного підходу, який є особливо 
актуальним в галузі європейської багатомовної освіти, бо 
спираючись на логіку компліментарності та кооперації як 
основних характеристик синергетики, передбачає не 
повідомлення учням готових знань, а перетворення процесу 
учіння на дослідження раніше невідомого та відкриття досі 
незнаного. 

Синергетика (від грец. “sunergeia” ― спільна діяльність, 
сукупна взаємодія кількох чинників, результат якої більше, ніж 
може бути отриманим при додаванні окремих елементів) [1] ― 
наука про самоорганізацію систем, що складаються з великої 
кількості підсистем найрізноманітнішої природи. В основі підходу 
лежить розуміння складності динамічних систем та їх 
самоорганізації. Його характерною особливістю є універсальність, 
яка полягає в тому, що для складних систем існують кілька 
альтернативних шляхів розвитку. Педагогічна синергетика 
(Н.М.Таланчук, 1993) основана на законах і закономірностях 
самоорганізації і саморозвитку освітніх систем, що дає можливості 
по-новому підійти до розробки проблем самовираження і розвитку 
особистості [2]. 
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Індивідуальна багатомовність 1  (plurilingualism) ― є 
нелінійною відкритою складною системою, що має передумови для 
самоорганізації. Вона характеризується наявністю кількох 
варіантів для саморозвитку, бо залежить від поєднання 
внутрішніх (рівень освіченості, темперамент, світогляд, нахили, 
інтереси) та зовнішніх (соціально-культурне середовище, засоби 
масової інформації, сім’я, друзі) чинників. Процес формування 
індивідуальної багатомовності є сукупністю засобів, методів і 
форм для цілеспрямованої педагогічної дії, які особливо дієві в 
моменти неврівноваженості системи. 

Розглядаючи навчання з позицій відкритості, співтворчості, 
орієнтованості на самовираження, системно-синергетичний 
підхід створює можливості посилити значимість процесу 

самовираження й розвитку особистості як суб’єкта діяльності. 
Процес опанування кількох мов передбачає постійне 
співставлення й порівняння мовно-культурних особливостей, 
розвиток індивідуальної багатомовності, включаючи 
металінгвістичну свідомість2 . В контексті синергетики розвиток 
системи є чергуванням періодів хаотичності і організованості. 
Педагогічний вплив полягає у створенні для учня таких умов 
навчання, щоб він відчув незадоволення рівнем власної 
навченості, потребу подальшого розвитку, навіть якщо для цього 
необхідно прикласти певних зусиль. Так, занурення в мовне 

середовище на початковому етапі представляє собою хаос, а 
педагогічний процес створює певний порядок. В процес 
іформування вмінь та розвитку навичок спілкування новою 
мовою відбувається виток розвитку і устремління до порядку. 

Біфуркаційний момент є критичною точкою, в якій навіть 
слабкий вплив радикально змінює плин процесу, і це має місце під 
час індивідуальної діяльності чи групової взаємодії за рахунок 
протиріччя між комунікативним завданням і недостатньою 
кількістю мовних засобів для їх вирішення. Особливо дієвим є 
прийом «недосказаності інформації», коли вчитель подає 
інформацію не повністю, а залишає певну кількість на здогадку 

учнів. Флуктуації, або коливання, які сприяють упорядкуванню 
та зміні системи, реалізуються завдяки існуванню переносу,що є 
складним явищем психіки учня, прихований механізм якого 

                                                           
1Багатомовність (плюрилінгвізм) ―індивідуальний психічний стан індивіда, який дозволяє 

йому альтернативно застосовувати в процесі спілкування кілька наявних в його 

розпорядженні лінгвістичних кодів незалежно від способу оволодіння мовами і 

лінгвістичною довершеністю мовлення. 
2 Металінгвістична свідомість (metalinguistticawareness, languageawareness, 

linguisticawareness) якість особистості, яка характеризується здатністю до абстрактно-

логічних операцій з кількома мовними системами. 
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дозволяє застосовувати у своїй діяльності (у тому числі 
мовленнєвій) усе раніше відоме за нових чи відносно нових 
обставин [3, 41]. Фактично це перенесення навичок, вмінь, 
мовленнєво-мисленнєвих реакцій із рідної мови (L1), першої 
іноземної (L2) у нову виучувану (L3). Відбувається перенос як 
наслідок схожості явищ рідної і нерідної мов. Результат переносу 
може бути як позитивний, так і негативний. Позитивне 
перенесення знань, вмінь та досвіду з відомої мови у виучувану 
суттєво прискорює процес її опанування, тому це явище ще має 

назву фасилітації. Негативний перенос, або інтерференція 
проявляється у випадках відхилення від норм будь-якої із мов, які 
відбуваються у мовленні багатомовних осіб як результат того, що 
вони знають більше за одну мову. В реальності це заміна системи 
правил виучуваної мови на іншу, побудовану під впливом системи 
правил мови, опанованої раніше [3, 41]. Інтерференція та 
позитивний перенос можуть захоплювати усі мовні рівні. В 
контексті навчальної технології CLIL явище переносу має місце як 
у мовній, так і предметно-змістовій площині. 

Формування багатомовності за таких умов спитається на 
генетичні програми розвитку людини, які закладені природою, та 
підлягає впливу чинників як то ціннісні орієнтації та потреби. 
Синергія учасників навчального процесу «підживлює» кожного з 
них і всю групу в цілому, а результат значно більший за суму 
витрачених зусиль. Хоча сформульовані на загальнометодичному 
рівні можливості застосування синергетичних ідей в освіті поки не 
знайшли широкого відображення в термінах і практичних 
дослідженнях, але в багатомовній освіті ідеї синергії отримали 

благодатне підґрунтя. ‘A Dynamic Model of Multilingualism’(DMM) 
відома як Теорія відкритої динамічної системи (ВДС) оприлюднена 
авторами Ф. Хердіна і У. Джесснеру 2002 р. і спирається на 
положення, за яким мозок людини ― відкрита динамічна система, 
що розвивається нелінійно. Основними рисами системи є якісні 

зміни, що відбуваються внаслідок взаємопов’язаності 
(interconnectivity), взаємодії (interaction) і пластичності (plasticity) 
елементів, що входять до її складу [5, 28-35]. Це означає, що всяка 
активність системи має вплив на тисячі різних інших видів 
активності і нічого не залишається непоміченим. ВДС здається 
хаотичною, але досягає певного рівня стабільності завдяки 
процесу самоорганізації, яка є силою, що утримує цілісність із 
будь-якої збірки взаємодіючих компонентів нелінійної системи 
(Kauffman, 1995). Від взаємодії елементів система набуває нових 
властивостей, якість яких не відповідає простій сумі окремих 
елементів у системі. З такої точки зору багатомовність особистості 
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складається із набору елементів мовних систем, об’єднаних у 
відкриту динамічну систему, які завдяки процесу самоорганізації 
приводять до якісних змін: лінгвістичну, прагматичну і соціальну 
здатність та вербальну пам’ять. Усі ці елементи також беруть 
участь у взаємодії, і цей процес впливає на усю систему, а саме ― 
робить її динамічною [6, 51-52]. 

Динамічна модель багатомовності, як вважає У. Джеснер, є 
психолінгвістичною моделлю, яка демонструє комплексні зв’язки 
багатомовності особистості, зміни у багатомовній компетентності, 
що відбуваються у часі і залежать від віку особи, тривалості 
навчання, наявності мовних ресурсів, задіяних у процесі 
навчання [4]. Розуміння процесів, характерних для синергетичного 
підходу забезпечує гармонічні стосунки і толерантність усіх 
учасників навчального процесу. Педагогічні принципи за таких 
умов наступні: 1) особистість знаходиться у центрі навчального 
процесу; 2) особистість, що навчається, займає активну і творчу 
позицію; 3) особистості надана свобода самовираження і 
самореалізації в освітньому середовищі, створено можливості для 
пошуку індивідуальної стратегії самовизначення в житті і 
професії; 4) учень і вчитель відкриті саморегульовані системи, 
прагнучі до розвитку; 5) актуалізація активності, діалогічності, 
самостійності, ініціативи, творчості, свобода вибору 
індивідуальної стратегії життєвого шляху, а значить освітніх 
програм і курсів, глибини їх змісту, та і самого вчителя. 

Розвитку багатомовності приділяють великої ваги у країнах 
Європи. Ключовими пунктами реалізації концепції багатомовності 
прийнятої в ЄС є такі ініціативи: 1) рідна мова + дві іноземні, 
ранній початок навчання першої іноземної мови; 2) навчання двох 
іноземних мов в основній школі та на рівні професійної освіти; 
3) навчання іноземних мов у ВНЗ, мобільність студентів, 
4) доступність навчання іноземних мов у тому числі для осіб з 
особливими потребами завдяки широкій пропозиції курсів 
навчання, зокрема online ресурсів; 5) широкий вибір мов для 
вивчення, у тому числі тих, якими послуговуються рідше, 
підтримка мов національних меншин; 7) підготовка та 
підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, забезпечення їх 
мобільності; 8) вдосконалення системи контролю та оцінки мовних 
компетенцій, застосування мовного портфеля [7]. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ  КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПОРЯДКУ СЛІВ  

У ГАЗЕТНОМУ  ТЕКСТІ 
 

 Лінгвістикою тексту накопичена достатня кількість мовних 
фактів, що дозволяють вийти за межі традиційного  речення. 
 Незважаючи на різноманітність вчень, присвячених 
проблемам тексту, з одного питання  в них спостерігається 
єдність, а саме: немає сумніву у тому, що текст не існує поза 
зв’язністю, а також  той факт, що невід’ємною, системно 
обумовленою якістю тексту є комунікативність. Бо суть самої 
зв’язності полягає у тому, щоб спільно з іншими факторами 
забезпечити комунікативність. 
 Так як комунікативність досягається мотивованим відбором і 
свідомим комбінуванням знаків відповідно моделі смислового поля 
очікуваного адресата, то, крім зв’язності такі якості як 
об’єктивність-суб’єктивність відіграють тут  не останню роль. 
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Реалізація цих якостей у тексті вимагає використання відповідних 
мовних засобів. В залежності від мовного рівня смислового 
узгодження самостійних речень у газетному тексті  виявляються 
три основні засоби вираження його експліцитної зв’язності: 1) 
синтаксичні (інверсія, синтаксичний паралелізм) 2) морфологічні  
3) лексичні.  

 Інверсія розглядається в рамках вчення про актуальне 
членування речення. Синтаксичний паралелізм може бути повним 
та частковим та дає можливість підвищити інформативність 
тексту. Морфологічні засоби виявляються у співвіднесенні часових 
форм дієслова у двох сусідніх реченнях, або у більш широкому 
контексті. Лексичні засоби включають різні типи лексичних 
парадигм. Перш за все лексико-семантичні та тематичні поля.  

Речення у зачині газетного тексту, зазвичай, інверсивні, що 
зв’язано з необхідністю підкреслити «нове» - тему. Позиція «нового» 
в першому реченні сприяє збільшенню інформативності тексту, 
що співвідноситься з прагматичним завданням тексту газетного 
жанру. Зважаючи на важливість актуального членування треба 
зауважити, що універсальним засобом актуального членування є 
порядок слів, а комунікативна функція порядку слів, у свою чергу, 
маніфестується саме у вираженні актуального членування.  

Порядок слів у французькій мові, як складова частина 
синтаксичних мовних засобів, в межах  складного цілого, служить 
одним з важливих засобів зв’язку у тексті з огляду на його 
семантику та прагматику при аналізі внутрішніх міжфразових 
зв’язків. 

Як відомо, розташування членів речення в тій чи іншій 
лінійній послідовності  має певне функціональне значення 
(граматичне, комунікативне, експресивно-стилістичне). Тож, 
розглядаючи текст як найвищу комунікативну одиницю, якій 
притаманна зв’язність, зазначаємо, що відхилення від прямого 
порядку слів, яке спостерігається в мовах аналітичного ладу 
(наприклад французькій), застосовується саме з урахуванням їх 
комунікативної функції. Саме ця функція виявляється 
пріоритетною  в багатьох випадках на рівні тексту і визначає 
місце членів речення. Для зв’язного тексту важливо, щоб зміна 
положення члена речення змінювала лише його комунікативне 
значення, не порушуючи  норми синтаксичної структури даної 
мови. Так як кожен член речення може розглядатись як взаємодія 
двох значень: синтаксичного значення та комунікативного 
навантаження, то у випадку «протидії» цих значень перемагає 
комунікативна обумовленість члена речення. Крім випадків, якщо 
граматична функція члена речення виявляється в більшій мірі, 
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ніж комунікативна (наприклад валентні зв’язки дієслова з прямим 
додатком). 

Крім того, при актуальному членуванні відбувається також 
реалізація таких якостей тексту як об’єктивність-суб’єктивність, бо 
рематичний компонент не завжди виступає як «нове», а головним 
для нього стає  ознака «комунікативної цінності», що визначається 
самим адресантом. При об’єктивному  порядку слідування 
компонентів актуального членування член на початку речення 
виконує зв’язуючи функцію і входить до складу теми, при 
суб’єктивному порядку компонентів на першому місці може 
опинитись член, що входить до складу реми. Прямий порядок слів 
зберігається зазвичай у реченні, якщо зв’язуючий елемент 
виступає у ролі підмета, якщо ж у ролі другорядного члена, то 
прямий порядок порушується. 

Також з огляду на досягнення комунікативності на рівні 
тексту роль порядку слів в лінійній організації речення  може 
служити  показчиком диференціації  інформативних та 
аналітичних жанрів газетного тексту. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ – НАЗВИ ЛЮДИНИ ЗА РОДОМ 

ЗАНЯТЬ У КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ 
 

Одним з основних питань наук про людину і культуру є 
проблема, пов’язана з виявленням загальних закономірностей 
осмислення світу у плані висвітлення джерел культурного 
розмаїття, внутрішньої диференційованості культури, 
міжкультурних збігів і відмінностей. 

Словниковий склад тієї чи іншої мови містить одиниці, що 
належать до хронологічно різних пластів, співвідносних із різними 
соціо― та культурно-історичними періодами. Культурно-
історичний підхід до вивчення генези та еволюції слів і 
фразеологізмів дозволяє простежити ці явища у зв’язку з тими 
суспільними чинниками, які впливали на них [1, 23]. 

До класу лексем, що називають людину за родом занять, ми 
відносимо найменування людей не лише за професією у сучасному 
розумінні цього слова, а й за різними іншими видами діяльності (у 
тому числі традиційної та невиробничої, а серед них такі, що 
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позначають осіб, діяльність яких визначається їх місцем у 
суспільній ієрархії). Таким чином, до цього класу ми також 
включаємо назви релігійних діячів, людей, що навчаються, осіб, 
що перебувають поза правовою сферою, людей, які займаються 
відьмацтвом, чаклунством, тих, хто жебракує та ін.  

На матеріалі української та англійської мов ми 
намагатимемося з’ясувати і показати роль лінгвокультурної 
інформації, закладеної в цих словах як компонентах внутрішньої 
форми ідіом в утворенні цілісного фразеологічного значення. 
Виходячи із широкого розуміння фразеологізмів, ми 
аналізуватимемо також прислів’я, приказки та стійкі порівняння. 

Фразеологізми – транслятори ментальності певного народу, 
його життя й історії, особливостей його світосприйняття. Значна 
кількість українських та англійських фразем віддзеркалює у 
своєму змісті чи внутрішній формі певні історичні періоди, умови 
життя людей в той чи інший час. Так, наприклад, в українській 
фразеології помітний слід залишили часи кріпацтва, пор. прислів’я 

укр. тепер життя панам та котам чи іронічне порівняння укр. 
тепло, як за лихим паном. Натомість давніші часи козацтва і 
свободи відображають паремії  укр. степ та воля – козацька доля; 
як череді без личмана, так козакам без гетьмана та ін.  

В англійській мові досить активні у творенні фразеологізмів 
іменники king та queen. У внутрішньофразеологічному контексті 
вони здебільшого виступають у переносному значенні і мають 
позитивну конотацію, пов’язуючись з відмінними якостями і 

характеристиками (among the blind the one-eyed man is king; as 
happy as a king; the King’s / Queen’s English; king’s / queen’s 
weather). Є підстави припускати, що у своїй внутрішній формі ці 
фразеологічні одиниці виражають стереотипові уявлення, 
традиційно пов’язувані в британському (передусім англійському) 
суспільстві з особою монарха. 

Водночас внутрішня форма багатьох образних фразем тісно 
пов’язана з інтересами і повсякденними заняттями простих 
людей. Чимало українських та англійських фразеологічних 
одиниць містить, окрім найменувань людини за фахом 
(ремеслами), назви властивих їм засобів праці, інструментів (англ. 

a bad workman quarrels with his tools; let the cobbler stick to his last; 
an ill cook should have a good cleaver; укр. на те коваль кліщі 
держить, щоб у руки не пекло; швець копилом перекинув; як (мов, 
наче) ковальський міх), натомість фразеологізми із назвами 
сучасних професій та притаманними їм знаряддями виробництва 
є радше винятком. Деякі із таких архаїчних знарядь чи застарілих 
засобів праці нині вже не використовуються, але їх назви 
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вживаються у фраземах для позначення 
стереотиповопов’язуваних із ними властивостей, пор. фраземи на 

позначення чогось чи когось невідв’язного: укр. приставати / 
пристати смолою, як шевська смола). Старі технології 
виробництва головних уборів пояснюють нам інакше вже не 
зрозуміле стале порівняння англ. as mad as a hatter: вважалося, що 
неадекватна поведінка капелюшників була спричинена отруєнням 
ртуттю, яка використовувалася для виробництва фетрових 
капелюхів. 

Професії по-різному поціновувались у суспільстві. В Україні 
хліборобській праці надавалася перевага над деякими іншими 
видами діяльності, такими, приміром, як  гра на музичних 
інструментах, що не вважалася серйозним ремеслом та інколи 
навіть піддавалася у фраземах висміюванню, можливо, через 

низький рівень виконання (коли б не скрипка та не бас, то б 
музика свині пас; заграй дудничку – танцюй дурничку). В 
англійському компаративні as drunk as a fiddler скрипаль 
виступає як типовий носій явно негативної риси пияцтва. 

Фразеологізми передають і ті традиції, що існували у 
давнину, і ті, які виникли відносно недавно. За старим 
англійським звичаєм торговці хлібом одержували від булочника  
13 хлібів замість 12, що і становило їх прибуток. Звідси походить 

вираз англ. baker’s dozen – «тринадцять, т. зв. чортове число». 
Аналогічним за походженням є й вираз англ. printer’s dozen. 
Пов’язана зі старими звичаями і така ідіома, як англ. to be one’s 
own trumpeter «вихвалятися, співати дифірамби самому собі» (у 
середні віки звуками труб вітали знатних осіб, а також лицарів, 
що брали участь у турнірах). Фразема явно пізнішого походження, 

англ. busman’s holiday «проведення святкового дня за своїм 
звичайним трудовим заняттям» пояснюється тим, що водії 
автобусів у святкові дні навчали новаків [2]. 

Відтак ми можемо стверджувати, що фразеологічні одиниці з 
компонентами – назвами людини за родом занять становлять 
особливий інтерес для лінгвокультурологічних досліджень. Це 
зумовлено специфікою фразеологізмів цього типу як культурно 
маркованих мовних одиниць. Істотне значення має і 
використання свідчень фразеологічної семантики для повнішого і 
глибшого з’ясування змісту їх лексичних компонентів та 
реалізованих ними концептів.  
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MEDIATING ACTIVITIES AND STRATEGIES IN ESP COURSE 
 
In the context of globalization and European integration the 

system of higher education is aimed at training high quality experts 
who are able to more effectively address the professional, social and 
personal problems in situation of professional communication in 
foreign languages. Nowadays there is a need to act as a mediator / 
facilitator in the process of social interaction between members of 
different professional cultures. Mediation competence is necessary 
where ‘the language user is not concerned to express his/her own 
meanings, but simply to act as an intermediary between interlocutors 
who are unable to understand each other directly’ [1, 87]. Therefore 
mediation should be included in the learning objectives of the ESP 
Curriculum. 

"Mediation" is defined as a sphere of communication, which 
includes the rules of professional activity and regulates not only the 
actual behavior of the participants in the interaction, but also their 
mutual expectations. 

If professional competence is related to the result of education 
and is aimed at solving professional problems, the professional 
communicative competence has also a communicative component, 
which represents the interaction of people in sharing of information, 
feelings, judgments, values [3]. 

The structure of mediation competence in ESP is the following:  

 foreign language training;  

 motivation of students;  

 interpersonal communication of students with other people;  
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 computer literacy, the ability of the students to use information 
from various sources;  

 the content of professional activity. 
Professional mediative activity ― is a complex integrated process 

aimed at forming a professional mediation competence on the basis of 
actualization of mediation and professional competencies. 

Mediating activities include spoken interpretation and written 
translation as well as summarising and paraphrasing texts in the 
same language, when the language of the original text is not 
understandable to the intended recipient e.g.: 

oral mediation: 

 simultaneous interpretation (conferences, meetings, formal 
speeches, etc.); 

 consecutive interpretation (speeches of welcome, guided tours, 
etc.); 

 informal interpretation: 
of foreign visitors in own country 
of native speakers when abroad 
in social and transactional situations for friends, clients, foreign 

guests, etc. 

written mediation: 

 exact translation (e.g. of contracts, legal and scientific texts, 
etc.); 

 essay, summary, abstract, survey, etc.; 

 paraphrasing (specialised texts, etc.) [1, 35]. 
Mediation strategies reflect ways of coping with the demands of 

using finite resources to process information and establish equivalent 
meaning. The process may involve some pre-planning to organise and 
maximise resources as well as consideration of how to tackle the task 
at hand. 

