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УДК 378.147.091.33
Катерина Гляненко,

аспірант кафедри професійної педагогіки та
соціально-гуманітарних наук 

Кіровоградської льотної академії 
Національного авіаційного університету

(м. Кіровоград, Україна)

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стаття спрямована на обґрунтування застосування педагогічних 
технологій формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів 
філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки.

Розглядаються проблеми та суперечності, які зумовлюють 
необхідність пошуку нових технологій навчання. У процесі дослідження 
з’ясовано, що застосування педагогічних технологій під час професійної 
підготовки має на меті не тільки поповнення знань студентів з теорії 
та методики фахових дисциплін, але й формування професійних навичок 
та умінь прогнозувати, моделювати навчальний процес, аналізувати 
отримані результати, є ефективним засобом формування комунікативної 
компетентності. Інноваційні технології підвищують мотивацію студентів 
до вивчення фахових дисциплін, сприяють інтенсифікації навчального 
процесу, вдале застосування дозволяє максимально наблизитися до 
ситуацій спілкування, що можуть виникати у професійній діяльності чи у 
повсякденному житті.

Ключові слова: педагогічні технології, професійна підготовка, 
майбутні вчителі філологічних спеціальностей, комунікативна 
компетентність, інноваційні технології, інтерактивні та комунікативні 
методики, навчальний процес, професійна діяльність.

Статья направлена на обоснование применения педагогических 
технологий формирования коммуникативной компетентности будущих 
учителей филологических специальностей в процессе профессиональной 
подготовки.

Рассматриваются проблемы и противоречия, которые обусловливают 
необходимость поиска новых технологий обучения. В процессе исследования 
установлено, что применение педагогических технологий во время 
профессиональной подготовки подразумевает не только пополнение 
знаний студентов по теории и методики профессиональных дисциплин, 
но и формирование профессиональных навыков и умений прогнозировать, 
моделировать учебный процесс, анализировать полученные результаты, 
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является эффективным средством формирования коммуникативной 
компетентности. Инновационные технологии повышают мотивацию 
студентов к изучению специальных дисциплин, способствуют 
интенсификации учебного процесса, удачное применение позволяет 
максимально приблизиться к ситуациям общения, которые могут 
возникать в профессиональной деятельности или в повседневной жизни.

Ключевые слова: педагогические технологии, профессиональная 
подготовка, будущие учителя филологических специальностей, 
коммуникативная компетентность, инновационные технологии, 
интерактивные и коммуникативные методики, учебный процесс, 
профессиональная деятельность.

The article is aimed at reasoning of the usage of educational technologies 
of forming of communicative competence of future teachers of philology in the 
vocational training.

The problems and contradictions that necessitate the search for new 
learning technologies are considered. The attention focuses on the fact that 
during the training it is necessary to provide the future teachers of philology 
with applied, technological knowledge in order to overcome the contradictions 
and providing analysis of the theory and practice. The application of new 
pedagogical technologies aims not only at replenish the students’ knowledge 
of theory and methodology of professional disciplines, but also the formation 
of skills and abilities to predict, simulate the learning process and analyze the 
results. Today the usage of information technologies in education is becoming 
more important. First of all, it is new technical tools and information resources. 
It is simultaneously new forms and methods of teaching, innovative approach 
to the learning, which aim is a full involvement of the student in the learning 
process through the usage of interactive and communication methods.

Innovations in pedagogy implemented in educational technology related 
to general processes in society, global issues, the integration of knowledge and 
forms of social life that are an integral part of the steady progress of society.

The study found that the usage of educational technology in vocational 
training is an effective means of forming of communicative competence of future 
teachers of philology. Innovative technologies enhance students’ motivation to 
learn professional disciplines, contribute to the intensifi cation of the educational 
process; successful application allows approaching the communication situations 
that may arise in the profession or in daily life.

Key words: educational technology, professional training, future teachers 
of philology, communicative competence, innovative technology and interactive 
communication methods, educational process, professional activity.

Сьогодні технологічність є особливою характеристикою діяльності 
людини, означає перехід на новий рівень продуктивності. У науковому 
вжитку термін «технологія» означає сукупність прийомів і способів 
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обробки або виробництва певних продуктів. Останнім часом зміст цього 
поняття значно розширився: інформаційні технології, інноваційні технології, 
освітні технології.

Нові підходи у визначенні мети навчання характеризують сучасний 
етап розвитку педагогіки та лінгводидактики. Науковці наголошують не 
лише на засвоєнні знань і формуванні певних умінь, а й на «формуванні 
й розвитку мовної особистості – людини, яка виявляє високий рівень 
мовної, мовленнєвої, соціокультурної компетенцій». Цим питанням 
присвячені дослідження лінгводидактів: О. Біляєва, З. Бакум, 
О. Горошкіної, Т. Донченко, С. Карамана, В. Мельничайко, М. Пентилюк, 
О. Хорошковської, Г. Шелехової.

Мета статті – з’ясувати особливості застосування педагогічних 
технологій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 
філологічних спеціальностей 

Постановка завдання: розкрити поняття педагогічні технології з метою 
формування комунікативної компетентності; обґрунтувати доцільність 
застосування інноваційних технологій у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів філологічних спеціальностей.

З метою подолання суперечностей та забезпечення аналізу теорії 
і практики, потрібно під час професійної підготовки забезпечувати 
студентів (майбутніх учителів філологічних спеціальностей) прикладними, 
технологічними знаннями. Використання нових педагогічних технологій 
навчання має на меті не тільки поповнення знань студентів з теорії та 
методики фахових дисциплін, але й формування професійних умінь 
та навичок прогнозувати, моделювати навчальний процес, аналізувати 
отримані результати.

У теорії і практиці вищої школи існують суперечності, які зумовлюють 
необхідність пошуку нових технологій навчання:

 – між потребами суспільства у висококваліфікованих випускниках, 
освітніми цілями та результатами професійної підготовки майбутніх 
учителів філологічних спеціальностей;

 – між значущістю комунікативної компетентності в професійній 
діяльності вчителів та індивідуальною технологією оволодіння цією 
діяльністю;

 – між спрямованістю змісту навчальної діяльності на вивчення 
минулого соціального досвіду та орієнтацією суб’єкта навчання на 
результативність майбутньої професійної діяльності.

Технологічні аспекти навчання висвітлено в працях Я.-А. Коменського. 
Педагог намагався відшукати ідеальний метод навчання. Але перепоною 
у цьому пошуку є варіативність, неоднозначність компонентів змісту 
освіти, видів навчального матеріалу, виявлення закономірностей науково-
пізнавальної діяльності, взаємин учителя й учнів, викладача й студентів.

А. Макаренко вперше ввів поняття «технологія» щодо навчально-
виховного процесу. Впровадження педагогічних технологій у практику 
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відбулось у 60-ті роки XX ст. У зарубіжній теорії і практиці це поняття 
пов’язане з працями Б. Блума. Технологічний підхід визначає спрямованість 
педагогічної діяльності на вдосконалення процесу навчання, підвищення 
його результативності. Педагогічні технології враховують дидактичні 
закономірності і забезпечують у конкретних умовах відповідність результату 
діяльності поставленій меті. 

Технологія навчання – система методів і процесів, які забезпечують 
реалізацію проекту дидактичного процесу і досягнення діагностованого 
результату. Предметом технології навчання є створення систем навчання 
і професійної підготовки. Розуміння сутності технологічного процесу й 
наявність різних підходів до його визначення вимагає знайти узагальнену 
інваріантну ознаку технології навчання. Основними характеристиками 
технологій навчання є:

 – системність (взаємозв’язок і гармонізація цілей, змісту і 
дидактичного процесу);

 – науковість (відповідність сучасним досягненням педагогічної науки, 
науковим критеріям, наявність психолого-педагогічної основи, цілісної 
теорії чи окремих наукових положень);

 – концептуальність (опора на конкретну наукову концепцію або 
систему уявлень);

 – відтворюваність (алгоритмізація конкретних дій, визначеність 
етапів, кроків, операцій, що забезпечують реалізацію мети і легке 
відтворення технології будь-яким суб’єктом освітнього процесу);

 – діагностичність (наявність діагностичних цілей і відповідних 
результатів за оптимальних затрат на їх досягнення);

 – ефективність (встановлення відповідності діагностично заданої 
мети одержаним результатам);

 – вмотивованість (побудова пізнання як системи пізнавальних завдань 
і проблемних ситуацій, спрямованих на формування внутрішніх мотивів 
учіння і самостійності учнів);

 – алгоритмічність (чітка послідовність і порядок виконання дій на 
основі внутрішньої логіки дидактичного процесу, однозначність виконання 
передбачених процедур та операцій);

 – інформаційність (наявність способів і засобів збору, 
обробки і передачі інформації для одержання нових відомостей про 
досліджуваний об’єкт);

 – оптимальність (оптимізація дидактичного процесу, його 
економічність, досягнення запланованих результатів у найбільш 
стислі строки);

 – законовідповідність (встановлення відповідності знань про способи 
і засоби організації технології навчання законам і закономірностям 
функціонування дидактичного процесу) [10, с. 179].

Велике значення у застосуванні педагогічних технологій належить 
забезпеченню зворотного зв’язку з метою виявлення студентів, у яких 
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трапляються труднощі під час засвоєння навчального матеріалу. Це 
сприяє коригуванню недоліків окремих методів і прийомів. Значну увагу 
в технологіях навчання приділяють питанням розвитку і максимального 
використання технічних засобів навчання, їх освітнім можливостям. Таким 
чином, одним із найважливіших факторів розвитку освіти є впровадження 
сучасних технологій при викладанні мови. Головними аспектами 
впровадження сучасних технологій є:

 – технологізація всіх видів навчання; 
 – впровадження сучасних комп’ютерних технологій; 
 – зростання та широке застосування нових інформаційно-освітніх 

технологій [5, с. 87–89].
Технологія викладання української мови великою мірою ґрунтується 

на проблемному підході, який свого часу з’ясовував відомий український 
лінгводидакт М. Шкільник. Названий аспект відповідає сучасним 
принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації пізнавальної 
діяльності як школярів, так і студентів, забезпечує співробітництво, 
спрямоване на розв’язання системи суспільних та особистісних навчальних, 
а також життєвих ситуацій. За такого підходу студент є не лише об’єктом, 
а й суб’єктом навчання. Основна ж стратегія викладача полягає у виявленні 
індивідуальних здібностей і нахилів студента, створенні сприятливих умов 
для подальшого розвитку, самопізнання і саморозвитку, у цілеспрямованому, 
гармонійному формуванні системи вмінь і навичок (аналітико-синтетичних, 
перцептивно-мнемонічних, репродуктивно-варіантних, творчих), що 
забезпечують формування мовної, мовленнєвої, комунікативної компетенцій 
майбутнього вчителя філологічних спеціальностей [11, с. 23]. 

Загальна стратегія навчання мов визначається потребами сучасного 
суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психолого-педагогічних і 
суміжних наук. Цією стратегією є комунікативний підхід, який зумовлює 
практичну мету навчання й вивчення мов, а саме: оволодіння мовним 
спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної компетенції. 
Одним із принципів цього підходу є принцип інтерактивності, до якого 
належить проектна технологія.

Робота за методом проектів вимагає від викладача, головним чином, 
не формального викладання за усталеними посібниками та методичними 
розробками, а перш за все створення умов для прояву у студентів інтересу 
до пізнавальної діяльності, до самоосвіти, до застосування отриманих 
знань на практиці [4, с. 92]. Під час виконання проекту викладач виконує 
ряд різноманітних функцій. Він визначає рівень володіння мовленнєвими 
навичками, вивчає і реально оцінює особливості діяльності та спілкування 
особистостей, ступінь і спрямованість навчально-виховного впливу 
(діагностична функція); підбирає і організовує дослідницьку творчу 
діяльність студентів, впливає на організацію їхнього навчання, формує 
демократичну систему взаємовідносин, взаємної відповідальності і 
взаємодопомоги (організаторська функція); викладач програмує і прогнозує 
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«індивідуальну траєкторію» розвитку кожної особистості на віддалений 
період (прогностична функція). Таким чином, засоби навчання мови 
мають важливе значення для забезпечення повноцінної та ефективної 
організації навчального процесу з метою формування комунікативної 
компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі 
професійної підготовки.

Інновації в педагогіці, які реалізуються в педагогічних технологіях, 
пов’язані із загальними процесами в суспільстві, глобальними проблемами, 
інтеграцією знань і форм соціального буття, що є невід’ємною частиною 
постійного прогресу суспільства. А тому сучасна педагогіка, що є основою 
системи освіти, характеризується інноваційністю – тобто здатністю до 
оновлення, що є відповіддю на виклик часу, – потребу до легкої адаптації 
та імпровізації, та інтеграційністю – розглядом об’єктів явища не 
ізольовано, а в єдності [2, с. 82]. У такий спосіб здійснюють оновлення 
змісту освіти на державному та міжнародному рівнях, розробляють нові 
вимоги до рівня знань студентів, ведуть пошук нових підходів до вивчення 
фахових дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 
філологічних спеціальностей.

Розуміння мови як чинника спілкування стимулює пошук нових 
підходів в організації процесу професійної підготовки майбутніх учителів 
філологічних спеціальностей, який забезпечуватиме пізнання студентами 
нової культури. Зростання освітнього, виховного й розвивального значень 
мови у житті суспільства та кожної людини, а також наявність багатомовного 
й полікультурного середовища в усіх європейських країнах продукували 
ідею розширення індивідуального мовного досвіду особистості.

Інноваційні технології навчання та особистісно зорієнтований підхід 
можуть бути реалізовані через інтерактивне навчання (О. Пометун, 
А. Фасоля). 

Інтерактивне навчання передбачає взаємодію студентів між собою й 
викладачем (безпосередньо та опосередковано), яка дозволяє реалізовувати 
в навчальному процесі спілкування «на рівних», де всі учасники 
зацікавлені в ньому й готові обмінюватися інформацією, висловлювати 
свої ідеї та рішення, обговорювати проблеми та відстоювати свою 
позицію. Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивні 
методи сприяють розвитку комунікативних умінь та навичок студентів, 
їхньої пізнавальної діяльності, установленню емоційних контактів між 
учасниками навчально-виховного процесу. Крім того, методично правильне 
використання інтерактивних методів дає змогу створити умови навчання, за 
яких кожен студент відчуває свою інтелектуальну спроможність, що робить 
заняття продуктивним та дає можливість кожному висловити свою думку. 
Інтерактивні методи передбачають співпрацю, ґрунтуються на принципі 
багатосторонньої взаємодії. Викладач виступає лише як більш досвідчений 
організатор спільної роботи [4, c. 91]. Організація інтерактивного навчання 
передбачає моделювання життєвих ситуацій, проведення рольових ігор, 
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спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідних 
ситуацій [3, c. 23]. 