During the process of interpretation, glossing, or translation, the 
mediator needs to look ahead at what is coming next whilst 

formulating what has just been said (Previewing). He or she needs to 
note ways of expressing things to extend his or her glossary (Noting 
possibilities, equivalences), and to construct islands of reliability, 
(prefabricated chunks) which free up processing capacity for 
previewing. On the other hand he or she also needs to use techniques 
to skate over uncertainty and avoid breakdown – whilst maintaining 

previewing (Bridging gaps). Evaluation takes place at a 
communicative level (Checking congruence) and at a linguistic level 
(Checking consistency of usage) and, certainly with written 
translation, leads to repair through consultation of reference works 
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and people knowledgeable in the field concerned (refining by 
consulting dictionaries, thesaurus; consulting experts, sources) [1, 88]. 

It is clear that these forms of training students for mediation 
activities require further more detailed analysis in terms of both 
content and process aspects. 

However, the above provisions suggest that:  
1) the linguistic mediation really should be viewed as a special 

type of professional communication; 
2) only targeted and effectively organised work on the formation 

of mediation skills and, thus, the development of all components of 
communicative competence, will help to transfer the learning process 
to the level corresponding to the modern social demands of society. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ НАВЧАННЯ У БРИТАНСЬКИХ ШКОЛАХ 

 
Шкільний курикулум британських шкіл спрямований на 

надання рівних можливостей для всіх учнів на навчання та 
навчальні досягнення. Крім того, британський шкільний 
курикулум сприяє духовному, моральному, соціальному та 
культурному розвитку учнів та ставить за мету підготувати учнів 
до дорослого життя. Відповідно, педагогічний процес у школах 
відбувається на принципах прогностичності, ефективності і 
технологічності забезпечення [3]. 

Етап навчання 1 ((Key Stage 1 (KS1)) є визначеним терміном 
дворічного навчання учнів віком від 5 до 7 років у державних 
школах Англії та Уельсу, відомих як перший та другий роки 
навчання (Year 1, Year 2). У Північній Ірландії етап навчання 1 
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відповідає третьому та четвертому рокам початкової освіти учнів. 
Термін (Key Stage 1) визначений Актом про освіту 2002 (Education 
Act 2002) як «період навчання у школі учнів з шести років до семи 
років» [2, 26]. Термін «Ключовий етап навчання 1» 
використовується для визначення групи учнів, які вивчають 
предмети програми згідно з вимогами національного курикулуму 
(National Curriculum). Усі учні на цьому етапі навчання мають 
вивчати в школах орієнтовно 13 предметів: 

– англійська мова (English) 
– математика (Mathematics) 
– природознавство (Science) 
– інформаційні та комунікаційні технології (Information and 

Communication Technology) 
– технології та дизайн (Design and Technology) 
– історія (History) 
– географія (Geography) 
– мистецтво та дизайн (Art and Design) 
– музика (Music) 
– фізичне виховання (Physical Education) 
– релігійна освіта (Religious Education) 
– громадянознавство (Citizenship) 
– особистісний та соціальний розвиток учня, формування 

здорового способу життя (Personal, social and health education) [2]. 
Останні два з перерахованих вище шкільних предметів є 

факультативними. 
У Північній Ірландії на цьому етапі навчання школярі 

вивчають такі предмети: 
– мова та література (Language and Literacy) 
– математика (Mathematics and Numeracy) 
– мистецтво (The Arts) 
– світ навколо нас (The World Around Us) 
– особистісний розвиток та взаєморозуміння (Personal 

Development and Mutual Understanding) 
– фізичне виховання (Physical Education) [5]. 

Етап навчання 2 (Key Stage 2) – це чотирирічний термін 
навчання у державних школах Англії та Уельсу, який охоплює 
третій, четвертий п’ятий та шостий роки навчання (Year 3, Year 4, 
Year 5 and Year 6), вік учнів – 7–11 років. У Північній Ірландії 
ступінь навчання 2 відповідає п’ятому, шостому та сьомому рокам 
навчання учнів віком 8–11 років. Термін (Key Stage 2) визначений 
Актом про освіту 2002 (Education Act 2002) як «період навчання в 
школі учнів з восьми до одинадцяти років» [2]. Термін «Етап 
навчання 2» використовується для визначення групи учнів, які 
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вивчають навчальні предмети програми згідно з вимогами 
національного курикулуму (National Curriculum). Усі учні на цьому 
етапі навчання мають вивчати 14 предметів (предмети, які 
вивчаються на першому етапі навчання і на додаток сучасна 
іноземна мова (Modern Foreign Language) [1, 36]. 

У Північній Ірландії на цьому етапі навчання продовжується 
вивчення тих предметів, які започатковані на першому етапі 
навчання [5]. 

В кінці другого етапу навчання, у віці 11 років (шостий рік 
навчання), учні проходять тестування з англійської мови, 
математики і природознавства. Тести приймає зовнішня комісія, 
їх результати публікуються в атестатах успішності учнів. 

Етап навчання 3 (Key Stage 3) – це трирічний термін 
навчання у державних школах Англії та Уельсу, що охоплює 
сьомий, восьмий, та дев’ятий роки навчання (Year 7, Year 8, Year 
9), вік учнів – 11–14 років. У Північній Ірландії етап навчання 3 
відповідає першим трьом рокам здобуття середньої освіти, це 
восьмий, дев’ятий та десятий роки навчання. Термін (Key Stage 3) 
визначений Актом про освіту 2002 (Education Act 2002) як «період 
навчання в школах Англії, Уельсі та Північній Ірландії учнів з 
одинадцяти-дванадцяти до чотирнадцяти років» [2, 8]. Усі учні на 
цьому етапі навчання, відповідно до навчального плану, мають 
вивчати 14 предметів (аналогічно другому етапу навчання, але 
додається ще один пункт – економічна освіта учнів у складі 
предмета особистісний та соціальний розвиток учня, формування 
здорового способу життя) [3]. 

Етап навчання 4 (Key Stage 4) – це дворічний термін 
навчання у державних школах Англії та Уельсу, що відповідає 
десятому та одинадцятому рокам навчання (Year 10, Year 11), вік 
учнів – 14–16 років. Термін (Key Stage 4) визначений Актом про 
освіту 2002 (Education Act 2002) як «період навчання в школі учнів 
з чотирнадцяти-п’ятнадцяти до шістнадцяти років» [2, 9]. Усі учні 
на цьому етапі навчання, відповідно до вимог курикулуму, мають 
вивчати такі предмети: 

– англійська мова (English) 
– математика (Mathematics) 
– природознавство (Science) 
– інформаційні та комунікаційні технології (Information and 

Communication Technology) – лише в Англії 
– фізичне виховання (Physical Education) 
– релігійна освіта (Religious Education) 
– громадянознавство (Citizenship) 
– уельська мова (Welsh) – лише в Уельсі 
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– особистісний та соціальний розвиток учня, формування 
здорового способу життя та економічна освіта (Personal, social, 
health and economic education). 
Факультативно на цьому етапі навчання вивчаються такі 
предмети: 

– мистецтво (The Arts) 
– дизайн та технології (Design and Technology) 
– гуманітарні науки (The Humanities) 
– сучасні іноземні мови (Modern Foreign Languages) [4].  

В Північній Ірландії на цьому етапі вивчаються ті ж самі 
предмети, що й на третьому ключовому етапі.  

В кінці 4 етапу навчання, у віці 16 років (одинадцятий рік 
навчання), учні складають іспити на отримання загального 
сертифікату про середню освіту, які оцінює зовнішня комісія. Їх 
результати заносяться в атестати успішності учнів, де вказується 
рівень знань та здібностей школярів. 
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Інтеграція та глобалізація інформаційних і культурних 

процесів зумовлюють потреби модернізації освітньої системи 
України за всіма напрямами, що вимагає розробки 
концептуальних засад у кожному з них. Навчання іноземних 
студентів є одним із таких напрямів, важливим чинником 
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становлення української держави як рівноправного партнера у 
створенні світового освітнього простору. 

Інженерний профіль навчання студентів-іноземців має свої 
особливості в процесі набуття освіти. Як правило, технічні 
дисципліни базуються на загальноприйнятих в світовій практиці 
алгоритмах, схемах, формулах, співвідношеннях. Тому, іноді 
технічна, фізична, математична частина дисципліни, або розділу 
для студентів є більш зрозумілою, ніж текстові викладки 
теоретичного матеріалу. Такий факт значно полегшує сприйняття 
інформації слухачем, робить навчання на рівні розуміння 
проблеми сприятливим, але потребує достатньої технічної 
підготовки студента. 

Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка - одна з 
перших фундаментальних дисциплін, які опановує іноземний 
студент у першому та другому семестрах у технічному ВНЗ. Дані 
дисципліни озброюють студента методом проекцій, на якому 
базуються усі інші розділи графічного циклу, а також вивчають 
встановлені державними стандартами умовності, спрощення і 
особливості застосування цього методу до викладення графічної 
проектно-конструкторської документації, що і застосовують 
практично всі технічні дисципліни: теоретична механіка, теорія 
механізмів та машин, вища математика, опір матеріалів, деталі 
машин. 

Дисципліни вивчаються студентами на лекціях, практичних, 
лабораторних заняттях, під час самостійної роботи, які взаємно 
доповнюються. 

Майстерність викладача, який проводить заняття у групах 
студентів-іноземців визначається не тільки знанням предмету та 
психології його засвоєння, але й умінням будувати свою діяльність 
таким чином, щоб у даному конкретному випадку досягти 
максимально найкращих результатів. 

Досвід викладання технічних дисциплін студентам-
іноземціям дозволив виділити такі основні проблеми: 

1. Студенти ще недостатньо володіють українською мовою. 
Тому постає проблема сприйняття та розуміння ними навчального 
матеріалу, і, що особливо важливо, технічних термінів. Основним 
завданням викладача є навчити студентів вільно орієнтуватися в 
технічній літературі, читати і розуміти тексти, висловлювати свої 
думки. Тобто ефективність роботи викладача технічних курсів 
неможлива без інтеграції навчальної діяльності з викладачами-
філологами: зокрема пропонується на заняттях з української мови 
використовувати тексти технічного змісту. 
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2. Недостатній рівень початкових знань із математики, 
фізики, хімії та інших базових предметів. Студенти отримують на 
підготовчих курсах базовий рівень знань із цих дисциплін, проте, 
як правило вони не мають навиків креслення. 

3. Істотна різниця в методах викладання, що 
використовуються в пост-радянських країнах та іноземних 
школах та університетах. 

4. Сьогодні студенти-іноземці можуть обирати навчання 
українською або російською мовами навчання, не зважаючи на 
те, що в усіх українських ВНЗ використовується українська мова 
(деколи - англійська). Після підготовчих курсів студенти обирають 
університет для подальшого навчання. Студенти пояснюють їхній 
вибір російської мови для вивчення на підготовчих курсах тим, що 
російська мова є більш поширена у світі, ніж українська, тому 
вони зацікавлені у вивченні саме російської мови. 

5. Відсутні навички самостійної роботи. Частина студентів не 
може конспектувати лекції, працювати з джерелами інформації, 
аналізувати інформацію великих об’ємів. Вони не вміють, а іноді і 
не бажають використовувати бібліотечний фонд університету. 

6. Відсутність базової комп’ютерної підготовки, ставлення до 
комп'ютера як до предмету розваг, а не роботи. 
 Переважна більшість цих проблем істотно зменшується до 
другого-третього року навчання, проте вони істотно актуальні для 
першого курсу. 

Під час навчання на першому курсі процеси психо-
фізіологічної адаптації студентів ускладнюються різним 
загальноосвітнім та мовним рівнем підготовки, практичним 
оволодінням технікою спілкування. Проблема подолання мовного 
бар’єру, здебільшого, є спільною для студентів та викладачів, 
оскільки, англійська мова не є рідною для них. У різних країнах 
світу особливі підходи до її вивчення та вимови, що породжує 
проблеми спілкування та порозуміння на практичних заняттях, 
лекціях, під час консультаційних годин. Труднощі засвоєння 
технічних дисциплін пояснюються і необхідністю вивчення 
великої кількості термінів. Оволодіння студентами-іноземцями 
термінологією ― це оволодіння понятійною складовою науки, 
оскільки саме такі терміни відображають основні поняття всіх 
галузей науки, пов’язуючи їх між собою. Терміни інтегрують 
основну наукову інформацію.  

Для ефективності процесу адаптації іноземних студентів 
можна констатувати необхідність створення умов для оптимізації 
цього процесу. Адаптацію слід розглядати як комплексну 
програму, успішність якої визначається багатьма параметрами та 
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критеріями, що значно підвищують якість навчання іноземних 
студентів та дозволяють їм отримати відповідну професійну 
кваліфікацію. 
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ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БЕЛЬГІЇЇ:  

ПОГЛЯД НА ОСОБЛИВОСТІ 
 

Сьогодні в умовах європейської інтеграції зростає попит на 
кваліфікованих педагогів. Сучасна європейська школа потребує 
вчителя широкого профілю, який є обізнаним у своїй 
спеціальності, володіє необхідним рівнем професійної 
компетентності й має відповідний досвід роботи у своїй сфері, 
вміє застосовувати сучасні інформаційні технології у робочому 
процесі та вміло використовує комунікативні здібності, ефективно 
працюючи з учнями. 

Освіта кваліфікованого спеціаліста у сфері освіти 
починається ще у період здобуття початкової освіти, коли він 
освоює ази спілкування, пізнання, незалежного судження й 
отримує основи знань [6]. У період середньої та середньої 
професійної освіти учень визначає для себе навчальний напрям, 
згідно з яким він бажає здобувати спеціальність. Під час здобуття 
вищої освіти студент має можливість обирати між вищою 
професійною освітою, яку забезпечують в Бельгії вищі навчальні 
заклади неуніверситетського рівня, й вищою професійною освітою 
академічного рівня, яку пропонують університети. 
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Специфікою вищої освіти є те, що вона організована лише 
двома спільнотами: фламандською і французькою, оскільки на 
території німецької громади існує недостатня кількість вищих 
навчальних закладів і студенти надають перевагу вчитися в 
сусідніх громадах або в Німеччині [5]. 

Відповідно до закону від 7 липня 1970 року всі виші Бельгії 
поділяються на навчальні заклади університетського та                
неуніверситетського типу (вищі школи, університетські інститути, 
навчальні центри тощо). У країні існує 17 навчальних закладів зі 
статусом університету, але які не мають повного набору 
навчальних дисциплін і не кваліфікуються як «наукові». До вищих 
навчальних закладів неуніверситетського типу належать 60 вишів 
із терміном навчання від 2 до 5 років. Вищу педагогічну освіту у 
Бельгії можна отримати в університетах на факультетах 
підготовки вчителів (Брюссельський вільний університет, 
Гентський університет, Льєзький державний університет та 
Католицький університет в м. Левені, відділення психології та 
педагогіки), або в університетських коледжах (Інститут вищої 
педагогіки, Педагогічна вища школа та Автономний інститут). 

Проаналізувавши діяльність закладів вищої освіти, які 
готують вчителів, ми дійшли висновку, що університетський 
коледж пропонує короткострокову та довгострокову 
неуніверситетську вищу освіту, після закінчення якого майбутні 
вчителі можуть здобути кваліфікаційний диплом бакалавра. 
Освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра академічного 
спрямування й магістра здобувають, навчаючись у вищому 
навчальному закладі неуніверситетського рівня [4]. 

Вищу школу Бельгії можна прирівняти до такого типу вищого 
навчального закладу України як Інститут-заклад ІІІ-го рівня 
акредитації. Короткострокову вищу освіту можна здобути, 
пройшовши цикл навчання, який триває три роки. Зазвичай, цей 
тип освіти обирають студенти, що продовжують освоювати фах, 
обраний ще під час навчання у середній школі. Зміст навчання та 
фахової підготовки вчителів полягає не лише у засвоєнні 
теоретичного матеріалу, а й в опануванні необхідних умінь і 
навичок, пов’язаних із майбутньою професією. До основних 
завдань навчальних програм входить передача студентові не лише 
фундаментального знання особливостей професії, а й практичних 
навичок. Невід’ємною рисою програм є їхнє практичне 
навантаження та професійно-орієнтовані навчальні курси [1]. 

До особливостей професійної підготовки освітніх кадрів 
Бельгії належить також співпраця університетських коледжів з 
університетами, яка представлена функціонуванням так званих 
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асоціацій (англ. – associations) [3]. Головна мета співпраці ― 
покращення якості вищої освіти через обмін професійним та 
педагогічним досвідом, розширення можливостей для 
продовження освіти при переході від однієї навчальної програми 
до іншої вже протягом першого року навчання. Вищі навчальні 
заклади удосконалюють, оптимізують зміст навчальних програм, 
спрощують систему переходу, що сприяє обміну між студентами. 

Оскільки кожна ланка освіти має свою ціль, навчальні 
програми й методи викладання різняться. Згідно статті               
24 Конституції Бельгії у системі традиційних університетів та 
університетських коледжів з’являються державні інституції вищої 
освіти, які працюють під керівництвом мовних спільнот або 
муніципальної влади, а також приватні інституції, більшість з яких 
належить до римо-католицької релігійної конфесії [2]. 

Отже, вища професійна освіта Бельгії має наступні 
особливості:  

1) наявність трьох великих мовних регіонів, що зумовило 
утворення відповідно трьох незалежних системи освіти на 
голландській, французькій і німецькій мовах; 

2) наявність вищої неуніверситетської та вищої 
університетської освіти; 

3) багаторівнева структура освітньо-кваліфікаційних 
рівнів; 

4) гнучка система оцінювання знань студента; 
5) стрімкий розвиток науково-дослідної бази. 
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ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

На початку ХХІ ст. робочі зошити (РЗ) утвердились як 
обов’язкові компоненти нових навчальних комплектів з різних 
шкільних дисциплін. Вони являють собою дидактичні засоби для 
організації самостійної роботи учнів на уроках і вдома задля 
повного досягнення цілей, визначених навчальною програмою. У 
сфері навчання іноземних мов їх можна розглядати у двох 
напрямах: 1) як самостійний  компонент системи навчання, зміст 
якого спрямований на формування в учнів умінь і навичок у 
письмі як одному із видів іншомовної комунікативної діяльності, і 
2) як залежна підсистема всередині загальної системи навчання, у 
якій виконує певні функції, взаємодіючи в такий спосіб із іншими 
її компонентами, певним чином корелює із змістом підручника у 
плані тематики для спілкування, змісту й обсягу лексичного, 
граматичного та інформаційного матеріалу, послідовності 
реалізації змісту, використання технологій навчання, що 
узгоджуються з концепцією підручника. 

РЗ для навчальних комплектів з іноземних мов – явище 
відносно нове, оскільки для цього предмета вони раніше ще не 
розроблялися. Сьогодні авторами створюється покоління РЗ, у 
яких відсутнє механічне поєднання підручника і зошита, а 
кожний засіб виконує свої функції, доповнюючи один одного і 
сприяючи комплексній реалізації цілей навчання. Вони 
характеризуються системним добором вправ і завдань, які 
поступово ускладнюються і сприяють формуванню навичок 
самостійної навчальної діяльності учнів з оволодіння іноземною 
мовою, сприяючи в такий спосіб індивідуалізації процесу 
навчання.   

http://www.eacea.ec.europa.eu/
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Варто зазначити, що поняття «зошит» у кожного учня 
насамперед асоціюється з виконанням письмових робіт, чого, 
власне, і дотримується більшість авторів. Утім спостерігаються й 
інші точки зору щодо змісту і функцій РЗ. Ми схильні до позиції, 
за якої РЗ мають використовуватися для виконання письмових 
вправ і завдань. З таких міркувань підручник не повинен містити 
письмові види діяльності. З цього приводу є незрозумілою позиція 
деяких авторів, які пропонують письмові вправи та завдання і в 

підручнику, і в зошиті. Ми розглядаємо РЗ з іноземних мов як 
засоби, в яких  у письмовій формі виконуються мовні вправи, які 
забезпечують формування мовних навичок, і мовленнєві вправи 
та комунікативні завдання, що сприяють становленню в учнів 
творчих іншомовних комунікативних здібностей. 

Серед педагогічної громадськості та батьків учнів виникає 
запитання про обов’язковість РЗ як компонентів навчальних 
комплектів. Відповідь, на наш погляд, може бути різною і 
діаметрально протилежною. Одним із провідних об’єктивних 
чинників створення РЗ, як нам уявляється, є санітарно-гігієнічні 
вимоги щодо ваги та обсягу підручників диференційовано для 
кожного класу (про це засвідчили результати проведеного нами 
анкетування для з’ясування думки авторів і вчителів, серед яких 
73% респондентів назвали саме цю причину). Деколи авторам 
виявляється дуже складно зосередити у підручниках, раціонально 
організувавши, весь навчальний матеріал, передбачений 
програмою для засвоєння учнями. Це змушує деяких із них, не 
перевантажуючи підручники, переносити частину його змісту до 
РЗ. Разом із тим, не останню роль у цьому питанні відіграє 
зарубіжний досвід підручникотворення, коли підручники, 
зазвичай, завжди супроводжуються РЗ й іншими дидактичними 
засобами (аудіо/відеоматеріалами, граматичними довідниками, 
програмними засобами тощо). 

Відповідно до дидактичного принципу наступності вправи і 
завдання РЗ у кожному класі характеризуються зростанням їх 
складності: молодші школярі, здебільшого, виконують 
репродуктивні їх види (за зразком), починаючи з 5-го класу, 
кількість таких видів поступово зменшується, і з’являються 
продуктивні завдання, що вимагають певних роздумів, 
застосування раніше набутого навчального досвіду, порівнянь, 
узагальнень, висловлення свого ставлення, оцінювання предметів і 
дій. У старшій школі превалюють продуктивні вправи і завдання. 
Утім доцільно використовувати умовно-мовленнєві та деколи 
мовні вправи, які спрямовані на актуалізацію раніше вивченого 
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мовного, зокрема граматичного, матеріалу, що зумовлюється 
комунікативними потребами на певному етапі навчання.   

Усномовленнєві види роботи, що пропонуються підручниками,  
деколи повторюються в РЗ для виконання в письмовій формі, 
однак серед них є й інші вправи і завдання, що забезпечують 
паралельне і взаємопов’язане навчання всіх видів мовленнєвої 
діяльності. За таких умов РЗ виконують функцію засобів, які 
сприяють розвитку рухомоторного аналізатора школярів, що 
узгоджується з твердженням психологів і психолінгвістів: чим 
більше аналізаторів бере участь у вивченні навчального матеріалу, 
тим він міцніше засвоюється. 

Наявність РЗ має як позитивні, так і відносно негативні 
наслідки. Якщо кожний підручник, зазвичай, слугує учневі 4-5 і 
більше років, то РЗ можуть використовуватися лише один рік, 
внаслідок чого виникає потреба щорічного повторного або 
одноразового масового їх видруку, щоб забезпечувати ними всіх 
учнів, які навчаються і будуть навчатись у певному класі. Це 
вимагає додаткового, окрім підручників, фінансування, яке, на 
жаль, поки що не передбачено відповідними державними 
органами. А тому видавництва видруковують  РЗ за свої кошти і 
для покриття фінансових витрат змушені їх продавати. Утім за 
різних причин не завжди ці засоби навчання доходять до учнів, 
унаслідок чого певним чином обмежують їхній навчальний досвід 
у виконанні письмових видів іншомовної діяльності. За таких 
умов вважаємо доцільним рекомендувати вчителям 
організовувати аналогічні види роботи у шкільних зошитах, що 
певною мірою перекриває відсутність РЗ з друкованою основою, 
хоч не може їх повноцінно замінити.  

Аналіз дидактичних і методичних підходів до конструювання 
змісту РЗ з іноземних мов, а також власний навчальний та 
науковий досвід дали можливість визначити їх основні функції. 
Наведемо окремі з них. 

  РЗ мають різнобічно узгоджуватися з концепцією 
відповідних підручників, доповнюючи і поглиблюючи їх зміст за 
рахунок письмових видів роботи; 

  РЗ мають бути засобами, які забезпечують набуття учнями 
досвіду у письмових видах діяльності як на рівні формування 
мовних навичок, так і мовленнєвих умінь, у зв’язку з чим у 
підручниках недоцільно розміщувати аналогічні вправи і 
завдання; 

  Зміст РЗ для кожного класу співвідноситься із змістом 
відповідних підручників за тематикою для спілкування, 
лексичним, граматичним, а також ілюстративним матеріалом;  
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  РЗ є засобами навчання, що дають можливість активно 
реалізовувати індивідуальний та диференційований підходи до 
учнів, пропонуючи їм різні за складністю види діяльності; 

  РЗ доцільно використовувати на уроках і дома, їх вправи і 
завдання мають забезпечувати виконання учнями письмових 
видів роботи як під керівництвом учителя, так і самостійно. 

 
Леся Сало  

Канівський гуманітарний інститут 
(м. Канів, Україна) 

 
ДЕСЯТЬ НАЙКРАЩИХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПРОГРАМ 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ У США 
 

У Сполучених Штатах Америки, як і в інших країнах світу, 
існує певний дисбаланс у професійній підготовці учителів 
хореографії. З одного боку, більшість з них є талановитими 
танцюристами, з іншого – не всі з них мають відповідну 
хореографічну освіту, показником якої є акредитація вищого 
навчального закладу Національною асоціацією Танцювальних 
шкіл. До десятки найкращих визнаних нею університетських 
програм за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра 
відносяться такі: 

 програми підготовки бакалавра, магістра і доктора в 
Бойєрському коледжі музики і танцю в Університеті Темпл (Boyer 
College of Music and Danceat Temple University) (м. Філадельфія, 
штат Пенсильванія); 

 бакалаврські і магістерські програми у 
Каліфорнійському державному університеті (California State 
University-LongBeach) (Лонг Біч, штат Каліфорнія); 

 програма підготовки бакалавра (переважно йдеться про 
стиль «контемпорарі») в Школі музики, театру й танцю 
Університету Північної Кароліни (The School of Music, Theatre and 
Dance at University of North Carolina-Greensboro) (м. Грінзборо, 
штат Північна Кароліна);  

 програма підготовки за ОКР «Бакалавр» в Університеті 
штату Вірджинія (Virginia Commonwealth University) (м. Річмонд, 
штат Вірджинія); 

 програми підготовки бакалавра і магістра в галузі 
сучасного танцю в Університеті Аризони (м. Тусон, штат Аризона) 
(The University of Arizona); 

 магістерська програма з хореографічної підготовки у 
Школі танцю «Шарон Дізней Ланд» (The Sharon Disney Lund 
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Schoolof Dance) у Каліфорнійському інституті мистецтв (the 
California Institute of the Arts) (м. Валенсія, штат Каліфорнія); 

 програма підготовки бакалавра в Університеті 
Південного Міссісіпі (University of Southern Mississippi) 
(м. Гетізбург, штат Місісіпі); 

 програма підготовки за ОКР «Магістр» у Брокпортському 
коледжі (The College an Brockport) Університету штату Нью-Йорк 
(the State University of NewYork); 

 програма підготовки бакалавра у Бельхейвенському 
університеті (Belhaven University) (м. Джексон, штат Місісіпі); 

 програми підготовки бакалавра і магістра в 
Іллінойському університеті (University of Illinois)(м. Урбана-
Шампейн, штат Іллінойс). 

Розглянемо більш детально специфіку реалізації цих програм. 
Як видно з переліку, найбільш повну підготовку вчителя 
хореографії забезпечує Бойєрський коледж музики і танцю 
Університету Темпл у м. Філадельфія [4], оскільки пропонує 
програми на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях. Успішність 
практичної компоненти підготовки забезпечує розташування 
Коледжу поблизу відомих в усьому світі мистецько-хореографічних 
центрів, серед яких: Кіммельський центр виконавських видів 
мистецтва (Kimmel Center for the Performing Arts), Філадельфійська 
опера (Opera Philadelphia), Пенсильванський балет (Pennsylvania 
Ballet) і Філадельфійська танцювальна компанія, відома під 
назвою «Philadanco». Структура Коледжу забезпечує всебічну 
підготовку фахівців усіх рівнів, забезпечуючи її 
міждисциплінарність. Так, такі його підструктури, як Тайлерська 
школа мистецтв (Tyler School of Art) і Відділ театральних, кіно- і 
медіа мистецтв (Division of Theater, Film and Media Arts) служать 
встановленню партнерських зв’язків між студентами, 
представниками професорсько-викладацького складу і 
культурними установами. 

Програма хореографічної підготовки в Університеті штату 
Каліфорнія на ЛонгБіч виграє, як стверджує адміністрація 
Коледжу мистецтв [2], за рахунок 8640 м² студій і наявності театру 
на 250 місць. 

Адміністрація Відділу танцю Школи музики, театру й танцю 
Університету Північної Кароліни [6] наголошують на таких 
перевагах підготовки: практичний досвід танцю, сприйняття 
виконавської хореографічної майстерності як засобу 
транслювання ідей, тісний зв'язок з громадою. 

У Відділі танцю й хореографії Університеті штату 
Вірджинія [10] головними перевагами підготовки вважають 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kimmel_Center_for_the_Performing_Arts
http://en.wikipedia.org/wiki/Opera_Philadelphia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Ballet
http://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Ballet
http://en.wikipedia.org/wiki/Philadanco
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyler_School_of_Art
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індивідуальних підхід до студентів і сильний дух товариства у 
студентській спільноті. 

Керівники програми підготовки бакалавра і магістра в галузі 
сучасного танцю в Університеті Аризони [9] наголошують на 
всебічній технічній підготовці, виконавській практиці та науково-
дослідній діяльності на основі комплексного рівноцінного 
поєднання трьох складових: балету, сучасного танцю і джазу. 

Комплексний підхід до вивчення хореографії пропонують і у 
Школі танцю «Шарон Дізней Ланд»  Каліфорнійського інституту 
мистецтв [7], де покладаються на поєднання чотирьох складових 
підготовки: технічної досконалості, хореографічної креативності, 
художньої продуктивності і інтелектуального розуміння на тлі 
сучасних суспільних процесів. У місії Відділу танцю Університету 
Південного Міссісіпі [8] підсилено роль поєднання хореографічної і 
педагогічної складових підготовки. 

Пріоритетами програми підготовки у Брокпортському 
коледжі  Університету штату Нью-Йорк [5] є поєднання роботи в 
студії і на сцені з критичним мисленням і письмом. Цьому сприяє 
наявність п’яти великих танцювальних студій, тренувальної 
лабораторії, магазину сценічних костюмів і оздоровлювального 
басейну. 

У Департаменті танцю у Бельхейвенському університеті [1] 
наголошується зв’язок християнської духовності з теорією і 
практикою танцю з метою реалізації технічної, академічної і 
художньої компонент підготовки. Крім професійної підготовки, 
студенти мають можливості розширення світогляду за рахунок 
міждисциплінарних зв’язків у навчальній і науково-дослідній 
діяльності. 

Програмою підготовки вчителів хореографії в Іллінойському 
університеті [3] передбачено інноваційний компонент за рахунок 
поглибленої індивідуалізації навчання. 

Отже, узагальнення пріоритетів десяти найкращих 
університетських американських програм підготовки вчителів 
хореографії дає підстави для таких висновків про те, що 
успішними є інституції, які: 

 забезпечують наскрізну підготовку за різними освітньо-
кваліфікаційними рівнями (бакалавр, магістр, доктор); 

 підтримують зв’язки з мистецько-хореографічними 
центрами; 

 забезпечують міждисциплінарну підготовку; 

 підтримують політику партнерських зв’язків між студентами, 
представниками професорсько-викладацького складу і 
культурними установами; 
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 мають розвинену інфраструктуру, що характеризується 
наявністю хореографічних студій, лабораторій, театрів тощо; 

 наголошують на глибинних філософських і духовних витоках 
танцю як засобу транслювання ідей; 

 пропонують індивідуальний підхід до студентів; 

 забезпечують всебічний професійний розвиток, що є 
поєднанням технічної підготовки, виконавської практики та 
науково-дослідної діяльності; 

 дотримуються комплексного підходу до вивчення 
хореографії, покладаючись на поєднання чотирьох складових 
підготовки: технічної досконалості, хореографічної креативності, 
художньої продуктивності і інтелектуального розуміння на тлі 
сучасних суспільних процесів; 

 надають великого значення поєднанню хореографічної і 
педагогічної складових підготовки; 

 орієнтуються на розвиток у студентів критичного мислення. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ 
 

Створення передумов для входження освіти України до 
єдиного європейського та світового освітнього і наукового 
простору шляхом впровадження в систему вищої освіти України 
основних ідей, сформульованих Болонською декларацією, 
актуалізує проблему навчання іноземних мов у системі вищої 
освіти. 

Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної 
нації, але і запорукою успіху, майбутньої вдалої кар’єри. 
Викладачеві важливо знати новітні методи викладання іноземної 
мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально 
підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня 
знань, потреб, інтересів студентів. Адже методи навчання не є 
якимись простими «алгоритмізованими одиницями», їх 
раціональне та вмотивоване використання на уроках іноземної 
мови вимагає креативного підходу з боку викладача, адже 
«педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і підхід до 
вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості 
педагога» [2, 159-160]. 

Метою даної статті є огляд сучасних технологій викладання 
іноземних мов в вищій школі. Цією проблемою займалося чимало 
фахівців (Е. Г. Арванітопуло, Л. Я. Зеня, А. В. Конишева, 
В. В. Копилова, Є. С. Полат, К. В. Фокіна та ін.), однак вимоги 
часу ставлять завдання щодо визначення та застосування на 
уроках іноземної мови таких технологій, які б сприяли 
індивідуальному інтелектуальному розвитку кожного учня в 
умовах колективного навчання. 

Сьогодні відбувається реформування навчального процесу в 
вузах України відповідно із загальноєвропейськими вимогами до 
якості освіти: інформатизація освітнього простору, інтеграційні 
процеси в сучасній вітчизняній освіті, налагодження 
українськими ВНЗ співпраці з європейським навчальними 
закладами в сфері навчальної та наукової діяльності, студентські 
міжнародні обміни, можливість здобуття другої вищої освіти та 
навчання за магістерськими програмами за кордоном. В умовах 
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реформування вищої школи мають змінюватися також і освітні 
технології викладання іноземних мов.  

Метою навчання іноземної мови в вищій школі на сучасному 
етапі є оволодіння студентами комунікативними компетенціями, 
що дозволять реалізувати їхні знання, уміння, навички для 
розв’язання конкретних комунікативних завдань в реальних 
життєвих ситуаціях.  

Завдяки розвитку нових технологій ми можемо говорити про 
поступовий перехід навчання іноземних мов на новий рівень. 
Мається на увазі новий якісний рівень, який забезпечується 
насамперед новими методами та засобами навчання. Нові 
інформаційні технології впливають на усі компоненти системи 
навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, 
засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні та актуальні 
задачі педагогіки, а саме: розвиток інтелектуального, творчого 
потенціалу, аналітичного мислення та самостійності того, хто 
навчається. Ці технології у викладанні іноземних мов пов'язані як 
із радикальною зміною методичної парадигми, так і з технічним 
та технологічним оновленням процесу навчання, що виражається 
в масовому застосуванні нових засобів навчання – перш за все 
мультимедійних комп’ютерних програм, які отримали широке 
розповсюдження в навчальному процесі. 

Якісна мовна підготовка студентів не можлива без 
використання сучасних освітніх технологій. Сучасні технології в 
освіті – це професійно-орієнтоване навчання іноземної мови, 
проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та 
телекомунікаційних технологій, робота з навчальними 
комп’ютерними програмами з іноземних мов (система 
мультимедіа), дистанційні технології в навчанні іноземних мов, 
створення презентацій в програмі PowerPoint, використання 
інтернет-ресурсів, навчання іноземної мови в комп’ютерному 
середовищі (форуми, блоги, електронна пошта), новітні тестові 
технології (створення банка діагностичних матеріалів з курсу 
навчального предмета «Іноземна мова» для проведення 
комп’ютерного тестування з метою контролю ЗУН студентів). 

Комп’ютеризація навчання іноземної мови допомагає: а) 
скоротити час на вивчення мови і полегшити доступ до 
інформації; б) постійно оновлювати навчальний матеріал; в) 
формувати обсяг та складність інформації відповідно до мети 
заняття та рівня підготовленості студентів; г) ознайомлювати 
користувачів з великою кількістю матеріалу лінгвокраїнознавчого 
характеру, включаючи елементи культур інших країн і народів. 
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Перелічуючи переваги роботи студентів з комп’ютером на 
занятті з іноземної мови, потрібно згадати про беззаперечну 
можливість реалізації індивідуального підходу до кожного 
студента, наявність зворотного зв’язку, можливість наочного 
пред’явлення мовного матеріалу, об’єктивну оцінку результатів 
діяльності студентів [4, 2-3]. Вченими доведено, що застосування 
мультимедійних матеріалів та комп’ютерних мереж скорочує час 
навчання майже втричі, а рівень запам’ятовування через 
одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає на 30-
40%. 

Крім того, комп’ютер є одним із засобів підвищення мотивації 
студентів. Мотивування студентів до вивчення іноземних мов в 
умовах глобалізації помітно спростилось, але саме Інтернет 
дозволяє пересвідчитись у багатстві та красі розмаїття сучасного 
світу, у легкості та зручності пошуку знань і постійного зв’язку з 
оточуючим світом [9]. 

Вищезазначене дає змогу дійти такого висновку: 
використання сучасних технологій навчання в оволодінні 
іноземною мовою сприятиме як удосконаленню процесу 
формування іншомовної комунікативної компетенції учнів, так і 
розвитку їхніх інтелектуальних здібностей, набуття особистісно 
значущих для кожного знань та вмінь.  

ЛІТЕРАТУРА 
1. Павлова Т.П., Малюкова І.Г. Сучасні технології навчання 

іноземних мов та проблеми підвищення якості освіти [Electronic 
Resource]. – URL : http://www.rusnauka.com/ONG/ Pedagogica/ 
1_pavlova%2 0maljukova.doc.htm 

2. Сажко Л. Інноваційні та освітні технології [Electronic 
Resource]. – URL :http://www.social-science.com.ua/article/417 

3. Колодько Т.Н. Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу 
[Electronic Resource]. – URL : httphttp://bo0k.net/index.php?p= 
achapter&bid=15659&chapter=1 

4. Биков В.Ю. Інформатизація загальноосвітньої і професійно-
технічної школи України: концептуальні засади і пріоритетні 
напрями // Професійна освіта: педагогіка і психологія. – 2003. – 
IV. – С. 501-515. 
 

 
  

http://www.rusnauka.com/ONG/%20Pedagogica/%201_pavlova%252%200maljukova.doc.htm
http://www.rusnauka.com/ONG/%20Pedagogica/%201_pavlova%252%200maljukova.doc.htm
http://www.social-science.com.ua/article/417
http://bo0k.net/index.php?p=%20achapter&bid=15659&chapter=1
http://bo0k.net/index.php?p=%20achapter&bid=15659&chapter=1


229 
 

Олександр Слободяник 
Уманський державний  

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

 
НЕОЛОГІЧНІ УТВОРЕННЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧОЛОВІКІВ 

ПІД ВПЛИВОМ ФЕМІНІСТСЬКОГО РУХУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

Дослідження полягає у встановленні конкретних результатів 
впливу феміністського руху англомовних країн на розвиток 
словникового складу, зокрема, на лексикон чоловіків у сучасній 
англійській мові. 

Питання впливу такого соціального чиннику, як стать, на 
мову вивчалося спорадично в різних наукових центрах, 
організаціях. Розвиток феміністської теорії був дещо послаблений 
наприкінці 1980-их років, а в 1990-ті активізувався як власне 
феміністський рух (так звана “третя хвиля фемінізму” – third wave 
feminism), як і присвячені йому дослідження. Впродовж 
останнього десятиріччя гендерна проблема активно досліджується 
у вітчизняному (Ю. Зацний, О. Бессонова, О. Козачишина, 
А. Мартинюк, К. Пищикова, О. Холод та ін.) та в російському 
(О. Горошко, А.Кириліна, В. Потапов та ін.) мовознавстві. 
Мовознавці вивчають певні аспекти гендерних особливостей, 
зокрема фонетичні (В. Лабов, Р. Макаулей, Р. Шай) та граматичні 
(В. Вольфрам, Р. Фасольд, Дж. Холмс), а також відмінності в 
реальному спілкуванні (Д. Камерон, Дж. Коутс, П. Ніколс, 
П. Фішман) [1, 2]. 

Примітним є той факт, що поява ідеї “нової жінки” 

спричинила виникнення “нового чоловіка” (new man, new 
mannery, pro-feminist man, househusband, houseperson). Ця 
концепція не однозначна: з одного боку чоловік нової ери здатен 

пожертвувати власною кар’єрою задля родини, з другого  він 
взагалі не збирається обтяжувати себе родинними відносинами. 
Слід зазначити, що сталі стереотипи чоловічої поведінки 

продовжують бути популярними (sturdy oak – приклад чоловічого 
стоіцизму, give’em hell – чоловіче завзяття та бравада, big wheel – 
прагнення до влади). 

Продовжує існувати концепція чоловічої влади, і виникає 

позначення її прибічників – manarchist. Лексему утворено 
способом телескопії: man+archy. 

Розглянемо приклади функціонування основних засобів 
номінації нового чоловіка. 
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The 30 something self-proclaimed singleton fully intends to go to 
the gym, quit smoking and keep up on current affairs [Newsweek, Sept. 
1, 1997]. 

There is a triumphalist whiff of testosterone in the air – the toxic 
bachelor, formerly known as the cad, the rake, the lady-killer is back in 
town [Independent on Sunday, Jan. 6, 2000]. 

По аналогії з назвою книги Б.Фрідан “Feminine mystique” 

з’явився вираз male mystique, який позначає сукупність міфів про 
сучасного чоловіка. Тобто образ сучасного чоловіка 
сконструйований згідно з принципом фемінізма: всі негативні 
якості об’єднані та приписані чоловікові. Якщо традиційна 
маскулінізована точка зору сприймає жінку як відхилення від 
норми, дещо вторинне та несвідоме, то метою феміністок є 
викриття чоловіків. Чоловіки навіть почувають загрозу з боку 
жінок: 

Its backers feel sure it will survive any legal challenge depicting it 
(a girls-only school) as anti-male discrimination [US News and World 
Report, 1996, Aug.5, P.18]. 

За таким принципом надається перелік негативних рис – 
індивідуалізм, змаганність, злоба та ін. Сучасний чоловік 
описується як абсолютний егоїст, зосереджений на собі, власному 
успіхові, кар’єрі.  

A new image of man: autonomous, efficient, intensely self-
interested and disconnected from the community [Utne Reader 45 
May/June 1991, p. 69]. 

Hypermacho, megamacho, masculist все це найменування 
нового типу чоловіка, що виникли як реакція суспільства на 

жіночий рух та рух нових чоловіків. Лексеми hypermacho, 
megamacho, утворені шляхом префіксації від іспанського слова 
macho (чоловік) позначають над-чоловіка, “чоловічого шовініста” 
(остання лексема також вживається атрибутивно в значенні 
“елітарно-чоловічий”). 

The digital world, its advertising machinery and the popular 
media are pushing women into traditional role and once again creating 
a superior hypermacho expert male [4, 26]. 

As Lt. Jordan O’Neil, the first woman permitted to train for the 
megamacho navy SEALS, Moore pumps her body to titanium 
fitness.[Newsweek, 1997, Sept. 1]. 

Концепція нового чоловіка часто іменується New Man 
(антонімом цього виразу стає сполучення New Lad, яке позначає 
анти-фемініста, справжнього чоловіка). 

New Man was dead, long live the New Lad [www.news.bbc.co. 
uk/hi/english9902]. 
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Чоловічий рух налічує багато типів, а саме: male feminist, 
profeminist, womanist, masculist. 