Усі ці технології в процесі професійної підготовки є ефективними 
засобами формування комунікативної компетентності майбутніх учителів 
філологічних спеціальностей, які підвищують мотивацію студентів до 
вивчення фахових дисциплін, сприяють інтенсифікації навчального процесу, 
пов’язує заняття з реальним світом, дозволяє максимально наблизитися до 
ситуацій спілкування, що можуть виникати у професійній діяльності чи у 
повсякденному житті.

На сучасному етапі розвитку педагогічної галузі набуває популярності 
метод проектів. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних 
навичок студентів, уміння самостійно конструювати свої знання, 
орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати критичне та творче 
мислення. «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені це потрібно, де і як 
я можу ці знання застосувати» – основна теза сучасного розуміння методу 
проектів. «Знаю, вмію, розумію і можу діяти» – теза компетентнісного 
підходу в навчанні. Щоб досягти результату необхідно навчити студентів 
самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи до 
цієї проблеми знання з різних галузей, уміння прогнозувати результати і 
можливі наслідки [1, c. 23]. Метод проектів дозволяє студентам виявити 
самостійність у виборі теми, джерел інформації, способі її викладання 
і презентації. Проектна методика дозволяє проводити індивідуальну 
роботу над темою, яка викликає найбільший інтерес у кожного учасника 
проекту [6, с. 5].

Комунікативна спрямованість процесу навчання є однією з 
провідних тенденцій сучасної методики викладання української мови. 
Вивчення проблем комунікації ведеться у різних напрямах. Лінгвістичні 
дослідження спрямовані на вивчення взаємодії мовних одиниць у процесі 
комунікації. При цьому інтеграція теоретичної лінгвістики і методики 
навчання української мови дає можливість формування комунікативної 
компетентності, яка пов’язана з мовною комунікативною діяльністю. 
Комунікативна компетентність визначається:

 – комунікативними інтенціями (комунікативними намірами адресата), 
дотриманням комунікативних стратегій;

 – умінням володіти навичками декодування «мови тіла» 
співрозмовника;

 – чіткою організацією в умовах та ситуації спілкування;
 – орієнтацією і підтриманням процесу спілкування.
Комунікативна компетентність передбачає наявність мовленнєвих 

умінь, що визначають мовленнєву поведінку, вміння слухати, читати і 
писати. Комунікативна компетентність складається з:

 – мовленнєвої компетенції (уміння застосовувати знання мови на 
практиці, користуватися мовними одиницями);

 – мовної компетенції (знання одиниць мови та правил їх поєднання);
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 – предметної компетенції (уміння на основі активного володіння 
загальною лексикою відтворювати в свідомості картину світу);

 – прагматичної компетентності (здатність до здійснення мовленнєвої 
діяльності, зумовленої комунікативною метою, до вибору необхідних 
форм, типів мовлення, урахування функціонально-стильових різновидів 
мовлення) [8].

Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів 
філологічних спеціальностей зумовлює необхідність пошуку нових підходів 
у процесі професійної підготовки фахівців, що ґрунтуються на засадах 
компетентнісно зорієнтованого та індивідуально-особистісного розвитку, 
обґрунтування, розробку та впровадження ефективних методик навчання, 
які сприятимуть формуванню комунікативних здібностей студентів.

Наприклад, метод спостереження доцільно застосовувати тоді, коли 
факти і явища, що вивчаються, є специфічними для української мови або 
складними, потребують того, щоб у них спочатку розібралися шляхом 
аналізу тексту (прикладів), а потім удавалися до відповідного теоретичного 
положення, граматичного визначення чи правила. Студенти аналізують 
мовний матеріал, текст. Ефекту досягають за рахунок здійснення пошукової 
діяльності. Викладач спрямовує пошуки студентів, «націлює» на можливі 
висновки. Студенти вчаться бачити головне, робити висновки, самостійно 
здобувати знання за допомогою спостереження, відкриваючи для себе щось 
нове. Спостереження є джерелом знань [3, c. 12].

Метод помилок. Редагування. Метою викладача у межах комунікативно-
орієнтованого навчання мови є надання допомоги студентові в опануванні 
навичок спілкування мовою, не вдаючись до постійних виправлень. 
Доцільним вбачається акцентування помилок лише наприкінці роботи над 
певним комунікативним завданням з метою збереження безперервного 
характеру комунікативного процесу. Корекція мовлення студентів 
викладачем повинна бути представлена та оформлена як форма нагадування 
студентам про конструкції нормативної мови, але зовсім не як критика їх 
відповідей. Викладач може у цьому плані вдаватися до використання жестів, 
повторення фрагменту фрази з певним інтонаційним акцентом на помилці, 
що її припустився доповідач, сфокусувати правильний варіант слова або 
мовленнєвий фрагмент, підкріплюючи це ситуаційно [3, c. 12].

Корекція помилок студентів повинна бути спрямована на формування 
навичок автоматичного самоконтролю, при цьому зовнішній контроль з 
боку викладача повинен зменшуватись у прямо пропорційній залежності від 
зростання здібностей формування самокорекції з боку студентів. У зв’язку 
з цим, методичний апарат повинен переважно містити завдання, спрямовані 
на розвиток самоконтролю і самостійної роботи студентів. Сформований 
механізм самоконтролю є компонентом мовленнєвих навичок і одночасно 
надає студентам відповідальності за реалізацію мовленнєвої діяльності. 
На етапі мовленнєвої підготовки механізм самоконтролю і самокорекції 
націлено на оптимальний вибір лексичних одиниць та граматичних 
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структур відповідно до норм літературної мови для розв’язання певної 
комунікативної мети. У процесі її рішення викладач повинен заохочувати 
постійний самоконтроль і самокорекцію з боку студентів, що виявляється 
у порівнянні проміжних результатів із мовним еталоном, до якого вони 
прагнуть. У даному випадку слід чітко розрізняти ті ситуації, коли допомога 
викладача дійсно потрібна і виявляється у стимулюванні самостійного 
виправлення помилкових дій студентів за допомогою сигналів вказування 
на помилку (наприклад, встановлення лінгвістичної зони помилки). Проте, 
іноді студенти потребують певного часу для обмірковування правильної 
відповіді з метою усвідомлення та корекції помилки. Існує низка певних 
методичних прийомів, що використовуються для формування механізму 
самокорекції:

 – спілкування викладача зі студентами під час навчального процесу;
 – акцентування уваги на потенційні мовні труднощі та відповідне 

коментування їх під час навчального процесу;
 – різні прийоми фіксації помилок, що переважають у мовленні;
 – виконання тестових завдань із самоконтролем (використовуючи 

«ключ»).
Таким чином, використання педагогічних технологій навчання має на 

меті не тільки поповнення знань студентів із теорії та методики фахових 
дисциплін у процесі професійної підготовки, але й формування професійних 
умінь прогнозувати, моделювати навчальний процес, аналізувати отримані 
результати. Під час застосування технологій навчання велике значення 
має забезпечення зворотного зв’язку з метою виявлення студентів, у яких 
трапляються труднощі під час засвоєння навчального матеріалу. Це сприяє 
коригуванню недоліків окремих методів і прийомів.

Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення 
зарубіжного досвіду застосування інноваційних технологій. 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАВЧАННІ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ 

ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВТНЗ

У соціокультурній адаптації іноземних студентів значну роль має 
метод проектів, що дозволяє вирішувати проблеми розвитку творчих 
можливостей студентів і формування умінь самостійно конструювати 
свої знання та застосовувати їх для розв’язання пізнавальних і практичних 
завдань, орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати отриману 
інформацію. Проектні методи навчання у вишах орієнтовані на самостійну 
діяльність (аудиторну й позааудиторну) – індивідуальну, парну, групову, що 
здійснюється за відповідний період часу. Метод проектів як педагогічна 



Теоретична і дидактична філологія. Серія «Педагогіка». Випуск 23, 2016

15

технологія передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних 
методів, творчих за самою своєю суттю.

Ключові слова: педагогічна технологія, соціокультурна 
адаптація, метод проектів, самостійна діяльність, соціолінгвальні й 
соціокультурні знання.

В социокультурной адаптации иностранных студентов значительную 
роль имеет метод проектов, который позволяет решать проблемы 
развития творческих возможностей студентов и формирования умений 
самостоятельно конструировать свои знания и применять их для 
решения познавательных и практических задач, ориентироваться в 
информационном пространстве, анализировать полученную информацию. 
Проектные методы обучения в вузах ориентированы на самостоятельную 
деятельность (аудиторную и внеаудиторную) – индивидуальную, парную, 
групповую, которая осуществляется за соответствующий период времени. 
Метод проектов как педагогическая технология предполагает совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 
своей сути.

Ключевые слова: педагогическая технология, социокультурная 
адаптация, метод проектов, самостоятельная деятельность, 
социолингвальные и социокультурные знания.

In creation of the conditions promoting productive cross-cultural 
communication of foreign students in Ukrainian, particularly in their 
sociocultural adaptation, generally the method of projects has a signifi cant role. 
It allows solving the following problems: development of creative opportunities 
of students and formation of abilities to construct their knowledge themselves 
and applying them for solving of informative and practical tasks, to be guided 
in information space, to analyze the received information. Usage of a method of 
projects in teaching foreign languages allows students to use a foreign language 
as a learning tool, a way of expression of their own thoughts, perceptions 
and judgments of other people opinions. It is the most effective way to switch 
attention of foreign students from a statement form into the contents and join 
in knowledge of the world around by means of other language, expanding 
both communicative and sociocultural competence. Huge value has ability and 
readiness of students to apply Ukrainian in various situations of communication 
according to its norms, to obtain necessary information in complex of the 
sociolingual and sociocultural knowledge. Sociocultural adaptation of foreign 
students will be rather successful if to develop and apply educational projects 
for practical work for the purpose of sociocultural adaptation of students to the 
Ukrainian reality and to the Ukrainian educational environment. Project methods 
of training in higher education institutions are focused on independent activity 
(classroom and out-of-class) – individual, pair, group that is carried out for the 
corresponding period of time. The method of projects is organically combined 
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with group methods and, as a rule, assumes the solution of some problem 
providing, on the one hand, usage of various methods, means and methods of 
training, and with another – need of integration of knowledge and abilities, to 
apply information from various areas of science, equipment, technology, creative 
fi elds of the person activity. A method of projects as the pedagogical technology 
assumes set of research, search, problem methods, creative essentially.

Key words: sociocultural adaptation, method of projects, pedagogical 
technology, independent activity, sociolingual and sociocultural knowledge.

Інноваційні технології в освіті, зокрема навчальні комп’ютерні 
програми та використання Інтернет-ресурсів, спрямовані насамперед 
на професійно орієнтоване навчання мови, в якому проектна робота із 
застосуванням інформаційних технологій відіграє переважне значення. 
Залучення інноваційних засобів навчання дозволяє представити українську 
мову іноземним студентам у діяльності, коли як учасники творчої ситуації, 
так і сама мова легко доступні сприйняттю студента. Застосування 
інноваційних технологій у процесі навчання у вищій школі підвищує 
мотивацію іноземних студентів до вивчення української мови, формує і 
розвиває їхні як соціокультурну, так і професійну компетенції.

Останнім часом одним із методів у навчанні мов у вищій школі, що 
здобули широкого розповсюдження, є метод проектів. І хоча цей метод не 
є новим, але завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань із їх 
практичним застосуванням для розв’язання конкретних проблем довкілля у 
спільній діяльності школярів і студентів, метод проектів стає інтегрованим 
компонентом цілком розробленої і структурованої системи сучасної 
освіти. Утім, проектна діяльність у навчанні української мови студентів-
іноземців підготовчих та основних факультетів ВТНЗ потребує серйозного 
опрацювання, що пов’язане із творчим і постійно змінюваним характером 
роботи з іноземцями. 

Мета статті – дослідження специфіки проектної діяльності студентів-
іноземців з метою удосконалення навчального процесу у вищій школі.

Нині широко запроваджуються інноваційні технології у навчальний 
процес вищої школи, у тому числі навчання української мови як іноземної. 
Теоретичне підґрунтя застосування інноваційних технологій у навчанні 
досліджено у працях В. Загвязинського, Р. Гуревича, Ю. Машбиця, 
В. Монахова, І. Роберт та інших, які зазначали унікальні можливості, що 
відкриваються перед сучасною людиною з доступом до значної кількості 
інформації. Метод проектів досліджували Г. Ващенко, О. Горошкіна, 
С. Пілюгіна, Є. Полат, С. Шацький та ін., у працях яких відібрано критерії 
використання проектів на заняттях у загальноосвітній школі та ВНЗ, 
зокрема під час навчання української мови. 

Є. Полат із метою вдосконалення вивчення англійської мови, докладно 
розроблюючи теоретичні основи створення і використання системи 
засобів навчання для середньої загальноосвітньої школи, визначила 
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зміст методу проектів [6; 7]. На думку дослідниці, робота над проектом 
включає усвідомлення студентами мети, оформлення задуму, розробку 
організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків у вигляді 
письмового звіту [6]. Метод проектів, за визначенням Є. Полат, «передбачає 
певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють 
вирішувати ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій студентів 
з обов’язковою презентацією цих результатів. Якщо говорити про метод 
проектів як про педагогічну технологію, то ця технологія передбачає 
сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за 
самою своєю суттю» [8, с. 67].

Г. Ващенко зауважував, що під час використання цього методу 
теорія стає засобом виконання практичних завдань [1]. О. Горошкіна 
запропонувала застосування методу проектів на уроках української мови 
в школах природничо-математичного профілю, уважаючи найбільш 
ефективними прикладні, рольові, інформаційні, творчі проекти, з огляду 
на те, що вони допомагають трансформувати знання в уміння й навички 
студентів [2, с. 301].

Проектна діяльність – це один із методів, спрямований на вироблення 
самостійних дослідницьких умінь для розвитку творчих здібностей і 
логічного мислення, поєднання знань, здобутих у навчанні, із залученням 
до конкретних життєво важливих проблем. Однією з основоположних 
характеристик сучасної людини, що діє в просторі культури, є її здатність 
до проективної діяльності, адже діяльність як специфічна форма ставлення 
людини до навколишнього світу, передбачає доцільну зміну й перетворення 
в інтересах людини та умову існування суспільства. Діяльність містить 
мету, засоби, результат і сам процес.