I am involved in the radical profeminist struggle because I believe 
in the liberation of women [www.ajax.abacon.com/ articles/ 
index/htm]. 

Нова лексема profeminist позначає чоловіка – прибічника 
жіночого руху. 

Залізний Джон (Iron John)  центральна постать, символ 

чоловічого руху міфопоетів (mythopoetic men’s movement), який 
очолює автор книги, письменник Р. Блай. Синонімічною є назва 
hembrismo. 

Structured around Brothers Grimm fairy story about Iron John the 
book offers a rich and poetic view of manhood and masculinity [5]. 

Hembrismo is the counterpart of machismo. It describes the role of 

female in Latin cultures  specifically in the face of machismo 
[Social/Cultural, pt 2-3]. 

Чоловік сьогодення ніби переживає “гендерне потрясіння” 

(genderquake), коли відбувається переосмислення гендерних ролей 
у суспільстві, їх перерозподіл та проблеми, пов’язані з цим. 

Eight profeminist men were asked to recount their personal 
experiences… [Fam.St. Abs, Vol.21, #3, 1999, P. 302]. 

Таким чином, утворення нової лексики на позначення 
чоловіків зазнало значного впливу жіночого руху в сучасному 
англомовному суспільстві, що спричинило появу не тільки нового 
ставлення до жінки чи чоловіка, але й протиборство двох 
тенденцій: вербалізації іміджу “нової жінки” та “нового чоловіка”. 
Утворені неологізми віддзеркалюють традиційне, стереотипне 
ставлення до чоловіків на новий лад. Отже чоловічий рух став 
найбільш яскравою відповіддю суспільства на фемінізм. Він 
збагатив словник англійської мови достатньою кількістю 
оригінальних нових слів. 
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ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОПІКИ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ  

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Існуюча в Україні система державних закладів утримання 
дітей, позбавлених батьківського піклування, не задовольняє на 
сьогодні якісне вирішення їх проблем, через що стрімко зростає 
кількість дітей, які самовільно покидають такі установи. 
Практично суспільне життя вже давно довело тезу про те, що 
державі було б вигідніше вкладати гроші не у великі дитячі 
установи, які дійсно потребують значного фінансування, а в 
окремі родини, які здатні прийняти дитину у свою сім’ю та 
забезпечити їй належний рівень виховання. 

Як свідчать міжнародні педагогічні та соціологічні 
дослідження [1] найбільш ефективним, що може сприяти 
вирішенню проблем соціального становлення рівнобічного 
виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, є 
передача їх на виховання у сім’ю, у природне соціально-
педагогічне середовище, що спроможне впливати на виховання 
дитини. Саме в сім’ї формуються світогляд, морально-естетичні 
ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, ціннісні 
орієнтири дитини. 

Влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків у 
прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу розглядається в 
Україні як делегування державою прийомним батькам прав на їх 
виховання та утримання. Такий підхід передбачає здійснення 
контролю з боку держави за тим, як прийомні батьки виконують 
зобов’язання, взяті на себе стосовно вихованців. Такий контроль 
як форма дієвої допомоги здійснюється у ході соціального 
супроводу таких сімей [2]. 

http://www.achilessheel.freeuk.com/%20archives/issue17/august94
http://www.achilessheel.freeuk.com/%20archives/issue17/august94
http://www.trikone.com/
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Соціальний супровід, що забезпечується соціальними 
працівниками центрів соціальних служб для молоді, з одного боку, 
виступає як контроль за умовами виховання та утримання 
прийомної дитини в сім’ї, з другого – як система дієвої допомоги у 
вирішенні життєвих проблем, пов’язаних із влаштуванням у сім’ї 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Організацію та здійснення соціального супроводу сімейних форм 
опіки покладено на Центри соціальних служб для молоді. 

Держава в особі представників відповідних відділів 
державної адміністрації гарантує надання таких видів 
матеріальної підтримки прийомним батькам та забезпечення прав 
прийомних дітей: 

 вчасних виплат на утримання дітей в прийомних сім’я; 
 дотримання та забезпечення особистісних й матеріальних 

прав прийомних дітей (оздоровлення, безкоштовний проїзний 
квиток, забезпечення житлом тощо); 

 організації супроводу і підтримки дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та їх прийомних сімей тощо [3]. 

Важливими організаційними заходами з підтримки прийомних 
сімей та прийомних дітей є: 

1. Аналіз дотримання державних гарантій прийомним сім’ям 
та забезпечення прав прийомних дітей. 

2. Щорічний огляд функціонування сім’ї та розвитку 
прийомної дитини. 

3. Організація заходів щодо надання благодійної допомоги 
прийомним сім’ям. 

4. Сприяння розвитку груп взаємодопомоги прийомних 
сімей. 

Соціальний працівник надає практичну соціальну допомогу, 
налагоджує співпрацю усіх служб, які захищають права дітей, з 
метою забезпечення найкращих умов виховання та розвитку 
дитини у сім’ї. 

Робота соціальних працівників з сім’єю повинна ґрунтуватися 
на паритетних умовах – батьки мають чітко виконувати свої 
обов’язки, які беруть на себе, приймаючи на виховання дітей, і не 
перекладати їх на соціальних працівників. Саме спільна, 
зацікавлена співпраця спеціалістів та батьків, що базується на 
двосторонній домовленості щодо виконання взятих зобов’язань, 
становить сутність соціального супроводу таких сімей. 

Основою для розроблення стратегії соціального супроводу 
дитини та сім’ї має стати інформація про дитину, яка 
влаштовується на виховання. Вона збирається на етапі входження 
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дитини в сім’ю. Ця інформація є базовою для подальшого 
оцінювання ефективності виховання та розвитку дитини у сім’ї. 

Позитивним результатом влаштування дитини у сімейне 
оточення слід розглядати набуття нею сімейних стереотипів життя 
та побутових стосунків, а в кінцевому підсумку – можливість 
самостійного існування та забезпечення першочергових потреб. 
Саме на досягнення такої мети має бути спрямована робота з 
сім’єю. Стратегічним напрямом соціального супроводу має стати 
визначення перспектив подальшого влаштування дитини після 
досягнення нею повноліття – працевлаштування, забезпечення 
житлом, продовження освіти. Саме ці проблеми мають 
вирішуватися батьками та соціальними працівниками протягом 
всього періоду проживання дитини у сім’ї [4]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ СИНОНІМІВ ТА 

АНТОНІМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

У процесі історичного розвитку слово може набувати одного 
або декількох різних семантичних відношень. Це пояснюється 
тим, що слово є відображенням суперечності, діалектичності. 

В англійській мові, як і в інших, є різні групи слів за 
значенням. Саме синоніми відносяться до найбільших за обсягом і 
виступають водночас основою найвиразніших стилістичних 
засобів. 
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У мові вся лексика систематична, і антонімія є одним з 
найважливіших проявів системних відношень у мові та в 
мисленні. Слова і їхні значення існують не окремо один від одного, 
вони з'єднуються в нашій свідомості в різні групи, причому 
підставою для групування слугує подібність або пряма 
протилежність за подібним значенням. 

Антонімія являє собою семантичне явище, пов’язане з 
відображенням у мові однієї і тієї ж сутності, однак на відміну від 
синонімів, подібність значення антонімічних слів виявляється 
насамперед у їхньому протиставленні в нашій свідомості. Слід 
зазначити, що одне і теж явище, ознака можуть бути позначені 
антонімічними словами в залежності від зовнішньої ситуації, тобто 
від того з якими реаліями вони співвідносяться. При цьому одна і 
та ж властивість або якість, або оцінка, властива різним реаліям, а 
також приписувані їм, можуть істотно відрізнятися по своїй 
концептуальній значущості. 

Зазначимо, що першим лінгвістом, який звернув увагу на 
опозиції в мові, був Ф. де Соссюр, Н. С. Трубецькой 
систематизував вивчення лінгвістичних опозицій у фонології, 
вказавши одночасно на можливість їх застосування в інших 
галузях мовознавства. Його класифікація була удосконалена 
завдяки працям Ж. Кантіно, А. Гарріса, А. Мартіне, Ф. Єльмслева. 
До проблеми кореляції звертався лінгвіст Ю.С. Стєпанов.  

Досліджуючи семантичні протиставлення антонімів і 
синонімів, мовознавці доходять таких висновків: а) антонімічні й 
синонімічні відношення в мові є певною мірою умовністю; за 
своєю семантичною суттю антоніми й синоніми неоднорідні. Їм 
властиві відношення контрадикторності, контрастності, то-
тожності, конверсії, комплементарності, факультативності  
градації, відносності  й корелятивності; в) справжніми антонімами 
й синонімами можна вважати тільки різнокореневі слова. 
Синтезуючи зазначене вище, слід наголосити, що перший напрям 
не вносить у вивчення антонімічно-синонімічних кореляцій ніяких 
ідей. Представники другого прагнуть науково пояснити ці два 
мовні явища, шукаючи нові шляхи для систематизації 
нагромадженого матеріалу, для використання його з 
максимальною користю і висловлюючи ряд цінних думок щодо 
окремих властивостей антонімів і синонімів. Прихильники тре-
тього напряму збіднюють антоніми й синоніми, і їхня теорія не 
підкріплена фактами дійсності. Членам мовної спільноти байдуже, 
як утворюються антоніми й синоніми, але безперечно, що вони є 
яскравими стилістичними засобами поряд з омонімами та 
багатозначними словами. Всебічне вивчення цього явища не доз-
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волить повністю ігнорувати широту виражальних можливостей 
мови [3, 67]. 

Коли які-небудь два слова мають в своїх значеннях і загальні, 
і різні ознаки, причому ті та інші виразні і їх можна перерахувати, 
то такі два слова складають опозицію [2, 64].  Гарний приклад 
опозиції дають слова, що позначають споріднені відносини, 

наприклад англ. brother ~ sister. Загальне у них: члени сім'ї, що 
належать до того ж поколінню, що і «я»; що знаходяться зі мною в 
кровній спорідненості; обидва — по бічній лінії', а відмінні ознаки 
статі: «чоловіча стать» — «жіноча стать». Інший приклад: англ. 

brother ~ granddaughter, загальне у них: «члени сім'ї, що 
знаходяться зі мною в кровній спорідненості», а відмінні ознаки 
покоління: «brother — моє покоління» «granddaughter — молодше 
покоління», лінії спорідненості: «brother — бічна лінія» ~ 
«granddaughter — пряма лінія» — і ознаки статі. Як бачимо, в 
опозиції ознаки можуть розподілятися по-різному: в одному 
випадку у протиставлених словах, більше загальних ознак і менше 

відмінних (brother ~ sister),в іншому — більше відмінних і менше 
загальних (brother— granddaughter). 

У антонімах відмінність переважає над схожістю: talk ~ be 
silent, загальна частина «створювати голосом звуки мови, слова», 
але при talk вона мислиться цілком наявною, як би із знаком 
«плюс», а при to be silent цілком відсутньою, як би із знаком 
«мінус». Коли які-небудь слова, що здаються неповними 

антонімами, наприклад  talk ~ shout, ми розглядаємо як антоніми, 
то ми завжди обмежуємо їх загальну частину, в даному випадку 
вводимо ознаку «to say things to someone as part of a conversation / 
говорити нормально, не дуже голосно», і тоді ознаки знову 
розподіляться таким же чином: у одного слова усі введені ознаки 

будуть в наявності, як би із знаком «плюс» (talk), а у іншого вони 
будуть цілком  відсутні, як би із знаком «мінус». Насправді, 
shout — a loud call expressing anger, pain, excitement / говорити, 
але говорити «не нормально, дуже голосно виражаючи злість, біль 
чи захоплення». 

Якщо ж обмежувальної ознаки не вводяться, то в зіставленні 

слів talk і shout загальна частина ознак буде переважати над 
відмінною, і слова виявляться не антонімами, а синонімами: talk 
«створювати голосом звуки мови, слова, а shout «створювати 
голосом звуки мови, слова + дуже голосно». Таким чином, між 
антонімами і синонімами немає непрохідної межі; чи опиняться 
вибрані нами пари слів антонімами або синонімами, залежить від 
того, в якому відношенні, з якою обмежувальною ознакою ми 
розіб’ємо взяту групу слів. Але не варто думати, що явища 
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антонімії і синонімії залежать від свавілля дослідника. В одних 
випадках обмежувальна ознака при даних словах є завжди. Такі 
слова переважно, завжди, окрім особливих випадків порушення їх 

значень, будуть антонімами. Такі day ~ night, big ~ small і так далі.  
Навпаки, коли в сигнифікаті присутні загальні ознаки, а 
обмежувальна ознака не входить сама по собі в сигнифікат, не 
існує у ньому завжди і не вживається усіма, протиставлені слова 
виявляються синонімами. Значить, антоніми і синоніми можуть 
складати співвідносні між собою розчленовування однієї і тієї ж 
групи слів. 

Як підсумок, зазначимо, що дослідження даної проблеми 
дозволяє розкрити нові властивості взаємодії синонімів та 
антонімів. Два слова, які протиставляються  одне одному 
(антоніми), можуть мати спільні загальні ознаки, які перетворюють 
їх на близькі одне одному за значенням (синоніми). 
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МІЖГАЛУЗЕВА ТА ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВА ОМОНІМІЯ 

ТЕРМІНІВ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД 
 

Терміни, на відміну від слів “широкого вжитку” всередині 
свого термінологічного поля зазвичай однозначні; одне і те ж слово 
може бути терміном різних сфер знання, але слід зауважити, що 
це не полісемія, а омонімія. Омонімія – одне з явищ, які 
притаманні всім мовам та характеризують лексико-семантичну 
систему кожної з них. 

В сучасній лінгвістиці прийнято вважати, що омонімія 
представляє собою лексико-семантичний процес, при якому 
можлива наявність та функціонування двох чи більше 
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рівнозвучних мовних знаків, які семантично не пов’язані між 
собою [1, 3–10]. 

Омонімія термінів це досить поширене явище, яке помітно 
ускладнює роботу будь-якого перекладача. Традиційно виділяється 
два основних типи термінів-омонімів: міжгалузеві та 
внутрішньогалузеві. 

Міжгалузева омонімія – це терміни однієї області значення, 
які піддалися переосмисленню і ввійшли в терміносистему іншої 
науки. Для міжгалузевої омонімії характерні дві обов’язкові 
ознаки: за термінами повинні бути закріплені різні дефініції, і ці 
терміни функціонують в різних термінологічних системах. Вчені 
вважають, що в більшості випадків співіснування міжгалузевих 
омонімів стало можливим через їх утворення від латинського 

кореня [2, 18–21]. Наприклад, термін finish (від лат.“finis”) має такі 
значення: у техніці – “обробка, поліровка, чистова обробка”, у 
текстильній промисловості – “апретура, чистота поверхні”, у 
сільському господарстві – “фініш, остання фаза відгодовування”. 

У мові науки і техніки особливо поширена омонімія термінів 
через те, що у терміносистемах різних галузей науки і техніки 
широко застосовується так зване семантичне словотворення, коли 
існуючій формі слова приписується те чи інше значення. Так, 

наприклад, слово leader (один з міжгалузевих термінів) у фізиці 
має значення “іскровий або грозовий розряд, лідер”, у 
кінематографії – “зарядка ділянки кіноплівки, рекорд”, у 
кібернетиці – “початок масиву”, у слюсарній справі – “ходовий 
гвинт”, у геодезії – “попередній мерщак”, у гірничій справі – 
“направляюча стріла копра”, у політології – “провідник, керівник”, 
у поліграфії – “пунктир, пунктирна лінія”, у ботаніці – “головна 
гілка”, у сільському господарстві – “основний сорт” тощо. 

Зрозуміло, що значною мірою характер значення таких 
омонімічних термінів визначається належністю оригіналу до тієї 
чи іншої галузі науки і техніки та конкретною тематикою самого 
тексту оригіналу. Однак, перекладацькі помилки можуть все ж 
виникати у зв’язку із неправильним вибором значення 
омонімічного терміну із суміжної галузі науки або техніки. Так 

медичний термін debris, який має два значення: одне ширше, 
загальномедичне (“чужорідна речовина”), а інше – вужче, 
стоматологічне (“зубний наліт”). При перекладі тексту зі 
стоматології можливий неправильний переклад даного терміну у 
тому випадку, коли він вжитий у тексті, що перекладається у 
широкому значенні, а вузький чи широкий контекст не 
дозволяють визначити, у якому із зазначених значень вжитий цей 
термін.  



239 
 

Досить часто зустрічається й внутрішньогалузева омонімія 
термінів, якій характерна одна й та ж форма слова, що має різні 
значення в межах тієї ж самої галузі науки чи техніки [2, 23–25]. 

Прикладом внутрішньогалузевої омонімії може слугувати 

термін vat, який лише в текстильній справі має декілька зовсім 
різних значень, таких як: “куб”; “ванна, барка, корито”; “група 
кубових фарбників”. Чи, наприклад, такий термін як housing в 
лише в техніці має декілька значень: “корпус”; “картер”; “гніздо”; 
“паз”: “статина”. 

Слід також зазначити, що один і той самий термін може 
водночас виступати як терміном внутрішньогалузевої омонімії, 
так і терміном міжгалузевої омонімії. Візьмемо для прикладу 

термін starter. У спортивній термінології він означає “учасник 
(змагання)”, а в сільському господарстві – “добрива, що вносяться 
при посіві”. Це є приклад міжгалузевої омонімії, так як існують 
абсолютно різні значення в різних галузях. Але якщо цей же 
термін розглянути в межах однієї галузі, виявляється, що окрім 

значення “добрива, що вносяться при посіві” у сільському 
господарстві існує й інша дефініція на позначення даного терміну, 

тобто “корм для молодняка”. 
Омонімія існує також у випадку термінів-абревіатур та 

скорочень. Оскільки абревіатури та скорочення складаються з 
невеликої кількості літер, то існує ймовірність співпадіння їхніх 
форм у різних галузях науки та техніки [3, 185–187]. Наприклад, 

англійський термін-абревіатура ОР у технічній терміносистемі 
позначає “зовнішню приладову дошку”, у видавничій справі – 
“розпродаж видання”, у термінології поштового зв'язку – “наддрук 
на лицьовому боці марки, що змінює її вартість”, а у 
метеорології – це “умовна позначка снігової “крупи”. Абревіатура 
O.R. у військовій термінології позначає “канцелярію підрозділу, 
організований резерв або ж рядовий та сержантський склад”, у 
метрології – “зовнішній радіус”, у страховій справі – “ризик 
власника майна або вантажу”, а в електротехніці – 
“максимальне релє”, у медицині “операційна”. 

Icнyє як міжгалузева омонімія абревіатур та скорочень, що 
описана вище, так i внутрiшньогалузева омонімія, коли один i той 
же набір літер позначає зовсім різні поняття [3, 187–189]. 

Наприклад, у військовій справі абревіатура FA позначає “польову 
армію; польову артилерію; надбавку на утримання сім’ї та 
повітряну пригоду”. OPT у граматиці означає “оптатив”, у 
юриспруденції – “оптація”, у фізиці – “оптика”. 

Отже, переклад термінів – дуже відповідальна задача для 
перекладача. Не дивлячись на розширення зв’язків між народами 
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на планеті, використання все більш ефективних засобів 
комунікації і пов’язане з цим взаєморозуміння культур, 
перекладач повинен рахуватися з тим, що кожна мова 
розвивається самостійно: в ній діють власні мовні реалії, 
закріплені культурно-історичні реалії, з’являються нові реалії, які 
ще не мають еквівалентів на момент перекладу на інші мови. Але і 
попри цього перекладачеві доводиться перекладати матеріали, що 
містять і такі термінологічні особливості, з якими він не знайомий. 
Це означає, що незалежно від ступеня володіння перекладачем 
обома мовами, об’єму його фонових знань, він так чи інакше 
зустрінеться з неочікуваним в тексті оригіналу, що може бути 
лінгвістичними чи екстралінгвістичними реаліями. Враховуючи 
це, перекладачеві потрібно знати і вміти користуватися (окрім 
словників) різними енциклопедичними довідниками, а також 
поширеною у всьому світі мережею Інтернет. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ (ПІВНІЧНА АМЕРИКА ТА  
ЗАХІДНА ЄВРОПА) І В УКРАЇНІ 

Виникнення дистанційного навчання як правило пов’язують 

з курсами кореспондентського навчання, які почали 
запроваджуватися у вищих навчальних закладах Європи та 
Північної Америки, і приблизно датують 30-ми роками XIX 
століття. 

Сам термін дистанційна освіта спочатку почали 
використовувати в назвах наукових журналів, а у 1982 році, в 
результаті перейменування Міжнародної Ради з 



241 
 

кореспондентського навчання у Міжнародну Раду з дистанційної 
освіти, він увійшов у вжиток [3, 30]. Однією з причин 
застосування нового терміну стала поява нових засобів 
дистанційної навчання та перехід системи освіти на відстані на 
наступний, якісно новий рівень розвитку. 

Аналіз закордонної та вітчизняної педагогічної літератури 
показує наявність різних періодизацій становлення та розвитку 
дистанційного навчання. Так, Шуневич Б.І. виділяє три етапи 
розвитку дистанційного навчання [6]: 

1. кореспондентське навчання (1840-1960-ті рр. – Європа, 
1880-1960-ті рр. – Північна Америка); 

2. відкрите і дистанційне навчання (1970-1980-ті рр.); 
3. електронне дистанційне навчання (1990-ті рр.-2007 р.). 
Інша періодизація включає 5 етапів [5]: 
1. заочно-кореспондентський етап (1870–1910 рр.); 
2. техніко-фасилітований етап (1910–1960 рр.); 
3. медіаосвітній етап (1960–1980 рр.); 
4. науково-фундаментальний етап (1985–1995 рр.); 
5. інформаційно-комунікаційний етап (1995 р. – дотепер). 
Хоча наведені вище періодизації і відрізняються датуванням 

етапів та їх кількістю, спільним для них є взяте за основу 
використання засобів дистанційної навчання. Так, в першій 
періодизації увага приділяється типу зв’язку між учасниками 
навчального процесу та засобам передачі начального матеріалу. Те 
ж стосується і другої періодизації, за винятком 4-го етапу, на 
якому дистанційне навчання, на думку автора, розглядається як 
окрема «самостійна наукова галузь» [5, 38] 

Схожий підхід до періодизації застосовано і закордонними 
дослідниками, які виділяють чотири покоління засобів 
дистанційного навчання [7, 4]: 

1-ше покоління (1850-1960) – переважно односторонній 
зв’язок та переважання однієї технології (текстові матеріали, 
радіо, телебачення); 

2-ге покоління (1960-1985) – переважно односторонній 
зв’язок та різні технології (текстові матеріали, аудіо- та 
відеокасети, телебачення); 

3-тє покоління (1985-1995) односторонній зв’язок та елементи 
двостороннього зв’язку, переважання комп’ютерних технологій 
(текстові матеріали, телефон, факс, компакт-диски, комп’ютерні 
програми та інформаційні ресурси, Інтернет, електронна пошта, 
аудіо- та відеоконференції); 

4-те покоління (1995-2005) двосторонній зв’язок в режимі 
реального часу та різні технології, початок високих комп’ютерних 
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технологій (архівована інформація на компакт-дисках та дисках, 
комп’ютерні мережі та програми, інформаційні ресурси, Інтернет, 
електронна пошта, аудіо- та відеоконференції). 

Як бачимо, класифікація засобів дистанційного навчання 
майже повністю збігається з періодизацією розвитку 
дистанційного навчання Шуневича Б.І. Враховуючи зазначене 
вище, можемо дійти висновку про пряму залежність розвитку 
дистанційного навчання від науково-технічного розвитку 
суспільства, оскільки саме поява нових типів комунікації, засобів 
передачі навчального матеріалу та їх доступність є одними з 
чинників переходу системи дистанційної освіти на якісно новий 
рівень. 

Державотворчі процеси і кардинальні зміни у суспільно-
політичному та економічному житті України кінця 90-х років 
поставили перед вітчизняною системою освіти нові стратегічні 
завдання, вирішення яких вимагало пошуку пріоритетних 
напрямів реформування освіти. Одними з принципів реалізації 
Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), 
що вплинули на подальший розвиток системи дистанційної освіти 
стали «безперервність освіти» та «багатоукладність та варіантність 
освіти» [1]. 

20 грудня 2000 року Постановою МОН України було 
затверджено Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні, 
яка базувалася на державних законодавчих та нормативно-
правових актах. 

Україна як самостійна та незалежна держава почала 
розвивати свою власну систему дистанційної освіти значно 
пізніше, ніж країни Західної Європи та Північної Америки. Так, 
наприклад, кореспондентське навчання іноземних мов в Україні 
з’явилося лише в 90-х роках XX століття та забезпечувалося одним 
з філіалів ЄШКО (Европейская школа корреспондентского 
обучения). 

З іншого боку, розвиток системи дистанційної освіти в 
Україні відбувався з урахуванням багатого досвіду інших країн та 
існуючих досягнень у цій сфері та проходив у 2 етапи [2]: 

1-й етап (2000-2001) – підготовка та експериментальне 
впровадження; 

2-й етап (2002-2003) – повномасштабне розгортання та 
впровадження. 

Процес розвитку та впровадження системи дистанційної 
освіти триває. 25 червня 2013 року було схвалено «Національну 
стратегію розвитку освіти в Україні до 2021 року». Одним із 
основних напрямів її реалізації є інформатизація освіти та 
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пов’язані з нею заходи, що безпосередньо стосуються розвитку 
дистанційного навчання [4]. 
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opposition…” [1, 57], ― the notes of a modern post-graduate student 
introduce the topic of continuous controversy about the Bologna 
process implementation into higher education of Ukraine. The fears of 
the rigid innovations are also expressed by Western European 
students and scientists [2, 61; 1, 115]. It is hard to argue with 
Russian sociologist A.Bikbov, who identifies an only way of keeping 
academic freedoms and universities development in collective 
management of professors and instructors to counteract bureaucracy 
and economic influence over education [1, 116]. 
 In academic programs for all subjects, English for Specific 
Purposes including, in Ukrainian state higher educational 
establishment it is typically given the following system of assessment: 
If there is a credit in the end of a semester 
Поточне тестування та самостійна робота (Formative assessment 
and self-study) 

Fin
al 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 20 100 

 
If there is an exam 
Formative assessment and self-study Final 

test 
(exam) 

 

Total 

CM 1 CM 2 CM 
3 

CM 
4 

CM 
5 

CM 6 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т1 Т1 Т1 Т1 Т2 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100 

 
As we see, the system is hardly different from the old “5-balls” 

classroom-credit-exam assessment. The realization of strict 
observance of the system raises queries (for example, what kind of 
procedure for checking each student’s Content module results is 
used, how different is this process from the one used by secondary 
school teachers). 

In a simplified version of the above-mentioned system there is 
more space for novelties and different types of assessment: 

Credit 
Module 1 Module 2 Final test Total 

40 40 20 100 

Exam 
Module 1 Module 2 Exam Total 

30 30 40 100 
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 Here an instructor together and students have opportunity to 
“negotiate the rules”. For example in our classroom we arrange 50% 
for self-study (see further explanations on portfolio), for Modular 
test(s) and classroom work - 25% each. In portfolio we have the 
summaries of the articles or books, creative projects (presentation 
materials, reports on social events where a student participated), 
additional vocabulary-building and grammar exercises, other 
materials facilitating the preparation for the final test (exam). I 
recommend students to check their output of the 
exercises/tasks/projects by answering in writing the following 
questions: “Why have I chosen this task? What have I done to make 
it? What have I learnt?” 
 The questions of general rules for completing and assessment of 
Modular tests, as well as students’ classroom performance are still 
arising. The only example of standard final test – External 

Independent Assessment (ЗНО) ― lacks Listening and Speaking part 
and is unlikely to be considered as a starting point for a high-quality 
university test. The instructors still put marks for students’ 
“classwork” by old-fashioned “5-balls scale” mostly, again without any 
previously elaborated rules. 
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перспективи)»  підкреслює, що «Освіта – основа розвитку 
особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього 
України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-
економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. 
Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та 
економічний потенціал суспільства. Освіта є стратегічним 
ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення 
національних інтересів, змінення авторитету і 
конкурентоспроможності держави на міжнародній арені» [3]. 

З другої половини XX століття ведеться пошук шляхів 
оновлення систем освіти, що забезпечують перехід від принципу 
«освіта на все життя» до принципу «освіта протягом життя». Освіта 
впродовж життя стала визначальною філософією освіти  
XXI століття і актуалізувала цілий ряд інноваційних підходів у 
процесі навчання, спровокувала зміну культурних стереотипів і 
соціальних відносин, кардинально вплинула на ринок праці і т.д. 
Ключовою ланкою в цьому процесі стало посилення ролі 
неформальної освіти дорослих (НФО).  

Аналіз теоретичних досліджень неформальної освіти 
дорослих, дозволив зробити висновок, що концепція неформальної 
освіти спирається на педагогічні та філософські  ідеї Дж. Дьюї 
(1859-1952), видатного американського філософа і педагога. Він 
здійснив філософсько-науковий аналіз педагогічної теорії та 
практики й створив нову філософію освіти, концептуальні 
положення якої мали визначальний вплив на розвиток 
педагогічної науки і системи освіти в США та багатьох країн світу 
упродовж ХХ століття [2]. Педагогіка Дж. Дьюї становила нову 
педагогічну парадигму, новаторськими ідеями якої виступили: 
визнання права кожної людини на індивідуальний розвиток і 
повну самореалізацію своїх сил і можливостей, організація 
навчання шляхом діяльності, розвиток учнівського 
самоврядування, необхідність при відборі змісту освіти виходити 
зі схильностей та інтересів учнів. Мета навчання - повна 
реалізація потенціалу і здібностей учня. Дж. Дьюї різко критикує 
традиційну систему навчання, побудовану на репродуктивній 
передачі, засвоєнні і відтворенні знань, що вимагає від учнів 
значних зусиль та зовнішнього  дисциплінування і зовсім не 
враховує інтереси і потреби учнів. Вихідним пунктом концепції 
неформальної освіти з’явився принцип максимальної 
індивідуалізації навчання, урахування досвіду і потреб учня. 

Як зазначають дослідники проблеми, одним з джерел, а нині 
однією з основ концепції неформальної освіти дорослих, стала 
гуманістична теорія освіти, що виводиться з теорії особистості та 
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гуманістичної психології, яка визначає своїм головним предметом 
особистість як унікальну цілісну систему, яка є не чимось 
заздалегідь даним, а відкритою можливістю її самоактуалізації.                   

Самоактуалізація – це прагнення живої істоти до росту, 
розвитку, самостійності, самовираження, активізації всіх 
можливостей свого організму. Згідно цієї теорії найважливішим 
принципом навчання має стати виявлення внутрішнього «я» 
кожного індивіда; людина наділена потенціями до неперервного 
розвитку і самореалізації, людина – це активна, творча істота.  
Найбільш яскравими представниками гуманістичної психології є 
американські вчені-психологи (А.Х. Маслоу, Г.В. Олпорт, 

К.Р. Роджерс та ін.). А. Маслоу (1907-1970) – один з 
основоположників гуманістичної теорії, головною 
характеристикою особистості вважав потяг до самоактуалізації, 
самовираження, розкриття потенцій до творчості та любові, в 
основі яких лежить гуманістична потреба нести людям добро. 

Гордон В. Оллпорт (1887-1967)  вважав особистість відкритою 
системою: розвиток особистості завжди здійснюється у  
взаємозв’язку  з іншими людьми. Карл Роджерс (1902-1987) на 
зміну того, що він назвав традиційним зразком вчення, 
запропонував у своїй парадигмі експериментального навчання 
гуманістичний підхід, заснований на добровільному навчанні, що 
спирається на потреби і досвід тих, хто навчається, поділу 
відповідальності за навчання серед усіх членів групи, що беруть 
участь у навчанні, шанобливому ставленню до них як до окремих 
унікальних індивідуальностей, самокерованому навчанні і 
взаємодії навчання та діяльності [3]. 

Дослідження результатів упровадження неформальної освіти 
дорослих як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються, за 
останні роки свідчать, що саме неформальна освіта є 
гуманістичною та демократичною освітою, так як забезпечує 
можливість отримання освіти всіма бажаючими, незалежно від 
їхнього віку, статі, місця проживання та соціального стану [4]. 
Поширення неформальної освіти в певному сенсі сприяє  
справедливому розподілу благ. Наприклад, дорослі люди, які  не 
ходили і через певні обставини не ходитимуть до школи, мають 
можливість отримати базову освіту через канали неформального 
навчання. Таким чином, неформальна освіта гуманна за своєю 
природою, тому що звернена до людини, до її інтересів і потреб. З 
одного боку, в центрі всіх освітніх починань знаходиться людина 
зі своїми інтересами і потребами – і це сприяє формуванню 
індивідуальної неповторності особистості.  З іншого ж боку, 
зв'язок із навколишнім середовищем і спрямованість на будь-які 
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професійні, соціальні, вікові, етнічні групи населення сприяють 
посиленню соціалізації особистості дорослої людини [1]. 
 Сучасна неформальна освіта дорослих – це будь-яка 
організована систематична освітня діяльність, здійснювана за 
межами традиційної шкільної системи, з метою забезпечити певні 
форми навчання для певних груп населення; вона відрізняється 
нетрадиційним підходом до організації навчально-пізнавальної 
діяльності, тісним зв'язком із професійним та соціально-
культурним середовищем, високим ступенем гнучкості і 
різноманітності форм, спрямованістю на будь-які професійні, 
соціальні, етнічні, вікові групи, всебічним стимулюванням 
самоосвіти, самовиховання та саморозвитку людини [4].  

Отже, освіта більше не може обмежуватися кількома роками 
чи навіть десятиліттями на початку життя людини, оскільки 
безперервне оновлення інформації вимагає постійного 
самовдосконалення та навчання для досягнення життєвого успіху. 
Необхідним засобом соціально-економічного прогресу в 
ХХІ столітті є трансформація людства в суспільство «довічного 
навчання». Положення «від навчання на все життя до навчання 
через все життя» може служити гаслом сукупної системи освіти і 
найбільш повно відображає потенціал і завдання неформальної 
освіти, яка, в свою чергу, має стати одним з механізмів реалізації 
концепції освіти впродовж життя.  
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Серед усіх регіонів Великої Британії, Шотландія має найвищі 

показники якості надання послуг з профорієнтації, а також 
займає перше місце в плані методологічного забезпечення 
профорієнтаційної діяльності. 

Не дивлячись на те, що інституційні механізми в усіх регіонах 
Великої Британії, включаючи загальну систему освіти в основному 
схожі, все ж існує багато відмінностей в системі професійно-
орієнтованої освіти, зокрема в Шотландії. Головною особливістю 
як шкільної освіти, так і професійно-орієнтованої освіти Шотландії 
є те, що тут переважають розробки практичних підходів у 
професійно-орієнтованому навчанні, які розробляються шкільним 
відділом методики разом з зовнішніми профконсультантами, 
враховуючи теоретичний та практичний досвід роботи 
профорієнтаційної діяльності країни. А також в  Шотландії існує 
відділ з питань кар’єри у школах та коледжах подальшої освіти та 
асоціація методистів Шотландії (Scottish Guidance Association), 
діяльність якої включає і профорієнтаційну роботу як частину 
складової методологічного керівництва. В Шотландії 
профорієнтаційна діяльність визначається терміном професійно-
орієнтована освіта, який якнайкраще характеризує діяльність у 
курикулумі, що стосується допомоги випускникам школи у 
прийнятті зважених рішень щодо майбутньої професії, а також 
узгоджується з поняттям безперервної освіти. До навчальних 
заходів та програм, що допомагають учням прийняти рішення 
щодо майбутньої професії входять: 

- навчально-методичні заходи з профорієнтації, які 
забезпечують учнів сучасною, доступною, мультимедійною 
інформацією щодо можливостей учнів з у світі професій; 

- індивідуальна та групова допомога щодо прийняття рішень 
стосовно майбутньої професії, що проводиться під керівництвом 
служби з профорієнтації разом з пасторським піклуванням та 
вчителями-координаторами з профорієнтації. Заняття проходять в 
процесі спілкування з учнями у невимушеній атмосфері, з метою 
визначення найбільш відповідної сфери діяльності та певної 
професії;  
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- спланований комплекс робіт, які розглядають зміст певної 
трудової діяльності; 

- інтегрована робота вчителя-предметника, яка поєднує 
навчання певного предмету (англійської мови, географії, технології 
та ін.) з елементами професійної орієнтації, що сприяє не тільки 
вивченню змісту предмета, але й допомагає в багатьох ситуаціях 
професійної діяльності; 

- програми, пов’язані з роботою в суспільстві, проектами, 
направленими на визначення своєї ролі в суспільстві через 
спілкування, співпрацю зі сферою бізнесу. 
         В Шотландії, на відміну від інших регіонів, значна увага 
приділяється профорієнтації у початковій школі, а також у 
навчанні після 16-ти років, а загальний шкільний вік 
профорієнтаційного навчання та підготовки є від 3 до 18 років.    
З 2011 року, після того, як Шотландський Уряд опублікував нову 
стратегію для послуг «профінформації, профконсультування та 
профорієнтації» («career information, advice and guidance») з 
чіткими поясненнями щодо їх призначення і застосування до всіх 
вікових категорій населення, в змінах концепції надання послуг 
приділяється значна увагу тому, щоб допомогти  кожному у 
розвитку здібностей управління кар’єрою, при цьому 
продовжуючи надавати безкоштовні веб-послуги з великою базою 
ресурсів та он-лайн консультуванням, а також телефонні та 
індивідуальні послуги допомоги у плануванні кар’єри. Таким 
чином, предмети «профорієнтація» або «кар’єрна освіта» та 
навчання пов’язане з майбутньою професією стали більш 
значимими. Здібності управління кар’єрою вбачаються як 
ключовий компонент курикулуму  та визначаються такими 
здібностями, як: розвиток особистого усвідомлення того, що 
подобається, а що ні, а також визначення своїх сильних та 
слабких сторін; збирати, інтерпретувати та аналізувати 
інформацію щодо навчання,  майбутньої професії та ринку праці; 
розглядати варіанти подальшого навчання та роботи, 
співвідносити їх з власними пріоритетами і сильними сторонами; 
вживати заходів щодо побудови кар’єрного шляху.  

В цьому процесі, школи є ключовими провідниками 
навчання пов’язаного з майбутньою професією, але консультанти з 
профорієнтації грають головну роль, допомагаючи школам 
включити здібності управління кар’єрою у курикулум. З 2008 року 
у Шотландії діє служба підвищення кваліфікацій Шотландії «SDS»  
(Skills Development Scotland), яка була створена в результаті 
об’єднання єдиної служби профорієнтації Шотландії  з іншою 
партнерською організацією «Шотландський університет 
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промисловості» (Scottish University for Industry), Хайлендські та 
острівні підприємства (Highlands&Islands Enterprise) та  
шотландські підприємства «Skills Intervention arms». На сьогодні 
саме служба підвищення кваліфікацій Шотландії є відповідальною 
за надання послуг, які раніше надавалися службою профорієнтації 
Шотландії. Використання досвіду та професійних знань 
консультантів з профорієнтації для підтримки шкіл у включенні 
розвитку «здібностей управління кар’єрою» до нового курикулуму, 
допомагає досягнути мети озброєння учнів необхідними знаннями, 
вмінням, здібностями та практичними навичками для того, щоб 
стати  відповідальним громадянином з успішною кар’єрою, 
сприяючи розвитку суспільного потенціалу країни. 

Розробники курикулуму мають нелегке завдання контролю 
виконання нової концепції на практиці в школах. І таким 
контролем є розроблений службою підвищення кваліфікацій 
Шотландії разом зі школами механізм моніторингу надання послуг 
учням. Також службою підвищення кваліфікацій Шотландії 
пропонується професійний розвиток для профконсультантів з 
метою підвищення професійної компетентності для роботи 
профконсультантами та консультантами з питань курикулуму в 
школах. Нова модель показує те, що традиційні підходи  у 
вирішенні завдань професійно-орієнтованої освіти не дали 
бажаних результатів щодо допомоги учням у розвитку здібностей 
планувати та управляти своїми успіхами, здобутками у навчанні 
та роботі. Звичайно ж потрібен час, для того, щоб нова модель 
застосовувалась у всіх школах Шотландії, але вже зараз у все 
більшій кількості шкіл спостерігається значне підвищення якості 
надання профорієнтаційних послуг учням як молодшої школи так 
і середньої, що є в свою чергу зразком для інших регіонів Великої 
Британії для розвитку професійно-орієнтованої освіти вцілому. 
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ВИТАГЕННЫЙ ПОДХОД К МОДЕРНИЗАЦИИ  ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
Профессиональная деятельность современного специалиста в 

большей мере осуществляется в обстановке автоматизированного 
рабочего места в виртуальном профессиональном пространстве, 
где ключевые позиции занимают электронная почта, чаты, 
Интернет, деловая переписка, общение с мировым сообществом, 
информационные хранилища данных, разнообразное 
профессионально направленное программное обеспечение, 
электронное документоведение. Витагенный подход базируется на 
идее виртуального моделирования в образовании процесса 
приобретения человеком витагенного опыта, что обусловило выбор 
данного подхода к иноязычной профессиональной подготовке 
будущих специалистов, поскольку компьютер и ИКТ выступают 
средством проектирования виртуальной компьютерно 
ориентированной среды, в которой студентами приобретается 
опыт делового, повседневного, научного общения на иностранном 
языке.  

Основные положения витагенного подхода нашли свое 
отражения в работах А. Белкина, Н. Вербицкой, В. Кривенко, 
Н. Свининой [1; 2; 3].  

Анализ данных исследований показал, что стержневым 
понятием изучаемого подхода к обучению является термин 
«витагенный опыт», означающий процесс самопознания, 
самосозидания человеком своей личности. В отличие от 
жизненного и практического, витагенный опыт отражает пробу 
саморазвития в человеке своей духовной сущности, 
самостроительства, постоянного самосовершенствования и 
духовного возвышения, это личностное достояние, отложенное в 
долговременной памяти и находящееся в состоянии постоянной 
готовности к актуализации (востребованию) в адекватных 
ситуациях. Он представляет собой сплав мыслей, чувств, 
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поступков, прожитых человеком и представляющих для него 
самодостаточную ценность, связан с памятью разума, чувств и 
поведения. Характеристиками витагенного опыта есть: социально-
ценностная значимость, сохраняется в памяти о прожитом, и 
помогает конструировать будущее с учётом прошлых ошибок и 
достижений; включает в себя опыт предшествующих поколений, 
пополнение витагенного опыта не имеет остановок, это процесс 
непрерывный (А. Белкин, В. Кривенко) [1]. Возраст студенчества 
18–25 лет (поздней юности или ранней зрелости), с точки зрения 
возрастной психологии (И. Шаповаленко) [4], является 
сенситивным, т.е. благоприятным для завершения формирования 
психофизических и личностных качеств, именно в студенческом 
возрасте у молодежи происходит переосмысление ценностей, 
формирование мировоззрения, становление личности под 
воздействием пережитых жизненных событий, поэтому считаем 
наиболее целесообразным и даже естественным использование 
витагенного подхода во время обучения в высшем учебном 
заведении.  