Проектна діяльність належить до інноваційної, адже передбачає 
перетворення реальності, будується на базі відповідної технології, що 
можна уніфікувати, освоїти й удосконалити. Актуальність проектів у 
вищій школі зумовлена передусім широкою сферою їх застосування 
на всіх рівнях організації системи освіти. Адже оволодіння логікою й 
технологією соціокультурного проектування дозволить більш ефективно 
здійснювати аналітичну, організаційно-дослідницьку діяльність і 
забезпечить конкурентоспроможність фахівця. В основі методу проектів у 
вищих навчальних закладах лежить розвиток пізнавальних навичок, умінь 
самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному 
просторі, розвиток критичного і творчого мислення. 

Проектом уважають неповторну й унікальну діяльність визначену за 
часом, бюджетом і механізмом реалізації. Під проектом розуміється також 
логічна сукупність заходів, здійснюваних для досягнення поставлених цілей 
у рамках відповідного бюджету, плану-графіка реалізації та прогнозування 
результатів [7, с. 243]. 

Під проектом розуміється будь-який цільовий проект, будь-який випадок 
цільової активності, де «панівний намір як внутрішній стимул: установлює 
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мету дії; керує його процесом; обґрунтовує його напрям, його внутрішнє 
мотивування. Тож проект може стосуватися до будь-якого роду або 
різноманіття життєвого досвіду, що дійсно керується панівним наміром» [9]. 
Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність студентів, формує 
вміння самостійно приймати різні рішення, шляхи отримання інформації, 
генерувати ідеї, гіпотези, прогнозувати їх розв’язання.

Проектна діяльність у вищих навчальних закладах – це обов’язково 
практична діяльність, регламентована педагогом, і є сполучною ланкою 
між теорією і практикою в освіті вищої школи, що пов’язано з такими 
науковими поняттями і категоріями, як «проект», «діяльність», «творчість» і 
їх різноплановим характером із погляду методології сучасної науки.

Проектування, що передбачає створення технічного, наукового або 
соціального проекту, реалізація яких пов’язана з інтересами студента, є 
значущим елементом освітнього процесу, що слугує для набуття нових 
понять, концепцій і знань, і продуктивним видом діяльності.

Використання методу проектів у процесі навчання української мови 
дозволяє іноземним студентам використовувати її як засіб пізнання, спосіб 
вираження власних думок, сприйняття й осмислення думок інших людей. 
Це найбільш дієвий спосіб переключити увагу іноземних студентів із 
форми висловлювання на зміст і залучитися в пізнання навколишнього 
світу засобами іншої мови, розширюючи тим самим сферу дії як 
комунікативної, так і соціокультурної компетенції. Величезне значення має 
здатність і готовність іноземних студентів застосовувати українську мову 
в різноманітних ситуаціях спілкування відповідно до її норм у сукупності 
знань соціолінгвального й соціокультурного планів. Підвищення мотивації 
і розвиток творчих здібностей відбувається через наявність у проектній 
діяльності самостійного вибору.

Для створення умов самостійної творчої проектної і дослідницької 
діяльності студентів-іноземців необхідно проводити підготовчу роботу, 
що передбачає визначення ресурсів навчального часу з метою уникнення 
перевантаження як іноземних студентів, так і викладачів.

Соціокультурна адаптація іноземних студентів буде досить успішною, 
якщо розроблювати й застосовувати навчальні проекти для практичної 
роботи з метою соціокультурної адаптації студентів до української дійсності 
й до українського освітнього середовища.

Проектні методи навчання у вишах орієнтовані на самостійну 
діяльність (аудиторну й позааудиторну) – індивідуальну, парну, групову, 
що здійснюється за відповідний період часу. Метод проектів органічно 
поєднується з груповими методами і, як правило, передбачає вирішення 
якоїсь проблеми, що передбачає, з одного боку, використання різноманітних 
методів, засобів і прийомів навчання, а з іншого, – необхідність інтегрування 
знань й умінь застосовувати інформацію з різних галузей науки, техніки, 
технології, творчих сфер діяльності людини. Метод проектів як педагогічна 
технологія передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних 
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методів, творчих за самою своєю суттю. Проект завжди має передбачати 
конкретні результати, які можна й необхідно оцінювати.

Метод проектів можна вважати не простим, але ефективним етапом 
у формуванні критичного професійного мислення студентів. Проект 
відрізняється від інших проблемних методів тим, що в результаті певної 
пошукової, дослідницької, креативної діяльності студенти не тільки 
підходять до вирішення поставленої проблеми, але й створюють конкретний 
реальний продукт, який показує можливість і вміння застосувати отримані 
результати на практиці, під час створення цього продукту. 

Зрозуміло, що звернення до цього методу в навчанні української 
мови іноземних студентів у вищій школі зумовлено тим, що він дає змогу 
зосередити увагу тих, хто навчається не на самій мові, а на проблемі, 
професійному чиннику майбутньої діяльності студентів, зсунути акцент із 
лінгвістичного аспекту на змістовний, спробувати дослідити або обговорити 
вирішення ділового питання українською мовою. В основу методу проекту 
покладена ідея, що складає суть поняття «проект», його прагматичну 
спрямованість на результат, який можна отримати під час вирішення тієї чи 
іншої практичної або теоретичної значущої проблеми [5, с. 18–21; 6]. 

Метод проектів, в основі якого лежить ідея, проект, дозволяє 
покращити результати навчання української мови для іноземних студентів 
у нефілологічному ВНЗ, сприяє мотивації ознайомлення з реаліями 
та традиціями українського народу. Адже проектна методика може 
застосовуватися в рамках програмного матеріалу практично з будь-якої 
теми. Студентам-іноземцям може пропонуватися робота над проектами під 
час вивчення деяких елементів ділової української мови або української 
мови за професійним спрямуванням, тобто ознайомлення з термінологічною 
лексикою фундаментальних дисциплін за майбутнім фахом. 

Метод проектів має значну роль у створенні умов продуктивного 
міжкультурного спілкування іноземних студентів українською мовою для 
їхньої соціокультурної адаптації, що дозволяє вирішувати такі завдання, як:

 – розвиток творчих можливостей студентів;
 – формування умінь самостійно здобувати знання й застосовувати 

їх для розв’язання пізнавальних і практичних завдань, орієнтуватися в 
інформаційному просторі й аналізувати отриману інформацію.

Найбільш ефективними в практичному застосуванні виявляються 
проектні технології, що сприяють:

а)  набуттю іноземними студентами знань про культурні традиції 
українського народу;

б)  розкриттю творчого потенціалу особистості студентів-іноземців.
Синтезом цих типів інноваційних технологій, що вможливлюють 

підвищення мотивації до вивчення української мови, є мультимедійні, 
театралізовані проекти, проекти із залученням рольової діяльності.

У процесі викладання української мови та українознавства студенти-
іноземці підготовчого факультету із великою зацікавленістю застосовують 
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мультимедійні проекти з тем «Українська сімейна обрядовість», 
«Архітектура козацького бароко», «Святковий календар України», «Знаки 
й символи української культури», «Скіфське золото» тощо. Під час 
вивчення української мови та країнознавства для іноземних студентів 
доречним є використання інформаційних технологій (комп’ютерів, відео- та 
аудіотехніки) оскільки вони формують майбутніх фахівців у певній сфері 
діяльності бути грамотними й компетентними, творчо і вміло застосовувати 
набуті знання в умовах сучасного українського суспільства. 

Одним із видів поточного контролю для студентів-іноземців були 
довгосторокові мультимедійні проекти за темами: «Знайомство з Україною», 
«Походження України», «Сім чудес України», «Українські народні 
інструменти», «Тарас Шевченко – український геній», «Промисли і ремесла 
України», «Гетьмани України», «Демонологія слов’ян» тощо. 

Особливий інтерес у студентів викликають такі теми, як «Структура 
компанії», «Робочі вакансії» та ін. Перед навчальною групою ставиться 
мета: у першому випадку – це створення власної компанії і її презентація; 
у другому – участь у конкурсі на вакантну посаду і зарахування на роботу. 
Детально розроблюється план роботи, тобто умови реалізації мети, що 
пропонується на обговорення групи. У роботі над проектом беруть участь 
команди з 4–5 студентів (так звана мала група), які формуються виходячи 
з бажання працювати разом. При цьому завдання викладача – простежити 
за тим, щоб до складу групи ввійшли і сильні, і слабкі студенти. У процесі 
роботи над проектом «Структура компанії» робочі групи працюють 
за наступними напрямками: вивчення ринку товарів і послуг із метою 
створення власної компанії; структура компанії і розподіл посадових 
обов’язків; корпоративна культура; реклама; презентація компанії. 

Проект «Робочі вакансії» передбачає роботу з газетними оголошеннями, 
складання і правильне оформлення резюме і супровідного листа. Особлива 
увага приділяється співбесіді під час вступу на роботу, при цьому 
передбачається вивчення традицій, правил і норм поведінки в українському 
суспільстві. У процесі роботи над проектом студенти самостійно 
(індивідуально або, що частіше, у малих групах), без допомоги викладача 
української мови або за його мінімальним втручанням, виділяють із 
професійної ситуації проблему, розподіляють її на підпроблеми, висувають 
гіпотези її вирішення, досліджують підпроблеми і зв’язки між ними, а 
потім повертаються до основної проблеми, пропонують шляхи її вирішення. 
Захист проектів відбувається групами. Це творче завдання, що набуває 
форму ділової гри. У процесі підготовки на базі тестів за фахом уводиться 
і тренується необхідна термінологічна лексика, повторюється граматичний 
матеріал, без знання якого утруднено формулювання висловлювання. 

Окрім створення позитивного настрою до вивчення української мови, 
метод проектів дозволяє ефективно використовувати українську мову в 
природній ситуації професійного спілкування. У ході захисту проекту 
передбачається широке обговорення запропонованих рішень, опонування, 
дискусія, тренінгові завдання тощо. 
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Уміння вести дискусію у формі діалогу або полілогу – необхідна умова 
спільної роботи студентів над проектом у малих групах. Водночас студенти 
вчаться розглядати професійну проблему з усіх боків, розмірковувати і 
формулювати свою точку зору українською мовою. Тому від учасників 
проекту вимагається уміння аргументувати, висувати контраргументи 
опонентам, підтримувати дискусію, лаконічно доводити, доходити до 
компромісу, що дозволяє поступово формувати культуру професійного 
мовлення, зокрема вислуховувати співрозмовника до кінця, не перебиваючи, 
давати йому питання, спростовувати судження або, навпаки, погоджуватися 
розгортаючи думку.

Усі ці вміння відбивають специфіку професійного мовлення студентів, 
сприяють розвитку і зростанню творчої особистості фахівця, відповідають 
сучасним вимогам вищої школи, ринку праці і суспільства. Проектний метод 
дозволяє формувати у студентів навички самостійного ведення досліджень 
у професійній галузі, що допоможе їм у подальшому реалізовувати більш 
складні проекти в їх професійній діяльності. 

Метод проекту допомагає оптимізувати процес навчання у будь-якому 
начальному закладі, розвивати навички самостійної роботи студентів. 
Розробка має завершуватися цілком реальним, відчутним практичним 
результатом, оформленим тим або іншим чином [3, с. 26–32]: наприклад, 
студенти можуть виготовити колажі, афіші та оголошення, провести 
дослідження з наступним оформленням, продемонструвати моделі з 
необхідними поясненнями, скласти план відвідування різних місць з 
ілюстраціями, організувати інтерв’ю з описанням результатів бесіди тощо. 

Емпіричні дослідження показують, що вивчення української мови, 
особливо для іноземних студентів нефілологічних галузей вищої школи, 
сполучено з труднощами, які мають, насамперед, соціально-психологічний 
характер. З одного боку, статус української мови як державної значно 
підвищує мотивацію до навчання мови, з іншого – вирішує питання 
забезпечення комунікативної компетенції в актах міжкультурної комунікації, 
насамперед через адекватне сприйняття мови співрозмовника й розуміння 
оригінальних текстів українською мовою. 

Крім того, в останні роки намітилася тенденція до більш раннього 
усвідомлення студентами важливості набутих знань для подальшого 
успішного професійного зростання. Нерідко студенти, які починають 
вивчення української мови на підготовчому факультеті, уже мають досвід 
професійної діяльності як за своєю майбутньою професією, так і з інших 
видів діяльності. 

Іноземні студенти основних факультетів хочуть бачити прямий зв’язок 
набутих знань з української мови зі своїх майбутнім професійним й 
особистим життям. Унаслідок цього здається неможливим і неприпустимим 
спілкуватися із такими студентами нефілологічних (інженерних, 
природничих тощо) галузей, що здебільшого вже мають досвід професійної 
діяльності, тільки як із об’єктами навчальної діяльності. Оптимізації 
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освітнього процесу в цьому випадку сприяє залученню студентів до активної 
участі в організації навчальної діяльності за допомогою інноваційних 
технологій [4, с. 5–12.]. Для створення проблемних ситуацій у проектній 
діяльності застосовуються фрагменти фільмів, кінозамальовки. 

Розвиваючи навички й уміння говоріння українською мовою в 
тематичних рольових іграх, іноземні студенти орієнтуються на «вживання» 
в образ українськомовного персонажа, який діє відповідно до ситуацій 
та обставин, особливостей професійної культури в різних галузях науки, 
техніки, виробництва. На цьому етапі необхідно як активне використання 
професійно орієнтованих відеоматеріалів, так і залучення науково-
навчальних, власне наукових, навіть науково-популярних творів за фахом. 

Іноді театралізований проект може на завершальному етапі навчання 
перетворитися на міні-п’єсу, присвячену якомусь національному святу, 
або національно значущій події України або країни походження іноземних 
студентів. У такій п’єсі концентруються набуті впродовж навчання у вищій 
школі знання з української мови й культури, моралі та звичаїв українського 
народу. Обов’язковою умовою успішності театралізованого проекту є 
пред’явлення результатів роботи студентам інших навчальних груп (курсів, 
спеціальностей), які також вивчають українську мову.

Тож проведення систематичної і цілеспрямованої роботи з проектної 
діяльності дозволяє іноземним студентам подолати адаптаційні труднощі, 
є запорукою їхньої успішної міжкультурної адаптації. Студенти починають 
почувати себе комфортно в Україні й займають активну позицію в 
налагоджуванні соціальних контактів, позитивно сприймають українські 
культурні традиції і норми поведінки, зберігаючи звичні для себе ціннісні 
установки рідної країни.

Отже, проектна методика набула поширення за умов поєднання 
теоретичних знань і їх практичного застосування для вирішення конкретних 
проблем навчальної діяльності іноземних студентів. 

Проектна технологія передбачає застосування викладачем під час 
навчання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю 
методів, прийомів і засобів, чітко орієнтованих на реальний практичний 
(професійний) результат, значущий для кожного іноземного студента, цілісну 
розробку проблеми з урахуванням різних чинників і реалізації результатів. 
Сутність проектної технології – стимулювати інтерес студентів-іноземців до 
майбутніх професійних проблем, що передбачає набуття відповідної суми 
знань, умінь і навичок за обраним фахом. Цілеспрямоване реформування 
системи освіти в Україні та ефективне впровадження і використання 
інноваційних технологій є запорукою формування якісної професійно-
комунікативної компетенції іноземних студентів у вищих навчальних 
закладах України. 