Процесс получения студентом витагенного опыта базируется 
на стадиях обработки ним витагенной информации: 1) первичная: 
первичное восприятие информации, нерасчленённое, 
недифференцированное; 2) оценочно-фильтрующая: определение 
значимости полученной информации с позиций личностной 
значимости; 3) установочная: создание установки на запоминание 
информации с приблизительным «сроком хранения». Значимость, 
важность, жизненная и профессиональная ценность полученных 
данных, степень заинтересованности студента определяет для него 
срок хранения витагенной информации и определяет уровни ее 
освоения, среди которых выделяют: 1) операционный: слабое 
запоминание, наименьшая значимость информации для 
самореализации личности; 2) функциональный: запоминание на 
более длительный период, использование по необходимости; 
3) длительное запоминание, высокая значимость приобретенных 
данных для индивида (А. Белкин, В. Кривенко) [1]. Одной из 
центральных проблем внедрения витагенного подхода в 
образование является поиск достоверных источников витагенной 
информации, решение этой проблемы на современном этапе 
научно-технического развития общества видится нам в 
использовании глобальной сети Интернет в качестве такого 
ресурса. 

Таким образом, витагенный подход к иноязычной 
профессиональной подготовке будущих специалистов 
подразумевает:  



254 
 

– получение витагенного опыта межличностной 
коммуникации на основе «проживания» и «переживания» 
социальных и профессиональных ситуаций иноязычного общения; 

– сотрудничество, соучастие, партнерство студентов друг с 
другом и с преподавателем; 

– всестороннее использование иноязычных ресурсов 
глобальной сети Интернет в качестве источника витагенной 
информации; 

– активное, систематическое апеллирование к жизненному, 
практическому социально-коммуникативному и культурному 
опыту студентов, который может быть обогащен теоретическими 
знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 
иноязычной подготовки; 

–  совместную целенаправленную иноязычную 
коммуникативную деятельность преподавателя и студентов по 
созданию на занятии атмосферы взаимообогащающего полилога с 
использованием личностно-значимого опыта каждого индивида и 
коллективного витагенного опыта; 

–  развитие способности будущих специалистов 
самостоятельно решать иноязычные коммуникативные задачи в 
различных сферах профессиональной деятельности на основе 
использования социального опыта, элементом которого является 
собственный опыт студентов; 

–  проектирование содержания иноязычной 
профессиональной подготовки будущих специалистов на основе 
дидактически адаптированного опыта решения личностно 
значимых для студента познавательных, мировоззренческих, 
нравственных, политических, культурологических задач. 

Таким образом, основной целью иноязычной 
профессиональной подготовки будущих специалистов в 
неязыковом вузе при витагенном подходе заключается в 
получении витагенного (личностно значимого, самостоятельно 
приобретенного) опыта иноязычного профессионального общения. 
При этом роль знания не принижается, оно преобразуется из 
основной цели обучения в средство развития личности. Как 
свидетельствуют многочисленные статистические исследования, в 
условиях научно-технического прогресса знания студентов 
технических специальностей устаревают уже в течении их 
обучения в институте. Поэтому профессиональная подготовка 
современного специалиста должна не только обеспечивать 
определенный уровень знаний, умений и навыков, но и 
способствовать становлению личности, ее мировоззрения, 
развитию интеллекта, психологического потенциала, духовного 



255 
 

ядра, характера, формировать у студентов «хорошие привычки», 
одна из которых – постоянная потребность учиться. 
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ІНОЗЕМНІ МОВИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
   Знання однієї мови дозволяє увійти в коридор 

життя, знання двох мов – відкриває вам усі двері цьому 
коридорі. 

Франк Сміт 

Стара приказка говорить: «Скільки мов ти знаєш, стільки раз 
ти людина». Тобто, чим більше мов на сьогодні ти знаєш, тим 
краще. Адже, кожна мова – це ключ, який відкриває двері до 
чогось свого, до чогось нового.  Так, наприклад, англійська мова – 
це офіційна мова міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і 
техніки, науки і мистецтв. 80% ділового мовного простору займає 
саме вона. Кожен з нас все частіше стикається з нею у спілкуванні 
з партнерами по роботі і на відпочинку. Англійська мова 
використовується при заповненні анкет, складанні резюме, у 
діловому та приватному листуванні. 

 Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, 
де спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів 
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інформації набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення 
мов  традиційно великий, бо перефразовуючи відомий вислів, 
можна сміливо сказати, що той, хто володіє мовами, володіє 
світом. 

 Загалом людина, яка володіє мовами, – різнобічно розвинута 
особистість, володіє кращими здібностями до вивчення нового, 
вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми. Зовсім 
недавно вчені з Лондонського університету шляхом проведення 
великого статистичного та наукового дослідження прийшли до 
висновку, що люди, які вчать іноземні мови, мають більш гнучке і 
оригінальне мислення. Цей висновок базується на тому, що вчені 
науковим шляхом підтвердили прямий зв'язок між активністю 
сірої речовини і знанням кількох мов. 

Володіння англійською мовою – вже не дивовижна навичка, а 
необхідність. 

Нині її навчають у дитячих садках, школах, вузах, не кажучи 
вже про численні курси та тренінги. А в деяких країнах навіть 
математика і деякі інші предмети шкільної програми викладають 
англійською мовою. 

 Німецька мова – це мова техніки і фінансів. За останні п'ять 
років попит на неї значно виріс, з'явилося багато німецьких 
партнерів та інвесторів. Інтенсивно імпортуються товари з 
Німеччини, наприклад, сантехніка, меблі, електроніка, автомобілі. 
А отже, потрібні люди, які можуть з цими імпортерами 
спілкуватися. Знання німецької мови також вітається в 
представництвах німецьких банків. Варто згадати і про 
французьку мову. Навряд чи вона вам знадобиться, якщо ви не 
працюєте у французькій компанії. Але якщо вже буде можливість 
її застосувати, французька допоможе легко заручитися симпатією 
і вічною дружбою французів. Трохи менше шанувальників у 
польської, болгарської та скандинавських мов, але робота 
перекладача таких людей чекає завжди.  

 Природно склалося, що більшість бажає оволодіти 
англійською мовою, як мовою міжнародного спілкування. Зараз 
все активніше на міжнародну арену виходить Китай. Тому знання 
китайської мови теж можуть стати у нагоді. Ідеально звичайно 
знати не одну, а кілька іноземних мов. Звичайно, для багатьох 
вивчити хоча б одну іноземну мову дуже складне завдання. Але 
здібності є у будь-якої людини. Просто необхідно їх постійно 
розвивати. 

Особливо легко вивчити іноземну мову в дитинстві, коли 
мозок найбільш пластичний. Слово – це перше, що чує дитина, 
коли народжується, те, що стане супроводжувати її все життя. 
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Рідна мова, звичайно ж, тільки одна. Найкрасивіша і мила серцю, 
найдорожча. Але є інші, теж чудові і неповторні, до вивчення яких 
повинна прагнути людина. Але і в дорослому віці це також можна 
зробити. Тим більш, що мотивація в дорослому віці набагато вища, 
ніж у дитинстві. Крім того створено дуже багато ефективних 
методик навчання іноземним мовам. 

Ще слід враховувати те, що вибираючи іноземну мову для 
вивчення, необхідно керуватися не модними віяннями, а 
конкретною суттю. І до справи потрібно підійти максимально 
серйозно, налаштовуючи себе на те, що вивчення іноземної мови - 
справа дуже потрібна, але потребує деяких зусиль. 

 Більш того, у сучасному суспільстві такі знання не просто 
бажані. Вони необхідні. Освічена, амбітна людина має володіти 
кількома іноземними мовами, постійно їх шліфувати і 
вдосконалювати. Вивчення іноземноi мови - зовсім не нудний 
процес. Це творче, захоплююче заняття, яке розвиває світогляд, 
дозволяє вдосконалити логічне мислення, вміння висловлювати 
свої думки коротко і чітко. У кожній мові мільйони слів, потрібно 
вибрати потрібні, створити особливу комбінацію. 

 Вченi досi не можуть вiдповiсти на питання, чому вивчення 
iноземних мов одним людям дається дуже легко, а iншi 
безрезультатно намагаються вивчити хоча б рiдну мову. Багато 
хто вважає, що до цього має бути генетична схильнiсть або навiть 
талант. Мода на володiння iноземними мовами не проходить 
нiколи. Сьогодні у світі існує близько 5000 активно 
використовуваних мов і діалектів. Вибір за вами. Головне - не 
бійтеся вчити мову, намагайтеся писати і говорити як можна 
частіше, не соромтеся своїх помилок. Не робить їх як відомо той, 
хто нічого не робить. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ  
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 
Входження України до Болонського процесу, підписання 

угоди про асоціацію з Європейським Союзом і пов'язане з цим все 
більш тісне міжнародне співробітництво вимагають глибокого 
переосмислення процесу підготовки майбутніх фахівців сектору 
безпеки та пошуку нових стратегічних напрямків розвитку 
іншомовної освіти у вищій школі. 

Служба безпеки України (далі – СБ України) завжди приділяла 
велику увагу створенню ефективної системи іншомовної 
підготовки, спроможної забезпечити у співробітників СБ України 
високий рівень професійної підготовки, яка забезпечить успішне 
виконання таких видів їх професійної діяльності, як заходи з 
захисту національної безпеки держави, інформаційно-аналітична 
робота, участь в міжнародних та внутрішніх антитерористичних 
операціях, захист дипломатичних представництв України за 
кордоном, співробітництво з Інтерполом, зарубіжними 
спецслужбами та правоохоронними органами з питань 
економічної безпеки, організованої злочинності, наркобізнесу, 
торгівлі людьми тощо. Засобами іноземної мови розвиваються такі 
якості як комунікабельність, швидке запам’ятовування 
інформації, оперативність, загальна ерудиція. Через вивчення 
іноземної мови, як відображення соціокультурної реальності, 
формується уявлення про іншофонову картину світу, створюється 
ефективна основа для міжкультурного взаємопорозуміння. 
Усвідомлюючи важливість іншомовної освіти для майбутніх 
фахівців спецслужби, Національна академія Служби безпеки 
України (далі – Академія) розробила професійно-орієнтовану 
модель іншомовної освіти, що спирається на компетентнісний 
підхід. 

Серед компетенцій, що набувають все більшого значення для 
діяльності спеціаліста сектору безпеки, необхідно назвати 
соціокультурну компетенцію (далі – СКК), яка є однією зі 
складових комунікативної компетенції. Дана компетенція 
включена Радою Європи в число ключових. Від рівня 
сформованості соціокультурної компетенції значною мірою 
залежить успішність майбутньої професійної діяльності.  
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 У сучасній науковій літературі глибоко вивчені проблеми 
компетентності спеціаліста (Н.Д. Гальскова, С.М. Колова, 
Е.П. Комарова, В.В. Сафонова, Є.H. Соловова, П.В. Сисоєв та ін.), 
теоретично доведена провідна роль комунікативної компетенції 
(І.Л. Бім, М.Л. Вайсбурд, І.А. Зимняя, В.П. Кузовлев, Є.І. Пассов та 
ін.). Проблема формування соціокультурної компетенції знайшла 
своє обгрунтування в роботах Л.А. Брацуна, В.Н. Коміссарова, 
Л.К. Латишева, Р.К. Міньяр-Белоручева, В.В. Сафонової, 
П.В Сисоєва; вивчені особисті якості, що забезпечують 
компетентність в соціокультурному спілкуванні (Л.І.Грішаєва, 
О.О. Леонтьєв, В.В. Рижов, В.О. Сластенін). Проблеми 
використання інформаційних технологій в процесі викладання 
іноземних мов розглядалися в роботах Є.С. Полат, О.П. Бухаріна, 
М.Є. Солдік, П. Клайн. Спираючись на точку зору І. А. Зимней, під 
соціокультурною компетенцією ми розуміємо здатність і готовність 
застосовувати комплекс соціокультурних знань про національну 
специфіку своєї країни і країни, що вивчається в процесі 
професійної діяльності, проявляючи при цьому такі професійно 
важливі якості, як комунікабельність та толерантність [1]. 

Зазначені вище дослідження сприяють систематизації 
наукової інформації щодо СКК, проте, проблеми формування 
соціокультурної компетенції майбутніх фахівців сектора безпеки в 
них не розглядаються. До теперішнього часу не визначено її 
структура і зміст, не розроблена ефективна модель формування 
соціокультурної компетенції. Таким чином, складається 
протиріччя між широкими можливостями предмета «іноземна 
мова» в формуванні соціокультурної компетенції курсанта і 
нерозробленістю педагогічних умов, що сприяють даному процесу. 
У цьому контексті назріла негайна необхідність дослідження 
педагогічних умов формування соціокультурної компетенції 
майбутніх фахівців сектора безпеки. 

Аналіз науково-педагогічної літератури та власний 
викладацький досвід дозволяє припустити, що ефективність 
формування СКК курсантів забезпечується, якщо: 

1) процес формування соціокультурної компетенції буде 
проходити з використанням системного підходу; 

2) навчальний процес буде зорієнтований на комплексне 
оволодіння курсантами соціокультурними, а саме країнознавчими, 
лінгвокраїнознавчими, соціально-психологічними та 
культурологічними знаннями, та соціокультурними рецептивними 
та продуктивними вміннями;  

3) навчання відбуватиметься на основі ретельно відібраних 
аутентичних текстових та ілюстративних аудіовізуальних 
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матеріалів та розроблених на їх базі комплексів комунікативних 
вправ; 

4) у навчальному процесі будуть широко використовуватись 
комунікативні ситуації, ділові та рольові ігри з метою формування 
мотивації, що направлена на розширення міжкультурного 
професійного досвіду, встановлення професійних контактів та 
відносин в процесі міжкультурної комунікації; 

5) в процесі формування соціокультурної компетенції будуть 
використовуватися інноваційні форми і методи навчання, такі як 
метод проектів, мозковий штурм, а також комп’ютерні навчальні 
програми, а в якості засобів виступатимуть мультимедійне 
обладнання, електронні підручники на основі автентичного 
матеріалу; 

6) крім аудиторної роботи будуть активно використовуватися 
інші форми організації навчальної діяльності з курсантами: 
самостійна, індивідуальна, а також позааудиторна робота. 

Реалізація даних умов, на наше переконання, дозволить 
змінити мотиваційне ставлення до навчальної та майбутньої 
професійної діяльності фахівців сектору безпеки, підвищити 
рівень сформованості соціокультурної компетенції, 
соціокультурної самосвідомості.  
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ІНОЗЕМНА МОВА – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОСВІТИ 

ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 
 

Сьогодні підтримка обдарованої студентської молоді  є 
пріоритетним завданням нашого суспільства, оскільки до 
вирішення соціальнозначимих проблем залучаються найсвітліші 
голови молодої генерації нашої країни. Обдарована молодь завжди 
була об’єктом уваги педагогів, психологів, а віднедавна і уряду 
держави.  Так, Указом Президента України від 2 серпня 2000 року 
№ 945/2000 затверджено “Положення про гранти Президента 
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України для обдарованої молоді”, яке визначає порядок надання 
обдарованій молоді щорічних грантів Президента України. Гранти 
Президента України для обдарованої молоді – це фінансова 
підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою 
реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та 
гуманітарній сфері. Грант може одержати громадянин України 
віком до 35 років. 

У 2011-му році за особистої ініціативи прем’єр-міністра 
України запровадили бюджетну програму з навчання студентів і 
аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних 
працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном. 
Це також конкурсне змагання — програма, що проходить трьома 
етапами: спочатку внутрішній конкурс за визначеними МОН 
вимогами проводить вищий навчальний заклад, потім 
відбувається регіональний конкурс, а згодом заключна конкурсна 
комісія при Міністерстві освіти і науки молоді та спорту України у 
складі ректорів найкращих вищих навчальних закладів приймає 
рішення. 

Молода людина, яка претендує на підготовку та навчання в 
закордонних навчальних закладах за державні кошти, має 
бездоганно знати відповідну іноземну мову, якою там 
викладатимуть предмети. Крім того, претендент повинен мати у 
своєму науковому багажі кілька опублікованих робіт, виступів на 
конференціях, працювати за науковою тематикою кафедри і 
факультету, які він представляє, надати рекомендації своїх 
наукових керівників. 

Так, наприклад, на фінансування за цією програмою у 
2012 році було виділено близько 40 млн. грн. — за ці кошти було 
відправлено на навчання до найкращих університетів Європи, 
Сполучених Штатів Америки, Канади 275 студентів і аспірантів. 

Олівер Кармакл у своїй праці з порівняльної педагогіки 
“Університети Америки та Співдружніх країн” зазначає, що в 
університетах Великобританії практика надання стипендії і 
грантів для обдарованої та талановитої молоді є така ж древня, як 
самі університети. Оскільки університети Великобританії 
автономні і незалежні від політики уряду чи парламенту, вони 
самостійно приймають рішення про відбір на навчання 
обдарованої молоді за кошти університету. 

Варто звернути увагу і на інші можливості для обдарованої 
студентської молоді у міжнародному аспекті. Так, розвиток 
міжнародного співробітництва між країнами Європи у галузі 
вищої освіти покладено на компетентні інфраструктури Ради 
Європи. З ініціативи Європейської Комісії європейські програми 
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ERASMUS MUNDUS (з 1987 року) та SOCRATES (з 1994 року) 
заохочують викладачів та студентів до обміну. Мета цих програм 
залучити до співпраці країни, які не є членами Європейського 
Союзу. 

Програми пропонують магістерські ступені в одному із 
європейських вузів, визнаючи національний диплом, а також 
стипендію для викладачів на трьохмісячне дослідження однієї із 
галузей наук, заявленої в рамках програм. Всі програми 
фінансуються Радою Європи, а не з Міністерства освіти країни 
учасника. Тому, на наш погляд, програми мобільності студентства 
є перспективними в нашій країні особливо сьогодні, оскільки 
держава може заощадити кошти. 

Проте, перш ніж брати участь у міжнародних проектах 
потрібно забезпечити належний рівень володіння англійською 
мовою. В Європі англійська мова є мовою міжнародних 
конференцій, диспутів, пленумів та інших зустрічей незалежно від 
країни. Великою заслугою у подоланні мовного бар’єру у Європі є 
багатомовна освіта (plurilingual education), яка покликана 
розширити мовний репертуар кожної особистості завдяки 
кількості мов, якими вона користується в житті. 

У Європейських країнах багатомовний підхід реалізується 
програмою збагачення таким чином: 

 навчання першої іноземної мови (друга мова після 
рідної) – англійська або французька, або німецька є обов’язковим 
протягом усього періоду навчання. Вивчення мови 
розпочинається у 1 класі; 

 навчання другої іноземної мови – будь-яка за вибором, 
який може забезпечити школа. Вивчення мови розпочинається у 2 
класі середньої школи і триває впродовж навчання в середній 
школі окрім двох останніх років; 

 навчання третьої мови не є обов’язковим, але учні 
можуть обрати одну із мов, вивчення якої може забезпечити 
школа. Третя іноземна мова починається вивчатись у 3-4 класі 
середньої школи як елективний предмет. 

Отже, розуміючи значення володіння іноземними мовами, 
наставникам та менторам обдарованої студентської молоді 
необхідно звернути увагу на опанування іноземною мовою. Тому, 
ми вважаємо за доцільне створити курси вивчення іноземної мови 
для обдарованої молоді у кожному вищому навчальному закладі. 
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INTERNATIONALIZATION AS A SUBJECT OF COMPARATIVE 
EDUCATIONAL RESEARCH 

The entry of Ukraine into the global and European educational 
space leads to a qualitative transformation of education in accordance 
with the trends in the international development. The main priority of 
the outlined changes is internationalization, a phenomenon that has 
gained rapid spread in the developed countries, especially in the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.  

The problem of conceptualization of the internationalization of 
foreign experience is relevant in comparative pedagogical space both 
among the foreign and domestic researchers. The domestic theory of 
the internationalization investigates this phenomenon as 
modernization of the content and the organizational methods 
component of the educational process in the framework of its 
integration into the European and world space.  

The term “internationalization” (“inter” and “nation”), borrowed 
from English and introduced into circulation by J. Bentam (1780), 
has two meanings: 1) international; 2) which is consistent with the 
principles of internationalism, that the principles of equality, freedom 
and mutual assistance between nations.  

The comparative analysis of the scientific papers allows the 
foreign researchers to find out that the internationalization of 
education is the process of integrating an international dimension 
into teaching and learning, research and social services institution 
(J. Knight, J. de Wit); to develop educational strategies of education 
aimed at building global thinking with international perspectives 
(B. Bjorn).  

By the middle of the 80-ies of the XX-th century the key aspects 
of the definite problem treated within the concepts of “international 
cooperation”, “international educational affairs”, “foreign students”. 
As a result, it is necessary to specify the essential characteristics of 
the phenomenon, its manifestations and results. Throughout the 90-
ies of the twentieth century and the beginning of the XXI-st century in 
foreign science the specified purpose and the main objectives of 
internationalization of education, the main components and the 
nature of relationships between them are characterized, the typical 
models of internationalization of education is presented. Within the 
intensification of the international educational activities during the 
first decade of the twentieth century the essential characteristics and 
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manifestations of the phenomenon in the context of global and local 
challenges are rethought [4].  

Different approaches exist to study and determine the essential 
characteristics of the concept of “internationalization of education” 
due to the absence of a single, universal and comprehensive 
interpretation of it.  

The key feature of the internationalization of education is the 
international education content and organization of the educational 
process of higher education. The theory grounded in the works of 
S. Arum, M. Van der Wende, J. de Vit, M. Green and K. Olson, 
J. Knight, S. Klesek, R. Lembert, M. Harari, A. Francis, D. Trosbi, 
V. Haarlov proves that the formation of global awareness and 
thinking, understanding the diversity of cultures and societies on the 
planet, the integration of the global environment, the transformation 
of the global educational environment and market relations are 
crucial for understanding the nature of the internationalization of 
education.  

A comprehensive description of the phenomenon is presented in 
the works of B. Ellingboe, who argues that the internationalization of 
higher education is the process of acquiring a university or college 
international perspective (interdisciplinary nature of the activity, 
attracting senior management to determine the international strategy 
and motivation system establishment, formation of a global and 
comparative thinking) [3].  