Перспективи подальшої практичної розвідки в цьому напрямку 
полягають у з’ясуванні специфіки проектної діяльності, щоб віднайти 
шляхи вирішення практичних завдань на основі застосування іноземними 
студентами здобутих знань з української мови. 
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ДОСВІД ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У статті розглянуто проблему мистецького впливу художнього слова 
на процес фахового самоусвідомлення педагога. Простежено важливість 
пізнання естетики літератури у професійній підготовці вчителя початкової 
школи. Зосереджено увагу на функціях читання і його естетичній основі, 
що сприяє культурному обміну досвідами між суб’єктами різних поколінь. 
Підкреслюється необхідність розвитку вчителем дитячої «культури 
читання» в час тотальної комп’ютеризації через педагогічну підтримку у 
школяра «почуття читача». Проаналізовано потребу формування досвіду 
читання художньої літератури у майбутнього вчителя початкової школи. 

Ключові слова: досвід, художня література, професійна підготовка, 
вчитель, початкова школа, культура, мистецтво, естетика, читання. 

В статье рассматривается проблема влияние искусства 
художественного слова на процесс профессионального себяосознания 
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педагога. Прослеживается важность познания эстетики литературы 
в профессиональной подготовке учителя начальной школы. Обращено 
внимание на функции чтения и его эстетическую основу, что способствует 
культурному обмену опитом между субъектами разных поколений. 
Подчеркивается необходимость развития учителем детской «культуры 
чтения» в период тотальной компьютеризации с помощью педагогической 
поддержки в школьника «чувства читателя». Проанализировано 
потребность формирования опыта чтения художественной литературы в 
будущего учителя начальной школы.

Ключевые слова: опыт, художественная литература, 
профессиональная подготовка, учитель, начальная школа, культура, 
искусство, эстетика, чтение.

The article addresses the issue of infl uence of artistic expression on the 
process of professional self-awareness of a teacher. Teachers-to-be often lack 
certain basic skills of interpretation of a literary text, they are not ready for a 
thorough analysis of a work of art, and they cannot determine the boundaries 
between the works of high art and primitive texts of popular literature. Thus, 
the article highlights the importance of learning aesthetics of literature in the 
framework of professional training of elementary school teachers.

For an elementary school teacher, fi ction is a source of cultural, ethical 
and aesthetic guidelines acquired by many generations, a way to accumulate 
important educational ideas. Therefore, the article focuses on the functions of 
reading and its aesthetic basis, which promotes cultural exchange of experiences 
between actors of different generations. The article emphasizes how important 
it is for a teacher to develop child’s «reading culture» in the current era of 
total computerization by supporting the «sense of the reader» in schoolchildren. 
Teachers at present-day schools should give the ancient culture of reading back 
to pupils, as well as the culture of imaginative insight (involvement) in books. 
Therefore there is a need of forming the experience of reading fi ction in the 
elementary school teachers-to-be. A teacher should be a wise counsellor in 
choosing the right book for a kid, taking into account the individual peculiarities 
of each schoolchild in order to create a so-called joint «philologicity» 
atmosphere in class. Because the literary consciousness of children is formed 
integrally: from mastering the letters and their combinations to complex reading 
and interpreting.

While training an elementary school teacher-to-be to teach propaedeutics 
of literature studies, we should pay attention to argumentativeness of such 
phenomena as the ability to experience emotional drive in works of various 
genres, to wake up one’s «sense of the reader». In this article we have 
comprehended the concept of conscious or slow reading (according to V. Marko), 
which promotes a better understanding of the theme, idea and range of topics 
of a text. Accordingly, a new type of reader emerges who is able to carry 
out the reading – communication with the book and, while reading, to learn 
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cultural experience (R. Nycz) of generations. Fiction should be interpreted as a 
variation of forms, ideas, plots, motives of experience that can be appropriated, 
lived once or repeatedly by the reader. Artistic text, through its poetics coded by 
the author, is able to deepen the experience of artistic self-searches of a future 
teacher, to reveal his or her creative potential. Thus the text becomes a fi eld for 
searching and reclaiming new experiences by the reader through aesthetics of its 
artistic speech.

Key words: experience, fi ction, professional training, teacher, elementary 
school, culture, art, aesthetics, reading. 

Якісна професійна підготовка вчителя початкової школи – надзавдання, 
розв’язанням якого нині займається чимало теоретиків і практиків 
психолого-педагогічної парадигми гуманітарного знання. Велику роль 
у професійній підготовці педагога відіграє його обізнаність з творами 
мистецтва, його уміння розуміти і сприймати прекрасне, ділитися думками 
й переживаннями зі своїми учнями й вихованцями.

Розглядаючи структуру і зміст початкової освіти (Н. Бібік, О. Савченко, 
Л. Хомич), дослідники підкреслюють важливість становлення творчої 
особистості вчителя (Н. Кічук, С. Сисоєва) засобами художності – 
словом, звуком, кольором, естетичним почуттям (І. Зязюн, Л. Масол, 
О. Отич, Г. Петрова, О. Рудницька, Г. Фешина, Л. Хомич, О. Шевнюк). 
Наукові праці відомих авторів розкривають фундаментальні засади 
професійного розвитку майбутнього педагога, його фахового зростання 
(А. Алексюк, І. Бех, Г. Васянович, П. Воловик, О. Горська, С. Коновець, 
С. Максименко, В. Моргун, Л. Онищук, В. Панок, В. Рибалка, 
Б. Теплов). Проблема мистецького впливу художнього слова на процес 
фахового самоусвідомлення педагога справді актуалізується у сучасному 
полікультурному просторі професійної освітньої компетентності у системі 
міждисциплінарних зв’язків.

Однак і досі залишаються малодослідженими можливості застосування 
творів художньої літератури у професійній педагогічній підготовці, а 
також використання майбутнім учителем знань із літературознавства, азів 
літературної теорії, фактологічного матеріалу історії літератури тощо. 
Здебільшого вивчення художньої літератури на педагогічних факультетах 
(кафедрах) обмежується такими курсами, як «дитяча література», «дитяча 
література з методикою навчання» тощо. Тож майбутнім педагогам часто 
бракує базових навичок інтерпретування (тлумачення) художнього тексту, 
вони не готові до ґрунтовного аналізу художнього твору, не можуть 
визначити межі між творами високого мистецтва і примітивними текстами 
масової літератури.

Тому, мета нашої статті – проаналізувати важливість читання художньої 
літератури у професійній підготовці вчителя початкової школи, оскільки 
образ учителя у традиційному культурному просторі віками співвідноситься 
з образом мислячого інтелектуала й натхненного естета.



Теоретична і дидактична філологія. Серія «Педагогіка». Випуск 23, 2016

27

Зважаючи на недостатній рівень засвоєння студентами, майбутніми 
вчителями початкових класів, курсу української і зарубіжної літератури 
середньої школи, маємо на меті розглянути потребу підвищення їхньої 
професійної підготовки з допомогою упровадження курсів чи додаткових 
спецкурсів, які допоможуть поглибити і розширити раніше набуті 
знання з літератури і літературознавства. Позаяк не можна говорити про 
гармонійність особистості педагога, що хоча й досконало володіє теорією та 
методикою навчання й виховання, іноземною мовою, але не здатен дібрати 
для себе чи своїх учнів справді вартісний елітарний художній текст серед 
сучасної різнорівневої видавничої продукції.

Багатогранна особистість вчителя початкової школи залежить не лише 
від фундаментальних знань з дидактики, набутих під час спецпідготовки, а й 
від уміння самостійно мислити, займаючись безперервною самоосвітою, від 
внутрішньої потреби у мистецькому пізнанні, що може і має видозмінитись 
у власну культуротворчість вчителя – за С. Сисоєвою «педагогічну 
творчість», – яка надихатиме його вихованців. Відтак, фаховість вчителя 
початкової школи визначається через художньо-педагогічну підготовку – 
«важливий механізм культурної спадкоємності, форма збереження 
і розвитку культурного надбання нації і всього людства, фактор 
життєздатності молодого покоління, яке завтра визначатиме долю України» 
[7, с. 76]. Варто підкреслити, що місія вчителя полягає у безпосередньому 
й опосередкованому (через науково-технічні й мистецькі здобутки) сприянні 
обміну досвідами між різними поколіннями, які, як зазначає В. Корабльова, 
«є значущим феноменом культури, генетично пов’язаним зі стрижневими 
культурними концептами: Часу, Роду, Пам’яті» [6, с. 5]. 

Художня література для вчителя початкової школи – джерело 
культурних, набутих багатьма поколіннями, етико-естетичних орієнтирів, 
шлях збагачення важливими виховними ідеями. Позаяк книга упродовж 
століть є вірним інструментом реалізації інформаційного «донорства», а 
художнє слово – сполучником між внутрішнім світом думок особистості і 
зовнішнім Всесвітом буття цих думок, трансформованих в ідеї, що здатні 
матеріалізуватися. Однак, вже у початкові школі спостерігаємо зниження 
читацької активності учнів, послаблення інтересу до читання, навіть кризу 
дитячого читання у період глобальної комп’ютеризації. Важливо, що 
регресивність читацької культури у зростаючій прогресивності науково-
технічної еволюції позначається передовсім на друкованій книзі, адже, 
за М. Мак-Люеном, «у двадцятому столітті відбувається зустріч між 
абетковим і електронним уособленнями культури і друковане слово постає 
гальмом у пробудженні Африки всередині нас» [8, с. 69]. Але це живе 
друковане слово уперто витісняється електронним «змертвілим», яке часто 
не може чинити опір внутрішній «африканізації» суб’єктів пізнання, не 
може належно конкурувати у теперішньому просторі інформаційного тиску 
прагматики на естетику. Сучасні діти розучилися відчувати у неквапливому 
читанні естетику паперового носія, натомість холодний екран ґаджета 
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швидко передає структуризовану інформацію. І це загрожує перетворити 
соціокультурний простір знань і досвідів у порожнечу очікувань, з 
оцифрованими ідеями й сканованими відчуттями, а саму паперову книжку – 
на раритет минулих поколінь. І найстрашніше те, що, на думку У. Еко, 
«завтра книжки можуть цікавити лише жменю неформалів, які ходитимуть 
задля задоволення власного інтересу в бібліотеки» [4, с. 16].

У сучасній школі вчитель повинен повернути вихованцям прадавню 
культуру читання, відтак і культуру співпереживання книги, адже 
«культурна екологія має досить надійну базу, підґрунтям якої є чуттєве 
сприйняття людини» [8, с. 57]. Тому варто активізувати розвиток 
літературної компетенції передусім вчителя. Педагог має пам’ятати, що 
існує «безпосередня залежність якості дитячого читання від підготовки 
учнів до читацької діяльності, яка забезпечується швидким і точним 
орієнтуванням у доступному колі читання […] основним завданням учителя 
є формування правильної читацької діяльності учнів – наявність звички 
думати над книжкою в процесі читання, мати читацький кругозір, уміти 
вибірково читати» [5, с. 62]. 

Для вчителя важливо самому читати кращі зразки української і 
світової літератури, уміти добирати для себе відповідну лектуру (розрізняти 
при цьому поняття елітарної/масової літератури), неупереджено оцінювати 
якість видання, рівень авторської (чи перекладацької) мовної довершеності, 
художньо-ілюстративне розмаїття книг. Вчитель повинен бути мудрим 
порадником у книжковому виборі для дитини, з урахуванням індивідуальних 
особливостей кожного учня створювати спільну «атмосферу філологічності» 
у класі. Любов до художнього слова – це пріоритетна ознака яскравої, 
емоційно багатої, активної дитини, незалежно від діапазону інших її 
зацікавлень, природних обдарувань чи талантів. І справді, «хоч у початкових 
класах література не вивчається як власне предмет […] не залежно, в якому 
класі читається художній твір, який він за розміром, залишається в силі 
положення, згідно з яким література є багатюще джерело пізнання життя і 
чинником особливого виливу на особистість» [2, с. 8–9].

Вчитель повинен розробити для себе передумови усвідомленого 
читання, сприймати художнє слово в експресивних домінантах мистецького 
промовляння, себто читацька свідомість вчителя має акумулювати досвід 
спілкування з книгою і досвід проживання (обмірковування) тексту 
як субстанції раціо+емоціо. Важливо розуміти те, що література здатна 
долати будь-які лінгвальні чи культурні обмеження, соціальну чи суспільну 
градацію, оскільки її серцевинний естетизм сприяє надвербальному 
порозумінню. Філософ Т. Адорно у своїй праці «Теорія естетики» вказує 
на одухотворену природу мистецького твору, його здатність «катарсисувати» 
чи очищати наше свідоме й підсвідоме від нашарувань обмежень, що 
діють згубно, оскільки «мета художніх творів – мова, слова якої не 
вкладаються в спектр і не потрапили в полон якоїсь наперед установленої 
універсальності» [1, с. 117].
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Звичайно, вчитель початкової школи може вважати, що його 
«філологічна місія» надто мізерна, адже покликана навчити лише мовно-
літературних «азів»: навички складового читання, техніки читання, 
виразності читання тощо, натомість сутність справжньої літератури учням 
нібито мають показати у старших класах вчителі-філологи. Така позиція 
є хибною, оскільки літературна свідомість дітей формується цілісно: від 
оволодіння буквами і їхніми комбінаціями – до комплексного прочитання 
й інтерпретування прочитаного. Вже у початковій школі учні здобувають 
елементарні знання про тему й ідею, будову твору (композицію), тому 
вчитель має бути підготовленим до мисленнєвої операції аналізу художнього 
твору, що передбачає «членування твору на частини (складники змісту і 
форми), виокремлення частин, дослідження їх особливостей, визначення 
їх місця й функціональної ролі в загальній системі твору, встановлення 
характеру взаємодії з іншими частинами» [9, с. 37]. 

Саме вчитель має продемонструвати учням усвідомлене читання, 
естетичне «поглинання» тексту, що стимулює художній смак і художні 
пріоритети слухачів/читачів. Таке «повільне читання» (термін В. Марко) 
важливе для аудиторії молодших школярів, оскільки «полягає в докладному 
мовно-стильовому розгляді подробиць обраного епізоду, що відкриває 
змістові аспекти художнього тексту» [9, c. 42]. Цього усвідомленого 
«повільного» читання вочевидь мають навчити майбутнього вчителя у 
вищому навчальному закладі, адже у середній школі ще й досі практикують 
«швидке» читання: якомога більше авторів і якомога більше різножанрових 
і різностильових творів.

Вчитель початкових класів має зважати на те, що свідомість читання – 
це механізм одночасся дії уваги, пам’яті й уяви, при цьому їхня співпраця 
«зумовлена розумінням молодшими школярами змісту тексту, що читається, 
його ідейного спрямування, образів персонажів і ролі художніх засобів 
[…] це залежить від наявності у школярів необхідного життєвого досвіду, 
від розуміння лексичного значення слів, від їх сполучення у структурі 
речення та від низки методичних умов […] базується на тому, що школярі 
в достатній мірі оволоділи технікою читання і сам процес читання не 
викликає труднощів» [2, с. 42–43]. 

Усвідомлене й уповільнене читання сприяє становленню особистості 
юного читача, усвідомленню ним своїх читацьких потреб і пріоритетів, 
які у подальшому визначать його культурно-мистецьку читацьку роль. 
Часто і педагоги, і філологи ведуть мову про твори, які стали визначними 
для культури певного часу, навіть епохи, але чомусь жодним чином не 
вказують на роль читача і його читацької рецепції у процесі встановлення 
визначальності того чи іншого твору, його «канонізації» в історії літератури 
чи у шкільній навчальній програмі, підручнику, хрестоматії тощо. З автором 
визначних «канонічних» творів поводяться так само: його вписують у 
канонічний чин, йому відводять місце – нерухому позицію в «іконостасі» 
(за М. Павлишиним), вчителі у школі – йому поклоняються як божеству, 
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а найменша зміна його місця у програмі, підручнику, хрестоматії, чи 
прагнення окремих науковців його деканонізувати чи реканонізувати – 
оцінюється як напад на національну пам’ять поколінь. А все тому, що 
наша педагогічно-філологічна спільнота завжди оминала й зараз подекуди 
продовжує ігнорувати думку читача, зокрема й дитини-читача. 

В минулому вчителів мало хвилювала індивідуальна думка читача про 
твір, усіх учнів схиляли до колективізму сприйняття, єдино правильної 
інтерпретації, спільно визначеної теми, ідеї, проблеми твору, чітко 
зафіксованих у підручниках й методичках. Такий підхід викликає нехіть 
до читання як у дитини, так і в дорослого. Погоджуємося з думкою 
Л. Ушкалова, що «літератури без читача не існує. Я би навіть сказав, що 
історія літератури – це історія її читача […] якби ми знали історію нашої 
літератури як історію її читача, ми би куди краще розуміли морфологію 
своєї колишньої пам’яті, а ще – залежність нашої системи координат від 
сили-силенної всіляких обставин» [12, c. 22–24].

Готуючи майбутнього вчителя початкових класів до викладання 
літературознавчої пропедевтики, слід звернути увагу на аргументованість 
такого явища, як уміння переживати емоційні установки творів різних 
жанрів, будити у собі «почуття читача». Як стверджує авторка підручників 
з літературного читання для початкової школи В. Науменко, і педагог, 
і школяр мають оволодіти вищим рівнем пізнання літературного твору, 
що отримав назву «читання-спілкування»: «Під час організації роботи 
з художнім твором варто навчати учнів вести діалог з автором твору 
(спілкуватися з ним) на основі змісту тексту, формувати вміння самостійно 
крок за кроком відкривати і засвоювати цінності твору» [10, с. 8]. Звичайно, 
тільки той вчитель зможе належним чином підготувати учня до такого 
читання-спілкування з твором, який і сам навчився будувати діалог з твором 
у відповідності до спільних аксіологічних позицій, ментальних структур, 
стратегій мислення і поведінки.

Читання має на меті творити діалог, з можливістю переходу його 
у полілог – активний, живий обмін думками, гіпотезами, питаннями і 
відповідями, почуттями й емоціями. Оскільки пізнання художнього твору – 
це «ієрархічна система, де в тісному взаємозв’язку виступають нижчий, 
сенсорний і вищий, смисловий рівні… [що] проявляється в поступовому 
переході від інтерпретації окремих слів до розуміння суті (смислу) 
висловлювань у цілому, а потім до осмислення загальної ідеї тексту» [3, 
с. 134], то вчитель початкової школи має зрозуміти роль одиничного слова 
у мистецькій цілісності тексту. Вагомість одиничного слова у системі 
художнього твору можна збагнути лише під час читання художньої 
літератури: якщо місією вчителя молодших класів є навчити школяра читати 
технічно, то місією викладача має бути навчити студентів-майбутніх вчителів 
читати логічно й емоційно, сформувати у них досвід читання. Саме досвід 
є визначальним компонентом літературної антропології, бо ж, як стверджує 
Р. Нич, останні кілька років «ми є свідками переможного повернення 
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категорії досвіду як суттєвої […] трансдисциплінарної – проблематики всіх 
гуманітарних та суспільних наук» [11, c. 25]. Досвід читання сприймається 
як присвоєння досвіду автора у вимірі усіх міжкультурних досвідів, тобто 
сприймач (реципієнт, читач) може бути освіченим і досвідченим цілісно 
лише за умови прийняття чужих альтернативних досвідів як своїх власних. 
Це відбувається «щойно особа «тісно стикається» з тим, що досвідчує, вона 
не в змозі залишатися зовнішнім, відстороненим спостерігачем, а отже, 
досвідчивши, стає радше осібним та унікальним носієм того, що проникло 
в неї з окола, ніж нейтральним виразником того, що було до неї і незалежне 
від неї» [11, c. 31].

Художню літературу варто трактувати як варіативність форм, ідей, 
сюжетів, мотивів досвіду, що може бути привласнений, прожитий раз 
чи багаторазово читачем. Виховний потенціал впливу такого досвіду 
позначається на думках, мотиваціях, діях тих, які скористалися цим досвідом, 
стали його носіями, адже «досвід, ословлюваний в літературі і потому 
сподійований у читанні, має саме такий характер: «цілопсихотілесний», чи 
гібридний (воднораз тілесно-чуттєвий, суспільно-культурний, понятійно-
мовний)» [11, c. 29]. Саме тому такий досвід потрібний педагогові і 
сприятиме його порозумінню з іншими, його ототожненню з іншими-не 
такими, чи з іншими-такими – представниками його ж спільноти. Досвід 
художнього слова може присвоюватися у різноманітних формах активності: 
читання й обговорення сюжетної основи чи самостійна реалізація ідейних 
стратегій твору (декламування, інсценування тощо). Відтак текст стає полем 
пошуків й освоєння нових досвідів читачем через естетику слова.

Отже, художнє слово у професійній підготовці вчителя 
багатофункціональне: воно здатне спонукати педагога шукати кодоване 
повідомлення автора твору, виховати в нього і в його учнів етичні 
регулятори й естетичні принципи, спонукати до самоосвіти і творення 
кола особистісного читання тощо. Пізнання художнього слова активізує 
уміння співпереживати, будить «почуття читача» у дії читання-спілкування 
з книгою. Тому літературні спецкурси на педагогічних факультетах і 
залучення студентів педагогічних спеціальностей до літературних імпрез 
(літературників, поетичних читань, літературних обговорень та дискусій) 
мають позитивно впливати як на рівень їхньої професійної підготовки, 
так і на якість їх комунікативних й інтерпретаційних вмінь, а також на 
культуру особистості педагога в цілому. Художня література через кодовану 
в ній автором поетику досвіду здатна поглибити мистецькі себе-пошуки 
майбутнього педагога, розкрити його креативний потенціал. 

Перспективи наших подальших розвідок вбачаємо у поглибленні 
аналізу проблематики впливу художнього слова на становлення особистості 
майбутнього педагога, а також у визначенні аспектів практичної 
реалізації досвіду художньої літератури у професійній підготовці вчителя 
початкових класів.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ: 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

У реальному житті доволі рідкісною є ситуація, коли в полілінгвальному 
й полікультурному суспільстві (а таким є сьогодні населення більшості 
міст світу) в освітній організації представлені моноетнічні дитячі групи. 
Можливі два варіанти. 1. У регулярній навчальній групі об’єднані моно- 
та бі- (полі)лінгви, які мають спільні завдання й цілі з погляду засвоєння 
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навчальної програми і загальний рівень попередньої підготовки. 2. Поряд 
із регулярними навчальними групами створюються допоміжні навчальні 
групи (для шкіл РФ т. зв. «російські класи») із пропедевтичною метою 
(підготовка з російської мови для відвідування регулярних занять із 
предметів, що викладаються російською мовою).

В обох випадках педагоги потрапляють у багатомовне середовище. 
Часто вони бувають неготовими до визначення характеру впливу 
білінгвального складника на рівень розвитку окремо взятого учня й 
використання полікультурного складника аудиторії як основи для 
становлення толерантності та підвищення рівня всіх ключових складників 
міжкультурної комунікативної компетенції групи загалом. Для оптимізації 
взаємодії педагогів на всіх рівнях системи освіти з білінгвальними 
вихованцями та їхніми родинами необхідне створення інноваційного 
інструменту для оцінки рівня етнолінгвокультурної компетенції вихованців 
у системі перевірки загального розвитку дітей для їх цільового та 
індивідуального психолого-педагогічного супроводу. 

У статті здійснено ґрунтовний огляд існуючих інструментів для 
оцінювання складників комунікативної компетенції дітей-білінгвів різних 
вікових груп, визначено сильні і слабкі сторони, а також дано оцінку їх 
адекватності сучасним умовам життя соціумів. Запропоновані авторами 
інноваційні вимірювальні й розвивальні інструменти – це спроба створення 
системи роботи з дітьми-бі-/полілінгвами, вільна від недоліків, які мали 
місце раніше, і з огляду на це сприяє розвитку більш збалансованої дво-/
багатомовності.

Ключові слова: білінгвізм, діагностування, вимірювальні 
інструменти, «Календар-портфоліо», дорожня карта білінгва, «RoMBi©», 
самодіагностика.

В реальной жизни достаточно редка ситуация, когда в 
полилингвальном и поликультурном обществе (а таковым является на 
сегодняшний день население большинства городов мира) в образовательной 
организации представлены моноэтнические детские группы. Возможны 
два варианта. 1. В регулярной учебной группе объединены моно- и би(поли)
лингвы, имеющие общие задачи и цели с точки зрения усвоения учебной 
программы и приблизительно общий уровень предварительной подготовки. 
2. Наряду с регулярными учебными группами создаются вспомогательные 
учебные группы (для школ РФ т. н. «русские классы») в пропедевтических 
целях (подготовка по русскому языку для посещения регулярных занятий по 
предметам на русском языке). 

И в том и в другом случае педагоги сталкиваются с многоязычием. 
Но сталкиваются, будучи неготовы к определению характера воздействия 
билингвальной составляющей на уровень развития отдельно взятого 
учащегося и использования поликультурной составляющей аудитории 
как основы для становления толерантности и роста уровня всех 
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ключевых составляющих межкультурной коммуникативной компетенции 
группы в целом. Для оптимизации взаимодействия педагогов на всех 
уровнях системы образования с билингвальными воспитанниками и их 
семьями необходимо создание инновационного инструмента для оценки 
уровня этнолингвокультурной компетенции воспитанников в системе 
проверки общего развития детей для их целевого и индивидуального 
психологопедагогического сопровождения.  

В статье представлен обстоятельный обзор существующих 
инструментов для оценивания составляющих коммуникативной компетенции 
детей-билингвов разных возрастных групп, обозначены сильные и слабые 
стороны, а также дана оценка их адекватности современным условиям 
жизни социумов. Предложенные авторами инновационные измерительные 
и развивающие инструменты – это попытка создания системы работы 
с детьми-би-/полилингвами, свободная от недостатков ранее созданных 
и в силу этого способствующая развитию более сбалансированного 
дву-/многоязычия. 

Ключевые слова: билингвизм, диагностирование, измерительные 
инструменты, «Календарь-портфолио», дорожная карта билингва, 
«RoMBi©», самодиагностика. 

In real life there is a rather rare situation, when in polylingual and 
multicultural society (as today it is almost any city in the world with a population 
of over 30,000 people) in educational organization presents a mono-ethnic 
groups of children. There can be two options. 1. In the regular training group 
mono – and bi-(poly)lingua are combined with common goals and objectives 
from the point of view of learning the curriculum and about the general level 
of prior preparation. 2. Along with regular training groups there are supportive 
educational groups (for schools of the Russian Federation so-called «Russian 
classes») in the propedeutic purposes (training in Russian language for regular 
classes on subjects taught in Russian). 

In this and in another case, teachers are faced with multilingualism. But 
they face not being ready to determine the nature of the impact of bilingual 
component to the level of development of the individual student and the use 
of multicultural component of the audience as the basis for the development 
of tolerance and growth in all key components of intercultural communicative 
competence of the group as a whole. To optimize the interaction of teachers 
at all levels of the education system with bilingual students and their families 
it is necessary to create an innovative tool to assess the level ethnolinguistic  
competence of students in the system check the overall development of children 
to their target and individual psycho-pedagogical support. 

In the paper the detailed review of the existing measuring tools 
(communicative competence) for different age groups of bilingual children is 
presented in article, as well as strong and weak points are marked out. Also 
the assessment of their adequacy to modern conditions of societies` life is given.
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The innovative measuring and developing tools offered by the authors represent 
an attempt to create a working system with bi- and polylingual children, which 
is free from the shortcomings of earlier created tools and to this fact promoting 
development more balanced bi- and multilingualism. 

Key words: bilingualism, polycultural educational space, measuring tools 
and technologies, «Calendar Portfolio», individual road map of Bilingual, 
RoadMapBilingual («RoMBic»).

В связи с глобализацией и активными миграционными процессами 
в современном мире возникла острая необходимость в этно-культурно-
языковой адаптации людей к выбранной для проживания страны. 
Образовательные учреждения мира столкнулись с необходимостью 
создания методик формирования у детей-би-/полилингвов (детей мигрантов) 
этнолингвокультурной компетенции как механизма адаптации мигрантов 
в новом в плане культуры и языка обществе, а также инструментов для 
измерения и оценивания успешности ее формирования. Важно отметить, что 
решение этой трудоемкой проблемы является судьбоносным для детей би-/
полилингвов и предполагает привлечение наиболее профессиональной части 
научно-педагогического сообщества и строго нормированных рамочных 
условий для реализации. Следует выделить, что это предполагает и иной, 
чем традиционная, идеологии овладения новым языком: овладение языком 
не как процессом изучения слов и построения предложений, а языком как 
транслятором новой культуры, процессом значительно более комплексного 
и постоянно становящегося [1]. 