M. Van der Wende states that the existing views on 
internationalization interpretation is flawed because it does not take 
into account the characteristics of the national policy of 
internationalization of higher education and, consequently, presents 
its summarized characteristics. According to the researchers, a 
comprehensive analysis of the internationalization of education needs 
to take into account the strategic objectives of the national 
educational policy, which determines the specificity of its goals and 
manifestations. This approach has revealed that over the past two 
decades the objects, the intensity of the internationalization of 
education to open access to higher education in other countries, 
gaining international professional competencies, the formation of 
cross-cultural thinking have significantly changed [5].  

The Ukrainian researchers N. Avshenyuk, N. Borisova, B. God, 
T. Desyatov, O. Lokshina,   O. Matvienko,  A. Sbruyeva and others 
have made great contribution to the development of this problem. 

The key feature of the internationalization recognized is the 
international character that can interpret the phenomenon under 
study as introducing an international dimension in the curriculum of 
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the university (O. Ovcharuk); as the unification of educational content 
internationally (I. Kalenyuk, O. Gonta); as a process of introducing an 
international dimension into the content, purpose, function and 
educational services of the institution (N. Avshenyuk); as a 
comprehensive integration of the content, goals and priorities of the 
institution (G. Poberezka).  

The scientific works by A. Sbruyeva have played a great 
theoretical importance in clarifying the nature of the 
internationalization, which was first presented in science and gave a 
coherent description of the internationalization of education 
(“Internationalization of Higher Education: the essence of the concept 
and system paradigm shift”, “Globalization – Internationalization. 
Ratio concepts in the context of the development of international 
higher education”, “Transformation motives of international higher 
education in the context of globalization: a political dimension”, “The 
global and regional trends in the development of higher education in 
building the knowledge society”). First the factors of the 
internationalization of the measurements, the main aspects 
systematized the strategic objectives in the context of current 
educational reform have been defined [1]. Thus, the researcher 
described the internal and external dimensions of internationalization 
of education as its main manifestation. The internal provides 
international and intercultural dimension of educational content, 
teaching and research undertaken at the university without crossing 
the border, the external means an international higher education 
(cross-border, transnational) going abroad students, teachers, 
administrative staff, educational programs and institutions of higher 
education [2].  

Summarizing the mentioned above, we should emphasize that 
the current understanding of the internationalization of education is a 
process of integrating an international dimension into teaching and 
learning, research and social services institution; the development of 
educational strategies aimed at forming global thinking among the 
young people from the perspectives of modern society.  
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ДИСТРИБУТИВНЕ ЛІДЕРСТВО У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 
Сьогодні незаперечною є думка про те, що вищі навчальні 

заклади знаходяться перед постійною необхідністю змін. За 
останні кілька десятиліть традиційні принципи академічного 
керівництва й колегіальних форм управління швидко 
замінюються принципами управління, прийнятими від 
приватного сектора. Усе більшу увагу привертає дистрибутивне 
лідерство у вищі освіті. 

Ураховуючи той факт, що дистрибутивне лідерство як галузь 
наукового дослідження все ще перебуває на стадії становлення, 
єдиного розуміння даного феномену ще не існує. Одні науковці 
використовують термін «спільне керівництво» (К. Пірс 
(C. L. Pearce)[6]; К. Пірс, Х. Сімс (C. L. Pearce, H. P. Sims) [7]), у той 
час, як інші використовують термін «дистрибутивне лідерство» 
(П. Гронн (P. Gronn) [3]). Таким чином, аналіз наукової літератури з 
досліджуваного питання дозволяє стверджувати, що немає чітких 
концептуальних відмінностей між зазначеними підходами, а тому 
різні автори використовують їх як синоніми (Д. Дей, П. Гронн, 
Е. Салас (D. V. Day, P. Gronn, E. Salas [2]). 

Вважаємо за необхідне також зазначити й те, що крім 
розбіжностей у використанні термінів на позначення 
досліджуваного феномену, різні автори розходяться й у своїх 
концептуальних баченнях дистрибутивного лідерства за різними 
критеріями, зокрема участь агентів у процесі управління в межах 
освітньої мережі. Деякі автори зосереджують увагу на єдиній 
команді або групі людей у якості одиниці аналізу (М. Браун, 
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Д. Хоскінг (M. Brown, D. Hosking) [1]; Е. Локк (E. Locke) [4]; К. Пірс 
(C. L. Pearce) [6]), у той час, як інші підтримують більш відкрито-
системний підхід, приймаючи за одиницю аналізу всю організацію 
(Дж. Спіллейн (J. P. Spillane) [8]). Однак, незважаючи на ці 
відмінності, можна виокремити провідні принципи, що лежать в 
основі концепції дистрибутивного лідерства у вищій освіті: 

1. Лідерство – це загальний процес впливу на навчально-
виховний процес у вищих навчальних закладах, якому сприяють 
кілька осіб. 

2. Лідерство виникає у результаті взаємодії різних осіб, які 
разом утворюють групи або мережі. 

У контексті даного дослідження слід наголосити на тому, що 
більшість науковців вважають, що дистрибутивне лідерство у 
вищій освіті сприятиме більш високій продуктивності порівняно з 
традиційними лідерськими структурами вищих закладів освіти [7]. 

Проте подальші дослідження показали, що дистрибутивне 
лідерство може приймати різні форми. Так, теоретики освітнього 
менеджменту визначають дві форми дистрибутивного лідерства:  

1. Дистрибутивно-скоординоване лідерство – усі учасники 
процесу управління вищого навчального закладу визнають один 
одного за лідера. У такому разі можна говорити про збільшення 
продуктивності роботи вишу.  

2. Дистрибутивно-фрагментоване лідерство – окремі учасники 
вищого навчального закладу не визнають один одного як лідери. У 
такому випадку не спостерігається підвищеної продуктивності 
порівняно з традиційним вертикальним лідерством[5]. 

У результаті аналізу науково-педагогічної літератури з 
досліджуваної проблеми можемо стверджувати, що на 
концептуальному рівні поняття дистрибутивного лідерства 
узгоджується з поняттями колегіальності та професійної автономії, 
які є традиційно характерними для керівництва вищою освітою.  

Проте необхідно зауважити на тому, що дистрибутивне 
лідерство розглядається як важлива форма керівництва, що 
виступає як доповнення, а не заміна традиційного вертикального 
керівництва. Так, К. Пірс зазначає, що, хоча домінуючий 
вертикальний стиль лідерства може подавити членакоманди для 
участі у прийнятті рішень, вертикальне лідерство, як і раніше, 
відіграє важливу роль у команді управління вищою освітою [6].  

Концепція дистрибутивного лідерства стала популярною в 
останні роки в якості альтернативної традиційній 
лідероцентричній моделі управління в розвинених країнах світу, 
зокрема європейських, зауважуючи при цьому, що лідерство – це 
властивість колективна, а не індивідуальна. Вона пропонує більш 
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змістовий характер організаційного життя, згідно з якою особи, 
групи і команди на всіх рівнях колективно впливають на 
стратегічні напрями розвитку університетів.  

Отже, дистрибутивне лідерство сприяє підвищенню 
ефективності управлінської діяльності у вищих навчальних 
закладах, збільшує мотивацію до діяльності управлінського штату 
щодо прийняття важливих рішень, мобілізує колективні зусилля 
персоналу ВНЗ в організації їх діяльності та є найбільш 
придатною, на нашу думку, формою управління вищою освітою у 
складному, мінливому та взаємозалежному середовищі.  
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EXTENSIVE READING IN ESP 

 
Reading is considered one of the essential skills in learning a 

language. It is an important methodological topic in the field of 
teaching English for both academic and specific purposes.  

The purpose of reading is to extract the information from the text 
and process it. As reading texts are the main sources of information 
and authentic English, they provide students with a basis for 
developing their writing, listening, and speaking skills. ESP students 
read for study purposes and their careers. 

In order to motivate ESP students to a large number of texts, 
they need extensive reading. The students themselves select the 
reading material based upon their area of study, speciality, interests, 
the level of language proficiency, etc. Extensive reading ‘is generally 
associated with the aim of getting an overall understanding of the 
material’ (Bamford and Day, 1997), while intensive reading focuses on 
complete and detailed understanding of all grammatical, thematic, 
and discourse elements. 
 Reading strategies associated with extensive reading are: 

- brainstorming; 
- skimming to understand the main idea; 
- using illustrations, charts, graphs, titles and subtitles to build 

an idea of the content of the passage before reading; 
- scanning for special details; 
- diagramming or outlining the content of the passage in order to 

understand the relationship of ideas to each other; 
- study of discourse markers and reference markers which link 

ideas to each other. 
Extensive reading also helps students to acquire new vocabulary 

and to increase their range of language knowledge. Students deal with 
unknown words guessing their meanings through the use of context 
clues and by looking at the surrounding words. According to Nation 
(1997), in order to remember a word, a learner has to keep meeting 
the word by doing reading in large amounts and/or engage in 
language-focused activity, such as keeping vocabulary notes. 

The vocabulary strategies that ESP students follow when they 
read extensively are the following: 
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- students do not write down all unknown words, they choose 
those they find useful and necessary to use while performing other 
tasks; 

- students organise their vocabulary notes in that way they find it 
most effective, though the teacher gives some recommendations and 
advice, e.g. to include not only separate words but word combinations 
and parts of the sentences as well.     

When students are engaged in extensive reading, other skills are 
developed in an integrated way such as: 

- discussing texts; 
- listening and speaking while discussing; 
- writing summaries/abstracts to the reading material; 
- writing conference abstracts; 
- making and giving presentations. 

When students perform writing tasks as summaries or 
abstracts, the teacher should explain what these pieces of writing are, 
focus on their differences in terms of their purpose, structure and 
language differences as well as provide samples for them. The whole 
collection of texts and the tasks performed are used by students to get 
prepared for the presentations that they are to give during an ESP 
course. Moreover, a special module ‘Discussions and Presentations’ is 
designed, which is a part of the ‘English for Study and Work’ 
coursebook for mining engineers. 

The task of the teacher is to make reading interesting, get 
students to understand the objectives and make them clear, and 
monitor students’ progress. 

All these tasks are performed by students individually and make 
a self-study component of each module of the syllabus. It is very 
important for the students to do this work regularly and get students 
to be aware of assessment criteria. The purpose of assessment lies in 
receiving quality feedback, which encourages students to become self-
motivated independent learners. Therefore, teachers should give 
positive feedback to support students' beliefs that they can do well. 
Whatever feedback strategy is used, it should help students develop a 
clear sense of their own progress. 

Extensive reading combined with speaking, listening and writing 
tasks helps ESP students to gain confidence as readers, writers, and 
independent learners. 

Gee (1999) states about the benefits of extensive reading saying 
that the more we read, the more competent language learners we 
become, and the more we enjoy reading; the more we enjoy it, the 
more we read, and the more competent language learners we become. 
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РОЗВИТОК ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄС 
 

Зміни, які відбуваються в оточуючій нас реальності, пов’язані 
зі швидким розвитком інформаційних технологій, зобов’язують 
працівників вищої освіти до розробки дидактичних пропозицій, 
пристосованих однаково як до європейських стандартів, так і 
вимог економіки, що трансформується. Навчання, яке відповідає 
потребам сучасного світу – це важливий елемент політики 
Європейського союзу. Прагнення до розвитку освітньої системи, в 
якій всім тим, хто навчається, забезпечуються рівні шанси у 
конструюванні власного майбутнього, є одним з пріоритетів 
сучасної вищої освіти і підтримується Європейською Комісією в 
процесі формування Європейського простору вищої освіти, що 
визначається болонським процесом. 

Формування України як сучасної демократичної, правової 
держави безпосередньо пов’язано з розвитком освіти. Динамічні 
зміни в українському суспільстві, які характерні для всіх сфер 
буття, є неможливими без системного реформування національної 

http://jalt-publications.org/tlt/files/97/may/benefits.html
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системи освіти. При цьому модернізаційні перетворення мають 
здійснюватись відповідно до загальноцивілізаційних тенденцій 
розвитку національних освітніх систем. Населення України прагне 
високого рівня життя, а досягти цього можна тільки шляхом 
забезпечення рівного доступу її громадян до якісної освіти. 

Досягнення високої якості освіти – одна з найбільш 
актуальних проблем у країнах Євросоюзу. Сучасні процеси 
перетворень в освітній сфері пов’язані з функціонуванням 
багатьох впливових міжнародних організацій, серед яких Рада 
Європи, Міжнародний департамент стандартів, Організація 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Організація 
Об’єднаних націй (ООН), Європейська комісія тощо.  

Освіта випускника з відповідним стандартом отриманих 
знань і професійних кваліфікацій – це першочергове завдання 
вищої освіти. Водночас зміни в економіці і промисловості 
вимагають не тільки іншого типу кваліфікації, але також 
домагаються, щоб охоплювали вони щораз більшу частину 
суспільства. У зв’язку з цим вища освіта опинилася під тиском 
зростаючих і диференційованих суспільних очікувань, зовнішніх 
фінансових натисків, а також запитів, що стосуються 
продуктивності і ефективності супроводжуваних дій. 

Європейський союз залишив зміст навчання і вигляд освітніх 
систем в компетенції держав-членів і не втручається в систему 
освіти. Натомість всі країни члени ЄС повинні прагнути до обміну 
досвіду, а також співпрацювати у рамках національних освітніх 
систем пам’ятаючи про збереження культурних відмінностей.  

Європейська освіта служить багатьом цілям, але одним з 
важливіших напрямів прагнень, гарантуючих безперешкодне 
функціонування студентів у межах країн-членів ЄС, є погодження 
спільного змісту навчання, програм і критеріїв оцінки результатів. 

Розроблення правил загальної вищої освіти в ЄС пов'язується 
також з впорядкованістю системи освіти. Потреба стандартизації 
діяльності вищих навчальних закладів виникає з проблем, з якими 
зіткнулася академічна спільнота. Протягом останніх років 
дослідження вказують на зниження рівня навчання як у 
державних, так і приватних ВНЗ. Збільшення кількості осіб, що 
навчаються, і зменшення фінансування, спрямованого на 
функціонування вузу, а також зростаюча кількість приватних 
вищих професійних шкіл, позбавлених вузівської інфраструктури, 
є основними обумовленостями зниження якості освітніх 
процесів [4]. 

Процес будування якості академічної освіти складний. У 
системі контролю якості дидактичних процесів значну роль 
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відіграє добір навчаючих кадрів, величина дидактичної бази 
(включаючи засоби мультимедіа) і спосіб управління вузом. З 
точки зору педагогіки пріоритетом є рівень знань, поданих 
викладачем, практиковані ним дидактичні методи, а також 
ступінь оволодіння знаннями та вміння практичного їх 
застосування студентами. 

Нинішня реформа вищої освіти дозволяє створення 
індивідуальних концепцій дидактичної роботи за умови 
дотримання програмних вимог до навчальних предметів, а також 
запевнення доступності до допоміжних дидактичних матеріалів і 
лабораторій. У зв'язку з цим традиційні методи навчання повинні 
поєднуватися з новими рішеннями. 

Умови, які слід здійснити при виконанні дій, пов'язаних зі 
змінами – це глибоке пізнання освітньої ситуації, чинників, які 
впливають на неї, та свідомість завдань, які стоять перед нею. 
Інноваційні підходи повинні запроваджуватися у роботах 
досліджень, пов'язаних з певною галуззю науки і мати підтримку 
авторитетів академічного середовища [1, 5]. 

У процесі вдосконалення якості роботи вищої освіти 
особливого значення набирають всілякі зміни в методах навчання. 
Їх вплив на ефективність засвоєння знань і формування вмінь 
безперечний. Наприклад, застосування методів для активізації 
навчальної діяльності студентів крім вироблення способів 
колективної роботи і користування різними вербальними і 
невербальними ресурсами рішуче піднімає привабливість 
навчання. 

Відкриття, розвиток та експонування креативного потенціалу 
студента вимагає відходу від передачі готових знань. Творчий 
викладач повинен звертати увагу на всебічний розвиток 
індивідуальності, оскільки досягнення студентів залежать від 
індивідуальних здібностей, мотивації, рівня підготовки та 
високого рівня знань і вмінь. Значний вплив також має рівень 
роботи викладача. Отже, процес інспірації розвитку студентів 
повинен відбуватися шляхом надання допомоги та спрямування їх 
самостійності на формування інноваційних та креативних 
положень [2, 219]. 

Оцінювання якості навчання включає ряд елементів. 
Оцінювання переваг викладання відповідних предметів 
стосується, перш за все, якості матеріалів курсу в аспекті 
реалізації закладених цілей. Контролю також підлягає кваліфікація 
викладачів, які проектують відповідний курс. Оцінювання 
передбачає також думку інших викладачів, заангажованих в 
реалізації процесу навчання і учіння, а також студентів як 
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безпосередніх учасників занять. Істотну роль відіграють особи, які 
здійснюють контроль перебігу процесу навчання. Кінцевий 
результат іспиту з предмета або дипломної роботи є 
підсумовуванням остаточних результатів [3]. 

Можливість опанування відповідними професійними 
компетенціями у вищих навчальних закладах є основним 
чинником, що сприяє підвищенню рівня якості навчання. 
Оцінювані роботодавцем професійні здібності випускників ВНЗ є 
найкращим виміром отриманих кваліфікацій. Звідси опанування 
професійними здібностями студентами повинне відбуватися 
шляхом отримання знань, пов’язаних з майбутньою професією, та 
правильного управління цими знаннями на практиці. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Bednarkowa W. O wykładzie akademickim inaczej / 

W. Bednarkowa // Innowacje w Edukacji Akademickiej. – № 1 (3). –  
Łódź, 2012. – S. 5. 

2. Cichoń S. Nowa reforma edukacji – lepsza jakość kształcenia. 
Polski system edukacji po reformie 1999 roku / S. Cichoń. – Poznań-
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2005. – T. 2. – 450 s. 

3. Mischke J., Stanisławska A. K. Mistrz, czyli kto? Kilka refleksji 
na temat uprawnień nauczycieli, organizacji procesów dydaktycznych 
na wyższych uczelniach oraz rewolucji, jaką przynosi nauczanie 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.e-mentor.edu.pl. 

4. Pawlikowski J. Europejskie standardy kształcenia w szkolnictwie 
wyższym [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.nauka-edukacja.tubaza.pl. 

 
Людмила Шевкопляс 

Чернігівський національний  
педагогічний університет  

імені Т.Г. Шевченка 
(м. Чернігів, Україна) 

 
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВНЗ ЩОДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З АУДІЮВАННЯ 
 