Для решения этой задачи сделано уже намало. Так, например, для 
адекватного оценивания коммуникативной компетенции и ее базовых 
составляющих изданы в 2005 г. и переизданы без существенных изменений в 
2007 г. Федеральным министерством образования и науки ФРГ «Требования 
к процессу регулярных проверок состояния лингво-компетенции как основе 
для ранней и индивидуальной поддержки развития детей с и без миграции 
в истории семьи» [2]. Профессором Элихом в 2012 г. предложено ввести 
8 языковых базовых квалификаций (компетенций – прим. авт.) [1]. Данные 
базовые компетенции ребенок обретает, когда он не просто учится говорить, 
писать, читать, а пользуется ими как инструментами взаимодействия с 
носителями новой этнолингвокультуры, постигая и осваивая их в этом 
процессе. Существует также обширный набор разнообразных инструментов 
для оценивания составляющих коммуникативной компетенции. 

Таким образом, предлагаемые нами инновационные инструменты 
и технологии возникли не на пустом месте. Однако стремительно 
изменяющаяся жизнь требует опережающих мер по совершенствованию 
образования в целом и его диагностирующе-оценочного инструментария. 
Исходя из этого, возникает проблема создания инновационных инструментов 
для адекватного актуальным жизненным потребностям социума и детей-
би/полилингвов оценивания базовых составляющих коммуникативной 



Теоретична і дидактична філологія. Серія «Педагогіка». Випуск 23, 2016

38

компетенции – этнолингвокультурной и лингвистической, которыми владеет 
ребенок, и далее, исходя из их актуального состояния, использования 
соответствующих технологий для их сбалансированного развития.

В настоящее время существуют несколько способов оценивания 
состояния лингвокультурного развития дошкольников: растровый, анализ 
профиля, тесты, наблюдения и опросные листы для родителей. Рамки 
статьи позволяют лишь в табличной форме дать обзор существующего по 
этой теме обширного материала, который мы представляем ниже. 

Таблица 1
Измерительные инструменты (в табл. – ИИ) для оценивания уровней 

лингвокультурного развития дошкольников 
Виды и название 

ИИ
(его варианты)

Целевое назначение
ИИ (с указанием 

целевой группы его 
применения)

Характеристика
ИИ

Положитель
ные стороны

ИИ

Отрицатель-
ные стороны 

ИИ

Растровые методы Оценка уровней 
речевого и 
межкультурного
развития по растрам/ 
(Einschätzung). 
Школьный возраст, 
взрослые люди [3].

Самооценка или оценка 
посторонними по 
заданным параметрам.

Саморефлекс
ия, позитивно 
влияющая на
мотивацию к 
учебной 
деятельности 

Крайняя 
субъективнос
ть 

Профильный 
анализ 
(Profilanalysen) 
SES (Soziolinguisti-
sches 
Erhebungsinstrument 
zur Sprachentwicklung
[4].

Оценка таких
параметров, как: 
лексический запас, 
синтаксические 
структуры (простые и 
сложные), способность 
к общению 
(спонтанному) и 
умение рассказывать. 

Оценка на основе устных 
высказываний с опорой 
на картинки; оценка 
грамматической стороны 
речи.

HAVAS 5 (Hamburger 
Verfahren zur Analyse 
des Sprach-stands bei 
Fünfjährigen) [5]

Оценка лексического 
запаса, синтаксических 
структур, способности 
к общению 
(спонтанному) и 
умения пересказа.
Предназначен для 
билингвов 5-6 лет.  

Материал дан на 6 
языках (вкл. русский);
основывается на рассказе 
«Птичка и кошка», 
анимимирующем детей к 
общению.  

Tulpenbeet [6] Анализ профиля 
ученика в период 
перехода из начальной 
в среднюю школу. 

В речевом 
взаимодействии 
оцениваются: освоение 
текста, словарный запас, 
использование элементов 
образной речи, способы 
синтаксической связи.
Материал дан   на 3-х 
языках (вкл. русский). 

Fast Catch Bumerang
[7].

Оценка уровня
лексического запаса,
синтаксических
структуры ,
способности к 
общению 
(спонтанному) и 
умение рассказывать,

Для оценки прагматики 
текста (создание 
связного текста, 
оформление документа); 
лексики; использования
элементов образной 
речи;  способов
синтаксической связи 
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умение рассказывать,
строить текст.
Для периода перехода 
из средней школы I
звена (SekundarstufeI) в 
среднюю школу 2 

синтаксической связи 
предложений. 
Материалы   на 3-х 
языках (вкл. русский). 

уровня 
(SekundarstufeII) (для 
учащихся основной, 
реальной и общей 
школы. 

Тесты
AWST-R (Aktiver 
Wort- schatztest)

Измерение объема
активного словарного 
запаса детей 3-5 лет.

Измеряет объем 
активного словарного 
запаса.

MSVK (Der
Marburger
Sprachverständnistest-
für Kinder)

Проверяет понимание 
речевого потока у 
детей в возрасте от 5 до 
7 лет.

Измеряет объем 
пассивного словаря,
значения слов; 
понимание предложений 
и инструкций;
адекватность  речи 
ситуации общения [8].

BISC
(Bielefelder Screening 

zur Früherkennung 
von Lese-
Rechtschreibschwierig
keiten)

Скрининговый тест 
последнего года 
дошкольного периода 
для выявления проблем 
в письме и чтении.

Для оценки 
фонологического 
восприятия, коцентрации 
внимания и механизмов 
памяти Предназначен 
для создания 
индивидуального 
образовательного 
маршрута. 

SETK 2
(Sprachentwick-
lungstest für 
zweijährige Kinder)
[9];

Диагностика
способностей к 
переработке речи и 
аудитивной памяти.
Предназначен для 
детей 2-х лет.

Диагностирует 
рецептивные и 
продуктивные виды 
речевой деятельности.

Последние 
тесты ценны 
тем, что 
позволяют 
снять диагноз 
нарушения 
речевого 
развития: 
«более 
половины 
детей с 
клиническим 
диагнозом 
(речевого 
развития –
прим. наше) 
по итогам 
теста «SETK
3-5» были 
определены 
как соответ
ствующие 
речевому раз
витию данно
го возраста».

SETK 3-5
(Sprachentwick-
lungstest für drei- bis 
fünfjährige Kinder) 
[10].

Диагностирует 
способности к 
переработке речи и 
аудитивную память.
Для детей 3-5 лет Позволяет снять диагноз 

нарушения речевого 
развития.

SSV
(Sprachscreening für 
das Vorschulalter 3-5)
[11]. 

Краткий формат 
предыдущего теста.
Для детей 3-5 лет 

S-ENS 
(Screening des Ent-
wicklungsstandes bei 
Ein-schulungsunter
suchun gen) 

Оценивает визуальное 
восприятие, аудитивную 
память, артикуляцию, 
словарный запас умения 
перерабатывать 
информацию. 

DESK 3-6
(Dortmunder 
Entwicklungsscreening 
für den Kindergarten)

Для 3-6-летних 
воспитанников для 
деления на группы: а) 
«не требующий 
особого внимания» 

Оценивает моторику, 
речевое развитие,
когнитивные 
способности и 
социальную 

Для оценки 
подготовленности 
ребенка к школе.  
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(unauffällig), б) «под 
вопросом» (fraglich), в) 
«требующий особого 
внимания» (auffällig). 

 

компетенцию; 
проводится на основе 
целенаправленной 
игровой тестовой 
деятельности с ребенком 
или на основании 
наблюдений педагога 
ДОО. 

WET  
(Wiener 
Entwicklungstest) 

Тестирование 
индивидуальных 
«сильных сторон», 
компетенций детей 3-6 
лет как возможных 
опорных пунктов для 
развития личности. 

Тест состоит из 5 
функциональных 
областей, разбит на 13 
субтестов; осно-ван на 
идее, что раз-витие в 
возрасте 3-6 лет 
протекает без 
значительных 
«прыжков». 

  

Тест «BSM-Bilingual 
Syntax Measure» 

Предназначен  для 
определения уровня 
владения немецким и 
испанским языками; 
учитывает 
лингвистический, 
этнокультурный и 
межкультурный 
аспекты билингвизма в 
дошкольном и 
младшем школьном 
возрасте. 

Один из первых тестов 
для  искусственных 
билингвов. Тест основан 
на картинках (комиксах) 
и заданиях к ним, 
вызывающих детей на 
общение. 

  

«SFD – Die 
Sprachstandprü-fung 
und Förderdiagnostik 
fürAusländer- und 
Aussied-lerkinder»  и 
подобные тесты: 
«PRIMO» [12];  
«FiD-FitinDeutsch» 
[13];  
«LiSe-Daz® – 
Linguis-tische 
Sprachstandserhebung 
– Deutsch als 
Zweitsprache» [14]. 

Для учеников немецкой 
начальной школы (с 
различными заданими 
для 1, 2 и 3-4 классов), 
на 15 языках. 

Проверка понимания  
СД- текстов на слух 
(важно для инофонов) не 
только немецкого, но и 
другого родного языка 
(для 15 языков). на слух 
(что важно для 
инофонов). 

Значительная 
глубина и 
объем 
тестирования,  
стандартизац
ия. 

Знание дру-
гих родных 
языков 
«остается вне 
зоны 
внимания». 

«Диагностические 
ориентационные 
вопросы» 
(Diagnostische 
Leitfragen) для 
первых занятий с 
ненемецко-
говорящими 
учениками и 
ученицами [15]. 

Для первых занятий с 
ненемецко-говорящими 
учениками. 

Модульный тест 
(учитывает 
индивидуальные 
проблемы тестируемого); 
диагностика 
основывается на полноте 
высказывания 
(индикаторы: спряжение 
глагола совершенного 
вида, место глагола в 
предложении. 

  

«C-Test» [16] Определяет уровень 
речевого развития и 
читательские 
компетенции ребенка. 

Состоит из коротких 
аутентичных принт-
тестов с пропусками 
частей и целых слов для 
восполнения. 

  

«CT-D4» Для 
стандартизированного 
определения уровня 

   

владения немецким 
языком учащихся 4 
класса (переход из 
начальной в среднюю 
школу). 
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«Bärenstark» 
(«Медвежья сила») 
[17] 

Для би- и 
монолингвальных 
детей, готовящихся к 
поступлению в школу. 

Проверяет активный и 
пассивный лексический 
запас, морфологию и 
синтаксис (части тела, 
действия, предлоги 
места); способность 
сопоставлять картинки и 
находить различия. 
Грамматика при 
оценивании ответа 
играет ведущую роль. 

  

Рамки статьи позволяют представить способы оценивания состояния 
лингвокультурного развития дошкольников наблюдение и опросные 
листы лишь несколькими наиболее популярными их видами. Эти 
способы используются родителями и педагогами в том случае, если 
нет возможности провести формализованное тестирование. Наблюдения 
индивидуального процесса физического, психического и речевого 
развития ребенка документируются (например, на страницах календаря-
портфолио билингва, в разделе «Портфолио коммуникаций»). Учитывая, 
что развитие детей (особенно билингвов) и процедуры его измерения 
определяются как внешними (время пребывания в эмиграции, статус 
родителей, ситуация общения и др. (см. рис. 1)), так и внутренними 
факторами (физиологическим, психологическим, психосоматическим и др.), 
эти способы следует использовать системно. Ниже приводится рисунок, 
отражающий факторы развития и проявления билингвизма ребенком.

8 

р р р р

Рис. 1 Факторы, определяющие развитие 
и проявление сбалансированного билингвизма 

Представленный обзор позволяет выделить основные проблемы, не 
решенные в существующих способах диагностирования и мониторинга 
лингвокультурного развития дошкольников-билингвов 3–14-ти лет: 
1) декларация учета возрастных особенностей детей без ее последовательной 
реализации; 2) отсутствие лингвокультурного анамнеза другого языка; 
3) игнорирование принципа компенсаторности, срабатывающего у 
естественных би-/полилингвов; 4) отсутствие учета этнокомпонента; 
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5) тестирование формально-языкового аппарата языка в отрыве от ситуаций 
пользования им; 6) неучет уровней детского европейского языкового 
портфеля; 7) привязка возраста тестируемого к уровню владения языком 
(до 12 лет – уровни А, после 12 лет – В и т. д.). 

Целью статьи стала попытка её авторов представить инновационный 
практикоориентированый инструмент психолого-педагогического 
сопровождения развития детей и подростков-билингвов, разработанный 
нами с учетом существующего мирового опыта. 

Выделенные нами недостатки в существующих способах 
диагностирования и мониторинга лингвокультурного развития 
дошкольников-билингвов 3–14-ти лет обусловили постановку в качестве 
центральной задачи разработку этнокультурноориентированной системы 
измерительно-развивающих инструментов, органично сочетающих в 
себе мониторинг, диагностирование и развитие личности, а также всех 
аспектов коммуникативной способности би-/полилингва, учитывающих его 
возрастную специфику, но не привязывающих жестко уровень ее развития к 
возрасту, системы, в которой активную роль играл бы не только педагог и 
ребенок, но и его родители. 

Нами разработана система под названием «RoadMapBilingual» 
(RoMBi©), или «Дорожная карта билингва» (ДКБ). 

Это диагностирующе-развивающая ребенка-билингва система, 
состоящая из трех частей: 1) опросника для родителей и педагогов, 
совмещаемых автоматически в единую электронную ДКБ/RoMBi©, 
2) тестов, диагностирующих наличие стественного двуязычия и уровня 
его сбалансированности, включающих листы анализа сложностей 
билингвов с определенными этнолингвистическими комбинациями (русско-
немецкий, русско-казахский, и пр.), 3) интерактивного «Календаря-
портфолио билингва». 

Кратко остановимся на каждом из компонентов этой системы. В ДКБ/ 
RoMBi© учитывается специфика возрастного и психического развития 
естественного билингва [18, 19], а также роль в нем этнокультурного 
компонента [20]. Опросные листы совмещают в себе информацию Листов 
наблюдения за ребенком и информацию о деятельностной самодиагностике 
семьи и педагога ДОО/начальной школы.

ДКБ/RoMBi© прошла успешно апробацию в 2011–2014 гг в ФРГ, 
Италии, Казахстане, РФ и др. странах (более 300 протестированных). 

Второй компонент системы – тесты на сформированность 
коммуникативной компетенции, позволяющие объективировать и сравнивать 
наблюдения и выводы родителей и педагогов, зафиксированные в 
ДКБ/«RoMBi©», с результатами тестирования ребенка. Тестирование детей 
проводится с учетом возрастных групп (онтогенез возраста, проблемы и 
темы возраста) и лингвокультурной комбинации. На данный момент при 
участии Университета им. Масарика (Чехия, Брно) и Елабужского института 
Казанского федерального университета (Татарстан, Елабуга) разработаны 
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тесты для русско-немецкого двуязычия для детей 3–14 лет [21]. Апробация 
тестов началась в 2011 г. и продолжается по настоящее время в ФРГ, 
Казахстане, Италии, Греции. 