Інноваційні зміни в системі вищої освіти отримують особливу 
вагу як реалізація стратегічного планування, спрямованого на 
задоволення потреб соціального замовлення суспільства, 
підвищення якості освіти та інтеграцію в європейську освітню 
систему. В умовах реформування системи вищої мовної особливої 
важливості набуває підготовка кваліфікованого фахівця, здатного 
до вдосконалення свого професійного рівня протягом життя. 
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Самостійна робота (СР) у вищих навчальних закладах складає 
питому вагу навчального плану студента та покликана 
забезпечити його можливістю поглиблювати знання, 
вдосконалювати навички та вміння володіння іноземною мовою. У 
сучасних методичних працях (В.В.Бебих, Н.О. Герасименко,  
М. Г. Гордієнко, А. В. Долина, І. П. Задорожна, А. В. Конишева, 
Н.Ф. Коряковцева, Ю. В. Петровська, М. І. Смирнова, 
Н.В. Ягельська) підкреслюється, що організація СР пов’язана з 
цілим рядом труднощів, оскільки ті, хто навчаються не володіють 
уміннями самостійно планувати та виконувати завдання для СР, а 
перед викладачами постає постійна потреба у використанні 
додаткових матеріалів, які б забезпечували досягнення 
поставлених програмою цілей.  
 З метою з’ясування думки студентів щодо формування 
англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у 
процесі СР та визначення існуючого стану формування 
англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у 
процесі СР було проведено анкетування студентів-філологів та 
здійснена інтерпретація отриманих результатів. Загалом в 
опитуванні взяли участь студенти I-II курсів напряму підготовки 
6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» трьох вузів 
України: Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького (м. Черкаси), Київського національного 
лінгвістичного університету (м. Київ) та Чернігівського 
національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 
(м. Чернігів).  Анкетування проводилось анонімно. В анкетуванні 
взяли участь 132 опитуваних. Кількість опитуваних можна 
вважати статистично виправданою, а оцінку ними різних сторін 
досліджуваного явища (самостійна робота з аудіювання) як таку, 
що виражає їх особисту думку. Об’єктивними причинами для 
проведення анкетування на першому курсі мовного ВНЗ були 
наступні: 1) кількісне збільшення СР у порівняння зі шкільною 
програмою, необхідність пристосування до нового навчального 
простору;  2) дослідження думки студентів щодо існуючої системи 
організації СР в університеті з метою вивчення досвіду такого 
виду діяльності в аудіюванні. При укладанні питань анкети ми 
керувались наступними вимогами до якості анкет: чітке 
формулювання запитань, відсутність підказок та наявність 
відкритих відповідей, що дають можливість отримати найбільш 
повні дані щодо анкетування [1; 2; 3]. Діагностична валідність 
дослідження забезпечувалася низкою перехресних запитань, 
достатньою обізнаністю студентів з різними характеристиками 
об’єкту оцінки. До анкети були внесені питання, спрямовані на 
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вивчення організаційних аспектів досліджуваної проблеми, 
мотиваційного забезпечення СР студентів з аудіювання, форм та 
методів її проведення, а також оцінку якостей, що забезпечують 
ефективність СР.  
  Аналізуючи відповіді студентів на запитання анкети ми 
дійшли висновку, що більшість студентів (98%) вважають 
необхідним вдосконалювати вміння аудіювання у процесі СР. Це 
свідчить про усвідомлення ними важливості компетенції в 
аудіюванні у процесі іншомовної комунікації. 
 На питання анкети: «Яке значення має самостійна робота з 
аудіювання в підготовці вас як майбутнього вчителя?», більшість 
студентів зазначили необхідність подальшого вдосконалення вмінь 
аудіювання у професійній діяльності (63%),  подальший розвиток 
професійних вмінь (58%), розвиток інтелектуальних здібностей 
(53%). Це свідчить про те, що більшість студентів першого року 
навчання усвідомлюють важливість аудіювання як виду МД для 
подальшої професійної діяльності. 43% опитаних вважають, що СР 
з аудіювання сприяє розвитку вмінь самостійної діяльності 
взагалі. 27% респондентів зазначили, що вона сприяє розвитку 
знань про англомовні країни. Лише на думку 7% опитаних СР з 
аудіювання сприяє розвитку такої риси характеру як 
відповідальність. 
 Крім того, 29% опитаних вважають аудіювання найбільш 
складним видом МД. На запитання про те, як студенти оцінюють 
рівень розвитку власних вмінь з аудіювання, ми одержали такі 
відповіді: 1) добре – 62%; 2) задовільно – 33%; 3) відмінно – 4%. Але 
з іншого боку, 79% опитаних студентів вказали, що їм потрібно 
покращувати рівень англомовної компетенції в аудіюванні, 17% – 
не зовсім потрібно, і лише 3% вказали, що не потрібно. 
 На запитання щодо кількості відведеного часу на СР з 
аудіювання відповіді розподілились наступним чином: 
48% респондентів – 30% навчального часу, 32% респондентів – 
10% навчального часу,  13% респондентів – 50% навчального часу, 
4% – 70% навчального часу. Таким чином, ми можемо 
констатувати, що загальна кількість годин, що виділяється для СР 
з аудіювання є достатньою для оволодіння вміннями у цьому виді 
МД.  
  В рамках опитування було також з’ясовано, чи проводилась 
СР з аудіювання під час навчання у школі. 63% опитаних 
зазначили, що проводилась рідко, 25% опитаних – проводилась 
інколи, 8% респондентів – не проводилась взагалі, 4%  – 
проводилась постійно. Отже, переважна більшість студентів 
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першого курсу потребують ознайомлення з особливостями 
організації, планування та виконання СР з аудіювання. 
 На питання «Чи вмієте ви самостійно підбирати та слухати 
тексти з іноземної мови?» більшість опитаних (57%) дали 
позитивну відповідь. Відповіді студентів вказують на той факт, 
що вони до кінця не усвідомлюють особливості організації СР та 
не мають сформованих вмінь організації СР з аудіювання. Ми 
можемо стверджувати це з огляду на той факт, що аудіюванню як 
виду МД приділялось значно менше уваги під час навчання у 
школі  силу відсутності цього виду МД в завданнях зовнішнього 
незалежного оцінювання. 
 На питання про види текстів, які вони слухають на заняттях 
з практики усного та писемного мовлення відповіді розподілились 
наступним чином: 1) бесіди – 76%; 2) інтерв’ю – 43%; 3) описи 
людей/місць – 41%; 4) новини – 19%; 5) прогнози погоди – 4%; 6) 
лекції – 4%.  
 Серед труднощів, які виникають найчастіше у студентів 
можна зазначити вимову мовця (56%), темп мовлення (53%), 
наявність фонових шумів, звуків (49%), а також наявність 
термінів у тексті (25%), необхідність утримувати інформацію у 
пам’яті (25%), визначення меж слів (22%), наявність слів, близьких 
за звучанням (23%). Близько 14% респондентів зазначили, що 
труднощі для них становить розуміння граматичних структур, а 
8% мають труднощі у розумінні логіки викладу подій.  
 В ході анкетування було також з’ясовано, що мотивом до 
виконання студентами СР з аудіювання є бажання вдосконалити 
рівень володіння мовою (67%), необхідність підготовки до 
практичних занять (53%), бажання отримати високі бали з 
навчального предмету (45%), прагнення до самоосвіти (25%). 
Стосовно якостей, що забезпечують ефективність СР більшість 
опитаних визначили необхідність таких якостей як працездатність 
та старанність (60%),  51% – організованість, 43% – самостійність 
та ініціативність, 42% – почуття обов’язку та відповідальності, 
39% наявність розвинутих організаційних вмінь СР,34% – потреба 
в самоосвіті.  

 Результат проведеного анкетування дозволяють зробити 
висновки про те, що переважна більшість студентів вважає 
важливим оволодіння англомовним аудіюванням як засобом 
міжкультурного спілкування для застосування набутих знань у 
майбутній професійній діяльності. Майбутні учителі мають 
мотивацію до цього виду діяльності, відчувають потребу в 
оволодінні способами організації самостійної пізнавальної 
діяльності, вважають аудіювання необхідним аспектом подальшої 
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професійної діяльності. Особиста і професійна зацікавленість 
студентів-філологів у вивченні англійської мови створює 
сприятливі передумови для розробки методики формування 
англомовної компетенції в аудіюванні у процесі СР.  
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АМЕРИКАНСЬКА ОСВІТА: КРИЗА І СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ 

РЕФОРМ 80-Х 
 

Результатом роботи Національної комісії США по досягненню 
досконалості в освіті став висновок про те, що спад в освіті і 
зниження рівня освітніх досягнень пояснюються невідповідністю 
самої системи організації навчального процесу, найважливішими 
аспектами якої є: зміст освіти; очікувані результати; час, що 
витрачається на освіту і якість освітніх послуг. 

Порівняльний аналіз  змісту навчальних курсів середніх шкіл, 
обраних учнями в 1964-1969 рр. і аналогічних, обраних в 1976-
1981 рр., дозволив виявити суттєву відсутність чіткої мети, яка 
призводить до міграції учнями  від професійних і академічних 
програм підготовки до коледжу до курсів "загального напрямку". 
А збільшення числа учнів (з 12% в 1964 р. до 42 % у 1979 р.) 
неминуче призвело до  зниження загального рівня підготовки 
випускників середньої школи. Такого роду шкільні програми, в 
сукупності зі свободою вибору навчальних курсів, в значній мірі 
пояснюють негативну ситуацію в середній освіті США, коли школи 
пропонують проміжні курси таких базових навчальних предметів, 
як алгебра, геометрія, географія,  закінчити які мають змогу лише 
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невеликий відсоток учнів, які обрали ці предмети для вивчення. А 
левова частка обсягу залікових одиниць "загального напрямку" 
припадає на менш напружені курси "загального напрямку", такі, 
приміром, як курс фізичної підготовки, особистої гігієни, 
практичної роботи за межами шкіл; курси особистого 
самообслуговування і розвитку, як от підготовка до дорослого 
життя, одруження, заміжжя та ін. 
     Комісія зафіксувала значний спад результатів випускних тестів 
і пояснює це недостатньою кількість годин, що відводиться 
навчальними планами і програмами на вивчення природничих і 
філологічних наук, а також відсутністю чіткої установки щодо 
обов’язковості їх вивчення задля отримання диплома у більшості 
штатів.  Представлені Комісією дані свідчать про скорочення 
обсягу домашньої роботи, недостатньою кількістю часу, що 
відводиться на його виконання. Так, порівняно з 
Великобританією, де учні "академічних напрямків" середніх шкіл 
проводять в школі в середньому по 8 год. в день протягом 
220 днів на рік, американський  типовий шкільний день триває 6 
год., а навчальний рік – 180 днів. Навчальне навантаження у 
деяких штатах становить лише 17 год. на тиждень, а в середньому 
по країні – близько 22 год.  

Ще однією важливою проблемою на думку Комісії є існуючі 
іспити на "мінімум компетенції", які не відповідають реальним 
вимогам, і, тим самим, призводять до зниження освітніх 
стандартів вцілому. Це дає підставу випускникам середніх шкіл 
нівелювати навчання, особливо не зважаючи на оцінки, адже за 
законом одна п’ята частина всіх 4-річних державних коледжів у 
США зобов’язана приймати будь-якого випускника середньої 
школи, жителя даного штату, незалежно від завершеною їм 
навчальної програми або отриманих оцінок. Така ситуація, в свою 
чергу, вплинула і на загальний рівень селективності прийому в 
більш престижні коледжі та університети США.  
     Наступним недоліком, що засвідчила Комісія, є вкрай мала 
кількість  вчителів і викладачів вузів, які беруть участь у 
підготовці підручників, а також у подальшому їх рецензуванні, та 
й загальне зниження на 50%  витрат на підручники та інші 
інформаційні матеріали з боку держави, а також з боку 
адміністрації шкіл, які знизили частку бюджету на базові 
підручники та допоміжні навчальні матеріали за останні 15 років 
з 5-10% від рівня загальних витрат шкіл до 0,7%.  
     Що стосується якості освітніх послуг, то основними недоліками 
у цій сфері Комісія визначила недостатню кількість здібних 
студентів, які обирають професію вчителя; недосконалість 
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програм підготовки вчителів нестача вчителів ключових ланок 
освіти. Так, дослідження 1350 інститутів, що здійснюють 
підготовку вчителів, показало, що 41% навчального часу майбутніх 
вчителів початкових класів витрачається на вивчення 
загальноосвітніх курсів за рахунок скорочення часу, відведеного 
на профілюючі дисципліни. Низький рівень авторитету професії 
вчителя пояснюється і  рівнем заробітної   плати, яка  на початку 
80-х становила лише 17 тис., а в 1988 р - 28 тис. дол. на рік, що 
змушує багатьох вчителів працювати за сумісництвом і в літні 
місяці.  Незважаючи на поширену думку про перевантаженість 
педагогічних кадрів, бракує викладачів математики, природничих 
наук, іноземних мов, а також і викладачів для контингенту 
школярів з особливими потребами (обдарованих і талановитих, 
національних меншин, дітей з фізичними вадами тощо), а 
половина працюючих вчителів не мають відповідних дипломів 
(лише менше 1/3 середніх шкіл США, що пропонують фізику, 
мають дипломованих викладачів з даного предмета).  

З метою усунення виявлених недоліків Національна комісія 
розробила пакет рекомендацій, які мали на меті довготривалу 
широкомасштабну освітню реформу АМЕРИКА 2000: Стратегія і 
національні цілі в галузі освіті. У вересні 1989 р Президент Дж. 
Буш провів історичну "зустріч у верхах" з губернаторами США з 
проблем розвитку освіти в країні, на якій були вироблені 
Національні цілі в освіті (the National Education Goals), що 
визначили освітні досягнення США до початку наступного століття 
і рамки національних зусиль щодо поліпшення освіти в країні. Це 
шість найбільш важливих цілей в галузі освіти: обов’язкова 
дошкільна освіта, збільшення до 90% кількість школярів, які 
закінчують повну середню школу, пріоритетність природничо-
математичних дисциплін та іноземних мов, гарантія з боку школи 
щодо готовності її випускників до виконання громадянських 
обов’язків та конкурентоспроможності у світовій економіці, 
вивільнення американської школи від наркотиків і насильства, 
запровадження здорової дисципліни, що сприятиме 
продуктивному навчанню. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 

ВИЩИХ   НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Сучасні інформаційні технології відкривають нові 
перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. 
Стрімкий розвиток комп’ютерних телекомунікаційних і 
інформаційних систем, засобів мультимедіа вплинув на систему 
викладання іноземних мов, привів до появи нових форм 
викладання, однією з яких є дистанційне навчання (ДН).  ДН як 
інновація прийшло на український ринок навчальних послуг 
декілька років тому і на сьогодні вже має певний нормативно-
правовий статус, який визначено такими  законодавчими актами, 
як Закон України „Про освіту”, Закон України „Про національну 
програму інформатизації”, Указ Президента України „Про заходи 
щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної 
мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі 
в Україні”, Наказ Міністерства освіти і науки України „Про 
створення Українського центру дистанційної освіти”, Національна 
програма „Освіта. Україна ХХІ сторіччя”.  

У сучасному освітньому простoрі під дистанційним 
навчанням розуміють комплекс освітніх послуг, які надаються 
широким верствам населення в країні та за кордоном за 
допомогою спеціалізованої інформаційно-освітньої системи, що 
базується на засобах обміну учбовою інформацію на відстані: 
супутникове телебачення, радіо, комп’ютерний зв’язок, мережа 
Інтернет тощо.  

На сьогоднішній день ДН пропонує широкий вибір 
навчальних матеріалів, комп’ютеризоване навчання надає 
можливість доступу до різноманітних джерел інформації – 
електронних бібліотек, мультимедійних підручників, дистанційних 
курсів з різних дисциплін, довідкових матеріалів (словників, 
енциклопедій, карт тощо). 

Дослідниця питань викладання української мови як іноземної 
О.Антонів, керуючись Концепцією розвитку дистанційної освіти в 
Україні, зазначає переваги використання інформаційних 
технологій і виділяє характерні риси ДН [1]. Зазначимо основні з 
них: 
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• гнучкість (студенти, що здобувають освіту дистанційно, не 
відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе 
час та у зручному місці); 
• індивідуалізований підхід до процесу навчання, тобто 
можливість вивчати на відповідному рівні складності той предмет 
(ті предмети), знання з якого (яких) студент бажає опанувати; 
• модульність (кожен окремий курс організовують за модульним 
принципом, з набору таких незалежних курсів-модулів формують 
навчальну програму); 
• паралельність (можливість здобувати знання одночасно із 
професійною діяльністю чи з навчанням за іншою спеціальністю); 
• інтернаціональність (дистанційно можна одержувати освіту в 
навчальних закладах будь-якої країни світу і надавати освітні 
послуги громадянам, що проживають за кордоном. Така 
організація навчального процесу дозволяє підтримувати зв’язки з 
представниками різних культур, а також з осередками вивчення 
української мови в інших державах); 
• технологічність (забезпечення навчального процесу новими 
досягненнями інформаційних технологій, а на їхній базі – 
доступом студентів до світових інформаційних джерел); 
• економність (можливість зниження витрат на підготовку 
фахівців за умови ефективного використання навчальних площ та 
технічних засобів); 
• велика аудиторія (звернення домультимедійних джерел 
навчальної інформації представників різних соціальних груп 
населення, зокрема учнів, що бажають одержати додаткові 
знання, осіб, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади, 
студентів, що хочуть паралельно одержати другу освіту чи не 
мають змоги навчатися стаціонарно, людей, що змушені 
поєднувати навчання з роботою, прагнуть підвищити свою 
кваліфікацію чи змінити професію, осіб, які мають проблеми зі 
здоров’ям, а також громадян інших країн); 
• нова роль викладачів, зумовлена насамперед звільненням їх від 
читання лекцій (матеріали розміщують за відповідними 
електронними адресами) та розширенням індивідуальної роботи зі 
студентами; 
• якість (забезпеченню цієї риси дистанційної освіти сприяє 
використання найсучасніших навчально-методичних матеріалів та 
їхня яскрава мультимедійна презентація, а також можливість 
здійснення об’єктивного контролю навчально-пізнавальної 
діяльності студентів завдяки відповідному комп’ютерному 
програмуванню та залученню найкращого професорсько-
викладацького складу). 



283 
 

Загальновідомо, що основною метою навчання іноземним 
мовам на сучасному етапі є формування комунікативної 
компетенції та розвиток навичок міжкультурної комунікації. 
Інтернет створює унікальну можливість знайомства з культурою 
країни мови, що вивчається, забезпечуючи міжкультурну 
взаємодію. Інтернет дозволяє удосконалювати уміння аудіювання 
на основі автентичних звукових текстів, поповнювати свій 
словниковий запас лексикою сучасної іноземної мови. 
Використовуючи інформаційні ресурси всесвітньої мережі, 
інтегруючи їх в учбовий процес, виявляється можливим більш 
ефективно навчати різним видам читання: пошуковому, 
ознайомлювальному, безпосередньо використовуючи автентичні 
матеріали різної міри складності. 

Ефективність дистанційного навчання залежить від якості 
використаних матеріалів (учбових курсів, методичних розробок 
тощо) і майстерності педагогів та викладачів-тьюторів, що беруть 
участь у цьому процесі. Тому при розробці дистанційного курсу з 
іноземної мови, педагогічна та змістовна організація 
дистанційного навчання (як на етапі проектування курсу, так і в 
процесі його використання) є пріоритетною. Звідси важливість 
концептуальних педагогічних положень, на яких передбачається 
будувати сучасний курс дистанційного навчання. 

Таким чином, успішність і якість дистанційного навчання 
великою мірою залежать від організації і методичної якості 
матеріалів, що використовуються, керівництва і майстерності 
педагогів, що беруть участь в цьому процесі. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЄВРОСОЮЗУ 

 
На початку ХХІ століття як в Україні, так і в державах-членах 

ЄС, англійська мова (АМ) продовжує зберігати свої позиції в якості 
іноземної мови (ІМ), яку найчастіше вивчають у школах. Згідно з 
результатами дослідження Європейської комісії «Ключові дані про 
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викладання мов у школах Європи» (Key Data on Teaching 
Languages at School in Europe – 2012) в усіх країнах Євросоюзу 
сьогодні прийнято рішення про обов’язкове вивчення однієї ІМ у 
початковій школі, і для 90 % європейських учнів нею стає 
англійська. Дослідження також зазначає, що навіть коли існує 
можливість обирати ту чи іншу ІМ, учні та їхні батьки, як правило, 
надають перевагу англійській. Збільшення використання АМ стає 
особливо помітним саме на рівні початкової освіти, що є проявом 
більш загальної тенденції щодо реалізації програми раннього 
навчання ІМ [2].  

У таблиці 1 наведено дані щодо початку вивчення АМ у 
державних школах ЄС [4, 15-16]:  

Таблиця 1 
Навчання англійської мови у початковій школі 

Євросоюзу 
Країна ЄС Вік, в якому діти офіційно йдуть до 

початкової школи 
Рік, коли 

починається 

вивчення 
АМ 

5-6 6-7 7-8 8+ 

Австрія   +   3 

Болгарія  +   2 

Греція  +   1 

Данія  +   1 

Естонія   +  1, 3 

Ірландія  +   1 

Іспанія  +   1 

Італія +    1 

Кіпр  +    1 

Латвія   +  3 

Литва  +   2 

Мальта +    1 

Нідерланди +    3, іноді 
пізніше 

Німеччина    + За вибором 

школи 

Польща  +   1 

Португалія  +   1 

Румунія   +  3 

Словаччина  +   1 

Словенія  +   4 

Угорщина  +   4 

Фінляндія  +   3 

Франція +    2 

Хорватія  +   1 

Чеська 
Республіка 

 +   3 

Швеція  +   За вибором 
школи 
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*Бельгія, Люксембург мають свою специфіку 
У ситуації зниження початку вивчення АМ (у більшості країн 

ЄС – рівень МСКО 1, а в деяких – МСКО 0) перед політиками та 
освітянами постає завдання створення системи підготовки 
фахівців відповідної кваліфікації для організації навчання ІМ, 
зокрема англійської, дітей молодшого віку та забезпечення умов 
м’якого переходу між дошкільним та початковим етапами освіти. 
Організація навчання ІМ у початковій школі також потребує 
введення стандартів і нових інструментів оцінювання успішності 
учнів та ефектів загальної освітньої реформи. 

Важливий вплив на результативність програм раннього 
навчання ІМ здійснює вибір моделі навчання АМ, що реалізується 
в конкретній школі або групі шкіл. У дослідженні голландського 
вченого П. Еделенбоса з навчання АМ у Європі визначено чотири 
моделі: 

1) приблизно одна година АМ на тиждень з використанням 
певної програми та навчальних засобів; 

2) приблизно одна година АМ на тиждень на основі більш 
гнучкого підходу, який передбачає урахування особистих інтересів 
та досвіду учнів (особистісно-зорієнтоване навчання) та інтегрує 
мову в інші галузі навчальної програми, такі як наука або 
географія; 

3) модель «мова і міжкультурна компетенція», в якій мова 
виступає засобом розширення кругозору учнів; 

4) форми білінгвальної освіти, включаючи часткову або повну 
імерсію з особливим наголосом на факторах «часу» та 
«інтенсивності» [1, c. 150]. 

Британський науковець Р. Джонстон виокремлює сім моделей 
навчання ІМ на рівні МСКО 1: 

1. ІМ як окрема навчальна дисципліна викладається декілька 
хвилин на день на основі заздалегідь розробленої програми або за 
певним підручником. Вік учнів для початку вивчення ІМ – 8-10 
років з поступовим зниженням до 5-7 років.  

2. ІМ як окрема навчальна дисципліна (вбудована) повторює 
модель 1, але є більш гнучкою: вчитель періодично використовує 
ІМ для викладання таких предметів початкової школи, як наука та 
географія. 

3. ІМ як окрема навчальна дисципліна із збільшенням часу – 
30-45 хвилин щодня. Дану модель також називають «слабким 

зануренням» (low immersion). 
4. «Розширене» навчання ІМ здійснюється на основі моделі 1 з 

частковим викладанням 1-2 предметів іноземною мовою, 
можливо, з 4-го класу і далі на рівні МСКО 2. 
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5. Інтенсивна модель навчання ІМ поєднує модель 1 та 
«інтенсивні» півтора року протягом 4 або 5 класу, коли ІМ 
використовується для викладання до 70% навчальних дисциплін 
програми, після чого повертаються до моделі «ІМ як окремий 
предмет». 

6. «Часткове занурення» передбачає вивчення як мінімум 40 % 
навчальної програми іноземною мовою. Модель може 
використовуватися у будь-який період навчання ІМ у початковій 
школі. 

7. «Повне занурення» включає вивчення всіх або більшої 
частини предметів навчальної програми іноземною мовою [3, 9]. 

Отже, в європейській іншомовній освіті на рівні МСКО 1 
прослідковується тенденція широкого використання предметної 

моделі навчання АМ із все більшим розповсюдженням моделі CLIL, 
вибір між якими здійснюється у залежності від фінансових 
можливостей школи, загальної освітньої політики, кадрового 
забезпечення навчального процесу та вимог батьків. Серед 
популярних сьогодні підходів до навчання АМ у початковій школі 

залишається комунікативне навчання (communicative language 
teaching), особистісно-зорієнтоване навчання (learner-centered 
teaching), навчання на основі завдань / вправ (task-based 
instruction), навчання з використанням автентичних матеріалів 
(пісні, вірші, казки, історії), ігрове навчання. 
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