«Календарь-портфолио билингва» предназначен для переходных 
периодов: из ДОО в школу, из начальной школы – в среднюю и из 
средней – в старшее звено. «Календарь-портфолио» обеспечивает 
личностноразвивающее, гуманистическое взаимодействие ребенка с 
родителями, педагогами и сверстниками в формах, специфических для 
детей определенной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
Форма портфолио позволяет строить образовательную деятельность 
с помощью «Календаря-портфолио» на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Ребенок сам становится субъектом 
образования, выбирающим самостоятельно содержание своего образования. 
«Календарьпортфолио» способствует созданию мотивирующих, 
благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

«Календарь-портфолио» ориентирован на самостоятельное выполнение 
заданий ребенком 5–6 (дошкольник, подготовка к школе), 9–10 (школьник, 
переход из начальной в среднюю общеобразовательную школу) и 12–14 лет. 
«Календарь-портфолио» сделан по принципу тетради-блока: проработанные 
листы отделяются и скрепляются в папке-портфолио (по порядку 
выполнения или тематическому принципу), благодаря чему: 1) ребенок 
сам наблюдает свой образовательный прогресс (визуально и тактильно – 
папкапортфолио растет, «чистый» календарь уменьшается); 2) происходит 
объективизация времени и знаний, неразрывно друг от друга; 3) взрослые 
могут отслеживать и фиксировать свои достижения и проблемы (в листах 
наблюдений ДКБ). Источником положительных эмоций для ребенка является 
при этом как правильный ответ, так и получение новой информации при 
отсутствии ответа (расширение объема знаний путем самостоятельного 
анализа правильных ответов на обороте листов «Календаря-портфолио»). 

«Календарь-портфолио» обеспечивает все базовые условия 
современного образовательного процесса: 1) индивидуализирует процесс, 
2) мотивирует к исследовательской деятельности, 3) обеспечивает 
самоконтроль (самодиагностику), 4) воспитывает средствами неформального 
образования, 5) раздвигает рамки до-/школьного образовательного 
пространства, 6) обеспечивает регулярный и системный мониторинговый 
процесс образования каждого ребенка как базовое условие коррекции 
образовательного маршрута ребенка и, наконец, 7) диагностирует не только 
лингвокультурную составляющую коммуникативной компетенции, но и 
совокупность всех ключевых компетенций соответствующего возраста. 
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Для совмещения с ДБК (Рис. 2) очень важны такие разделы «Календаря-
портфолио» как «Самодиагностика ребенка, семьи и организации», а для 
работы с тестами – раздел «Мое портфолио коммуникаций».

Рис. 2 Системный диагностирующе-развивающий инструмент RoMBi© 

И, наконец, в заключение несколько слов о «RoMBi©» как системном 
диагностирующе-развивающем инструменте для целенаправленного 
психолого-педагогического сопровождения детей и семей с миграцией в 
истории семьи и проживающих в би- и полилингвальных регионах. 

Цель предлагаемой нами системы «RoMBi©» – оптимизация 
психолого-педагогического сопровождения детей- и подростков-билингвов 
(как правило, мигрантов) в образовательной организации с учетом истории 
миграции, ситуации в семье и личностного развития ребенка. Система 
«RoMBi©» призвана решать следующие задачи: 1) привлечение семьи к 
активному участию в образовательном процессе путем информирования 
родителей о роли семьи в становлении и развитии дву(много)язычия; 
2) привлечение внимания педагогов, социальных работников, а также 
родителей к особенностям развития ребенка-билингва и важности 
взаимодействия семьи, социума и образовательного учреждения для 
их поддержки или коррекции (в т. ч. при помощи полей информации, 
дающих сведения о наиболее важных аспектах развития многоязычной 
личности – в интер- или бинациональную и о сложностях взаимодействия/
освоения определенных языковых комбинаций – на основе соположения 
русского и немецкого языков); 3) отслеживание динамики становления 
и развития би/полилингвизма в связи с динамикой общего возрастного 
развития ребенка и в связи с особенностями этнолингвокультурного 
окружения; 4) отслеживание причин и механизмов дебилингвализации 
ребенка или, наоборот, становления сбалансированного би-/полилингвизма; 
5) наблюдение за взаимовлиянием языков и культур в окружении 
ребенка (в семье, образовательном учреждении) и их воздействие на 
этнолингвокультурное самоопределение ребенка. 

Система «RoMBi©» как инновационный комплексный модульный 
инструмент для оценки уровня этнолингвокультурной компетенции 
предназначен для широкого круга пользователей, которых важно научить 
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грамотно пользоваться данным инструментом. Это: 1) сотрудники 
образовательных учреждений всех типов с поликультурным составом 
учащихся/ воспитанников (в т. ч. направленных на развитие искусственного 
двуязычия), 2) логопедические и психологические специализированные 
медицинские учреждения, 3) специалисты, обеспечивающие психолого-
педагогическое сопровождение семей мигрантов, 4) родители детей-
би-/полилингвов, 5) исследователи, занимающиеся изучением аспектов 
становления и развития двуязычия. Целесообразным представляется 
также создание веб-портала «RoMBi©» с сервисами электронного 
диагностирования и обработки его результатов, сервисов электронных 
развивающих медиа-ресурсов для разновозрастных детей-билингвов. 
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PHENOMENON OF PROFESSIONAL SPEECH CULTURE 
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Запропонована стаття спрямована на аналіз критеріїв і показників, 
необхідних для визначення рівня сформованості професійної мовної культури 
майбутніх офіцерів Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Завданням дослідження є вивчення теоретичних даних досліджень. 
Автору вдалося визначити основні риси особистості співробітника 
Державної служби з надзвичайних ситуацій України відповідно до логічного 
і структурного аналізу законодавчих документів.

Зазначається, що формування та реалізація необхідних професійних 
якостей офіцера неможливе без комунікативної компетенції. У результаті 
дослідження (спостереження, бесіди, вивчення психолого-педагогічної 
літератури) і аналізу підходів окремих авторів, зроблено визначення 
категорії і сформовано сутність комунікативної компетентності 
майбутнього співробітника служби цивільного захисту.

Ключові слова: фахова підготовка; офіцер служби цивільного захисту; 
професійно-орієнтований; мовленнєва підготовка; критерії; показники.

Предлагаемая статья направлена на анализ критериев и показателей, 
необходимых для определения уровня сформированности профессиональной 
языковой культуры будущих офицеров Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям Украины.

Задачей исследования является изучение теоретических данных 
исследований. Автору удалось определить основные черты личности 
сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 
Украины в соответствии с логической и структурного анализа 
законодательных документов.

Отмечается, что формирование и реализация необходимых 
профессиональных качеств офицера невозможно без коммуникативной 
компетенции. В результате исследования (наблюдение, беседы, изучение 
психолого-педагогической литературы) и анализа подходов отдельных 
авторов, сделано определение категории и сформирована сущность 
коммуникативной компетентности будущего сотрудника службы 
гражданской защиты.
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Ключевые слова: профессиональная подготовка; офицер службы 
гражданской защиты; профессионально-ориентированный; речевая 
подготовка; критерии; показатели.

Professional culture of speech is a key element of the professionalism of 
a person, who daily deals with the civilian population. However, features of 
forming of professional speech culture of future experts in the fi eld of civil 
protection remain virtually unnoticed by scientists and are not considered in 
special psychological and pedagogical literature. 

The article offered is aimed at the analysis of criteria and indicators 
necessary to determine the level of formation of professional speech culture of 
future offi cers of the State Emergency Service of Ukraine. The task of research 
is the study of theoretical research data. The author managed to determine the 
basic personality features of the offi cer of the State Emergency Service of Ukraine 
according to the logical and structural analysis of the legislative documents. 
However, the formation and implementation of the necessary professional 
qualities of an offi cer, in our opinion, is impossible without a communicative 
competence. As a result of the investigation (observations, discussions, study 
of psychological and pedagogical literature) and analysis of the approaches of 
individual authors to understand the concept of communicative competence, the 
defi nition of this category has been formed, and the essence of communicative 
competence of future civil protection service employees has been defi ned.

In the result of our study we have identifi ed the main criteria of formation 
of communicative competence of future civil protection service employees: 
cognitive, practical and moral and value. During the study the current level of 
communicative competence of future offi cers has been investigated.

With adequate methods we studied the presence of motivational and 
inducement link of qualities, link of personality traits, functional and operational 
link of communicative competence within the surveyed cadets.

Thus, analyzing the theoretical and practical research positions, it is 
necessary to emphasize the need for purposeful formation of communicative 
competence of future civil protection service offi cers.

On the basis of the results we have developed a series of classes to 
conduct the developing psychological training, aimed at forming communicative 
qualities, developing the skills of professional communication: establishing 
psychological contact, understanding non-verbal communication, ability to listen 
to the interlocutor, to regulate own feelings and emotions.

Key words: professional training; Civil Protection Service offi cer; 
professionally-oriented; speech training; criteria; indicators.

In the course of further development of the Ukrainian society the role 
of the work of the offi cers of the State Emergency Service of Ukraine aimed 
at prevention, response and liquidation of man-made, natural and military 
emergency situations, elimination of the consequences of Chornobyl disaster, 
rescue activity, technological and fi re safety and more is strengthening.
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Departments of the State Emergency Service of Ukraine perform responsible 
functions related to the implementation of state supervision and control over 
compliance with laws and other legal acts on civil protection and prevention of 
emergency situations, prevention of injuries outside work, readiness of governing 
bodies and responding forces for conducting rescue and other emergency works 
in case of an emergency, technogenic danger for potentially dangerous objects, 
and also implementation of fi re safety authorities.

In connection with this arises the problem of improvement of the effi ciency 
of professional training of future employees of the State Emergency Service 
of Ukraine. First, the development of professional culture of speech which is 
a key element of the professionalism of a person, who daily deals with the 
civilian population.

Culture of professional speech of a specialist in the fi eld of civil protection 
directly affects the way of resolving numerous professional issues, creates 
favorable conditions for setting up the necessary connections with different 
groups of people, ensures coordination of actions of executive power authorities, 
local governments, institutions and organizations on biological protection of 
the population and territories from emergency situations, enables to solve 
consistently and effectively complex professional tasks of psychological and 
interpersonal nature.

The stated updates the issue of improving the process of training of the 
State Emergency Service offi cers, qualifi ed not only professionally, but also in 
communicative respect.

Investigation of problems of formation of culture of professional speech both 
in general terms and in relation to certain professional categories is described in 
the works of G. Gorokhovsky, S. Amelin, N. Diomidova and others [4; 5].

However, features of forming of professional speech culture of future 
experts in the fi eld of civil protection remain virtually unnoticed by scientists and 
are not considered in special psychological and pedagogical literature. Exceptions 
are few works on certain aspects of the abovementioned problems [1; 2].

The article offered is aimed at the analysis of criteria and indicators 
necessary to determine the level of formation of professional speech culture of 
future offi cers of the State Emergency Service of Ukraine.

The task of the research is the study of theoretical research data.
The starting position in determining the criteria and indicators of professional 

speech culture of future offi cers of the State Emergency Service of Ukraine is 
the fact that the State Emergency Service of Ukraine is the main (leading) body 
in the system of central executive bodies on realization of the state policy in the 
fi eld of civil protection of population and territories from emergency situations of 
technogenic and natural character, liquidation of the consequences of Chornobyl 
disaster, management of radioactive waste and industrial explosive materials, 
rescue, technological, fi re and industrial safety, labor protection, state mining 
supervision, creation and functioning of the insurance fund of documentation, 
and hydrometeorological activity.
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Formally-defi ned regulatory requirements for offi cers are described in 
the Order of Ministry of Emergencies of Ukraine № 295 from 28.09.98, 
which indicates that the offi cer must have strong will and commander skills 
and qualities, operational, tactical and special training, knowledge of military 
regulations, offi cers’ duties to the extent of the occupied position and their 
fulfi llment, ability to train and educate subordinates, apply the acquired 
knowledge in practice, ability to organize and effi ciently perform the given 
tasks, take the initiative, focus quickly and skillfully operate under diffi cult 
circumstances; responsiveness to people, care of subordinates and statutory 
demands to them; responding to criticism and ability to critically evaluate own 
activity; readiness for action, mastering new techniques, discipline, compliance 
with the law, creative approach, ability to fi nd the main link, persistence in 
carrying out professional duties, credibility of the team; health and ability to 
work and so on.

However, the statutory requirements for the offi cers of the State Emergency 
Service of Ukraine are not limited to the given legislation. It is written in 
the departmental normative legal acts that the heads of regional departments 
should increase demands to staff, strive for professionally trained employees, 
who are competent, honest, of high moral character, able for health reasons to 
successfully perform professional duties.

According to the logical and structural analysis of the given above 
regulations it is possible to determine the basic personality features of the offi cer 
of the State Emergency Service of Ukraine:

1) be professionally trained;
2) continuously learn and continuously improve professional skills;
3) be competent;
4) be fair;
5) be of high moral character;
6) combine professional duties with civil courage;
7) be responsible;
8) take the initiative in work;
9) improve the quality and effi ciency of work;
10) be able for health reasons to successfully perform professional duties.
Apparently, the installed system of requirements expressly provided 

availability of skills, characterizing communicative competence of the civil 
protection offi cer. We can only talk about its coverage by the broader category 
of general professional competences of an offi cer.

However, the formation and implementation of the necessary professional 
qualities of an offi cer, in our opinion, is impossible without a communicative 
competence. Indeed, based on the objectives, means and specifi cs of interpersonal 
relations of an offi cer of civil protection in the process of his professional 
activity the communicative competence is the main tool, «developer» of his 
or her professional and moral qualities in the structure of his professional 
competences.
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Professional competence is a specialist’s skill level that allows him or 
her to successfully solve professional problems, make productive professional 
activities and realize personal resources.

The structure of professional competence of specialists of any profi le, 
according to A. Pashkova [6, с. 34–35] includes «communicative competence – 
the ability to collaboration with others, knowledge of psychology and ethics, 
high culture of speech». 

Communication experience takes a special place in the structure of 
professional competence of the individual. On the one hand, it has a social 
character and includes interiorized norms and values of culture, on the other – 
communication experience, endowed with individual traits, because it is 
based on individual communication skills and psychological characteristics of 
the individual.

The dynamic aspect of this experience contains the processes of 
socialization and individualization, which are implemented in dialogue and 
provide a social human development. Thus, in the structure of professional 
competence, communicative competence, in our opinion, has a leading position.

Under the communicative competence we understand the manifestation of 
socio-cultural qualities during communication, knowledge of the peculiarities 
of the communication process of the given society, knowledge and skills of 
appropriate communicative behavior in different situations of interpersonal 
communication [6].

Success of professional activities of the civil protection offi cers depends 
on the professional training and skill, commitment of action in solving complex 
professional situations and tasks.

Therefore, in the present conditions of particular relevance are the issues 
of professional training of future offi cers, including the formation of their 
communicative competence.

After all, it provides the ability to establish necessary contacts, contacts 
with different groups of people, organize cooperation between government 
offi cials and various organizations.

As a result of the investigation (observations, discussions, study of 
psychological and pedagogical literature) and analysis of the approaches of 
individual authors to understand the concept of communicative competence, the 
defi nition of this category has been formed, and the essence of communicative 
competence of future civil protection service employees has been defi ned.

Communicative competence of the civil protection service employee is a 
multidimensional spiritual and practical formation of an individual, which covers 
the social rules and requirements for professional communication, developed 
psychological mechanisms of communicative interaction with people, gained 
practical experience in communication activities.

However, the communicative competence of an individual can be formed 
under the infl uence of social, psychological, cultural and educational conditions 
in which its growth, socialization, acquiring the necessary communication 
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experience takes place. This, in particular, was written by S. Goncharenko, who 
underlined that «communicability is a personality trait, its ability to communicate 
with others, sociability. Communicability is not innate; it is formed in the course 
of life and human activities in a social group» [3, p. 174].

Communicative competence of future civil protection service workers 
cannot exist and emerge out of social practice. It is certainly based on those 
standards and requirements set by society at a certain stage of development to 
employees, who are intended stand guard of human life, property, prevent and 
eliminate emergencies and their consequences.

That’s why learning social rules and requirements for professional 
communication should be considered as one of the main indicators of formation 
of communicative qualities of civil protection service offi cers.

Awareness of the need of scientifi c and theoretical substantiation of 
formation of communicative competence of future civil protection service 
employees led us to the relevant search, analysis of the results of the 
experimental work of scientists in the fi eld of pedagogy and psychology.

In the result of our study we have identifi ed the main criteria of formation 
of communicative competence of future civil protection service employees: 
cognitive, practical and moral and value. Revealing the essence of these 
criteria, we note:

1) Cognitive – includes system of knowledge of: the essence, the content of 
communication activity of a future specialist, desire for knowledge enrichment, 
means of communication, standards and rules of speech etiquette, rules of verbal 
and nonverbal behavior, fundamentals of self-education, self-control of the 
process of the exchange of information, the main components of communication.

2) Practical – includes the formation of skills in applying knowledge of 
communication in practice. The basis of this criterion consists of the following 
skills: language, speech etiquette, nonverbal communication, dialogue at different 
levels, in different organizational forms.

3) Moral values - moral formation of the personality and value traits in the 
communication process: respect for the personality of an interlocutor, courtesy, 
attentiveness, tact, consistency, tolerance and willingness to communicate.

It should be noted that the criteria defi ned in the study represent a self-
regulating system, which is able to provide both external and internal methods 
of its operation.

Just like any complex self-regulating system, communicative competence 
of a personality covers the generalized idea, content and form of of detection. 
Each of them is functionally important for self-regulation and should therefore 
be actively used in the process.

In addition, the use of generalized ideas, content and form of expression 
of communicative competence is possible only when they are the subject of 
focused attention from the individual, are always in sight and receive relevant 
development in the conditions of everyday life, work, education and training.

Thus, taking into account the laws of formation and development of 
communicative competence as a self-regulating system is important at all stages 
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of formation of an individual. Particularly notable, in our opinion, it is in the 
process of training.

During this period of life a person tries to more deeply understand himself/
herself, his/her own strength and capabilities, and use the available physical, 
mental and spiritual potential in the active form of socially useful work 
and creativity.

In the context of our study the system of communication training of future 
offi cers of civil protection services, in our opinion, should be based primarily on 
internal force of personality, direct its efforts on professional self-devepolment 
to actively participate in protecting the legal rights, freedoms and honor of 
each person.

It is important to understand that effective use of the development of 
personal communicative competence becomes real only when the internal 
conditions for its fulfi llment will be provided. These are the criteria that allow to 
state the appropriate level of formation of communicative competence.

So, we should consider the usage of the most important ways of professional 
activities by the employees of civil protection service as an important criterion 
of formation of their communicative competence.

It is helpful to consider such factors as use in the offi cers’ work of 
emotional, intellectual and activity-solving methods of communication challenges 
that arise in the implementation of the assigned functions.

Whereas in pedagogical and psychological literature there are no relevant 
studies of the current state of communication training of future offi cers of civil 
protection service, there is a need of its raising and resolution.

Awareness of the need for an appropriate response to this question involves 
the solving following tasks: determining the levels of communicative competence 
of future employees of civil protection service.

Considering the fact that the aim of our research is the study of process 
of formation of communicative competence of future civil protection service 
offi cers, it is necessary to defi ne the properties that are included into the structure 
of the communicative competence of civil protection service employees.

To get information about what psychological properties of the individual 
are included into the structure of communicative competence of civil protection 
service employee, we examined normative documents regulating the activities of 
employees of civil protection service, conducted a survey and psychodiagnostic 
research, which were made during the years 2014–2015 with cadets of Cherkassy 
Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes of the National University 
of Civil Protection of Ukraine.

Respondents’ answers to questions proposed in the questionnaire will allow 
us to draw the following conclusions:

1. The qualities required in the offi cer’s work: responsibility, personal 
organization, tact, tolerance, high performance, endurance, confi dence, 
willpower, discipline; qualities that interfere with work: sensitivity, openness, 
interoperability, conservatism, aggressiveness, impulsivity, confl ictness.
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2. Such qualities as poise, personal organization, self-control, activness, 
developed intellect, erudition, ability to highlight important are marked as the 
most important in this profession.

3. The qualities that require constant development – responsibility, 
confi dence, independence, activity, patience and qualities, requiring no 
development – openness, conservatism, self-criticism, unselfi shness, indecision.

During the study we noted the current level of communicative competence 
of future offi cers.

With adequate methods we studied the presence of motivational and 
inducement link of qualities, link of personality traits, functional and operational 
link of communicative competence within the surveyed cadets.

Thus, analyzing the theoretical and practical research positions, it is 
necessary to emphasize the need for purposeful formation of communicative 
competence of future civil protection service offi cers.

To do this on the basis of the results we have developed a series of 
classes to conduct the developing psychological training, aimed at forming 
communicative qualities, developing the skills of professional communication: 
establishing psychological contact, understanding non-verbal communication, 
ability to listen to the interlocutor, to regulate own feelings and emotions.

Based on the theoretical and practical provisions of the research we can 
make the following conclusions:

1) the need for purposeful formation of communicative competence of 
futurecivil protection service offi cers is predetermined by specifi cs of their future 
professional activity;

2) communicative competence and communication qualities in general 
are focused on the future professional career of the offi cers and infl uence its 
direction, content and technology of establishing the necessary links in the 
process of solving professional problems;

3) training as a form of education and development of communicative 
competence has signifi cant advantages over other forms and types of professional 
education, especially during training those, whose professional activity takes 
place in diffi cult and stressful situations, requires from the professionals not just 
knowledge, but also the ability to apply their knowledge in practice.
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ЗАУВАГИ ПРО БЕЗПЕРЕРВНЕ ВИВЧЕННЯ 
СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті з’ясовується поняття безперервної стилістичної освіти, 
виокремлюються її етапи та характеризується зміст стилістичної 
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підготовки на різних рівнях. Концепція безперервної стилістичної 
освіти базується на принципі цілісності системи мовної освіти, що 
забезпечує єдність і взаємозв’язок навчання на освітній траєкторії, яку 
виформовує шкільна, вища і післядипломна освіта (підвищення кваліфікації, 
стажування). Сконстатовано, що безперервна стилістична підготовка – 
це процес отримання знань зі стилістики української мови та формування 
стилістичних компетенцій упродовж життя з використанням усіх 
ланок освіти.

Ключові слова: безперервна освіта, безперервна стилістична 
підготовка, стилістика української мови, етапи вивчення стилістики, 
лінгводидактика, загальноосвітні навчальні заклади, вища школа, змістові 
модулі, стилістичні засоби.

В статье объясняется понятие непрерывного стилистического 
образования, выделяются его этапы и характеризуется содержание 
стилистической подготовки на разных уровнях. Концепция непрерывного 
стилистического образования базируется на принципе целостности 
системы языкового образования, что обеспечивает единство и взаимосвязь 
обучения на образовательной траектории, которую формирует школьное, 
высшее и последипломное образование (повышение квалификации, 
стажировка). Констатируется, что непрерывная стилистическая 
подготовка – это процесс получения знаний по стилистике украинского 
языка и формирования стилистических компетенций в течение жизни с 
использованием всех звеньев образования.

Ключевые слова: непрерывное образование, непрерывная 
стилистическая подготовка, стилистика украинского языка, этапы 
изучения стилистики, лингводидактика, общеобразовательные учебные 
заведения, высшая школа, содержательные модули, стилистические 
средства.

In modern conditions of social development the question of continuing 
education is often raised. Continuity is explained as the integrity of the 
educational process, integration of all its stages, their concentrating on the 
priority of education – personality.

The component of Linguistic continuing education is the Stylistics. The 
problem of continued, linguistically and methodologically consistent studying of 
Ukrainian language stylistics in comprehensive schools and higher education is 
of current interest.

The goal of our research work is to analyze the features of stylistic 
continuous education. For the purpose, the following main research objectives 
are defi ned: to clarify the concept of continuous stylistic education, to specify 
its stages and to describe in aspects the content of stylistic education at 
different levels.

Concept of continuous stylistic education is based on the principle of the 
integrity of language education, which provides the unity and relationship of 
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studying in educational trajectory which is formed by school education (primary, 
basic, high school), higher education and postgraduate education.

The continuous and interconnected studying of Ukrainian language 
stylistics in secondary schools and higher education is refl ected in the phasing 
of education. Therefore, we single out the stages of stylistic education at school:

1) propaedeutic (preparatory) – cursory paying attention on certain 
stylistic aspects in primary school;

2) basic (initial) – clarifi cstion of functional styles of Ukrainian language 
features and the accompanying studying of stylistics in 5-9th forms;

3) basic (systematic) – a systematic studying of stylistics in 10–11th forms.
In system of higher education the stylistic training is carried out at the 

following levels:
1) propaedeutic (preparatory) – clarifi cation of certain stylistic phenomena 

at the lessons of Modern Ukrainian language and Ukrainian language in 
mass media;

2) basic (systematic) – studying of discipline «Stylistics of Ukrainian 
language» («Practical stylistics of the Ukrainian language»);

3) advanced (professionally oriented) – improving of knowledge in stylistics 
on the educational degree «Master», the third educational level in the process of 
PhD training in postgraduate educational esrablishments (training, internship).

Thus, continuous stylistic training – is the process of gaining knowledge 
in Ukrainian language stylistics and process of stylistic competence formation 
within the life time using all parts of education.

Key words: continuous education, continuous stylistic training, stylistics of 
Ukrainian language, stages of Stylistics studying, linguodidactics, comprehensive 
educational establishments, higher school, content modules, stylistic means.

У сучасних умовах розвитку суспільства часто порушується питання 
безперервної освіти (А. Астахова, І. Зязюн, Б. Клименко, М. Лукашевич, 
О. Матвієнко, Н. Ничкало, Л. Пуховська, М. Степко, Л. Товажнянський, 
Т. Топчий та інші). На думку А. Астахової, безперервна освіта – цілісний 
процес, який здійснюється впродовж життя людини, основа організації 
системи освіти [8].

Сьогодні безперервна освіта «розглядається як унікальний механізм 
існування людини в новому глобальному суспільстві знань, у якому світова 
база знань збільшується майже вдвічі кожного року» [10]. Безперервність 
потлумачується як цілісність освітнього процесу, інтегрованість усіх його 
етапів, їх спрямованість на пріоритет освіти – особистість. Саме за умов 
безперервного навчання ми зможемо виховати людину ХХІ століття, яка 
вміє критично мислити, здатна до взаємодії та комунікації, допитлива, 
креативна, самодостатня. 

Надважливою для системного розвитку висококультурної особистості 
є безперервна мовна освіта. У сучасній лінгводидактиці ці аспекти 
опрацьовували О. Біляєв, А. Богуш, М. Вашуленко, О. Глазова, Н. Голуб, 
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В. Дороз, Т. Донченко, К. Климова, Г. Корицька, Л. Мацько, М. Пентилюк, 
К. Плиско, Л. Симоненкова, Т. Симоненко, Л. Скуратівський, Г. Шелехова 
та інші. 

Складником безперервної мовної освіти є навчання стилістики. 
Проблема безперервного, лінгвістично й методично узгодженого вивчення 
стилістики української мови в загальноосвітніх навчальних закладах і вищій 
школі є актуальною.

Методику навчання стилістики української мови в загальноосвітніх 
навчальних закладах і вищій школі розробляли Н. Бабич, В. Бадер, 
З. Бакум, Н. Баранник, О. Біляєв, В. Ващенко, Г. Волкотруб, П. Дудик, 
С. Єрмоленко, Г. Їжакевич, О. Караман, С. Караман, А. Капелюшний, 
А. Коваль, В. Коптілов, П. Кордун, Л. Кравець, І. Кучеренко, В. Луценко, 
І. Мамчур, Л. Мацько, В. Новосьолова, І. Олійник, С. Омельчук, 
М. Пентилюк, О. Пономарів, Л. Рожило, Д. Семчук, К. Серажим, 
Л. Сугейко, І. Чередниченко, Л. Шевченко, Н. Шульжук, Н. Янко та інші. 

Мета нашої розвідки – проаналізувати особливості безперервної 
стилістичної освіти. Відповідно до мети визначені такі основні завдання: 
з’ясувати поняття безперервної стилістичної освіти, виокремити її етапи та 
аспектно схарактеризувати зміст стилістичної підготовки на різних рівнях.

Концепція безперервної стилістичної освіти базується на принципі 
цілісності системи мовної освіти, що забезпечує єдність і взаємозв’язок 
навчання на освітній траєкторії, яку виформовує шкільна (початкова, 
основна, старша школи), вища і післядипломна освіта. Такий підхід 
уможливлює виховання «національно свідомої, духовно багатої мовної 
особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно 
доцільно користуватися засобами української мови – її стилями, типами, 
жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 
говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної 
компетентності» [7, c. 2].

Безперервне і взаємопов’язане вивчення стилістики української мови 
в загальноосвітніх навчальних закладах і вищій школі відбивається в 
етапності навчання. Виокремлюємо такі етапи шкільної стилістичної освіти:

 – пропедевтичний (підготовчий) – супровідне вивчення окремих 
стилістичних аспектів у початковій школі;

 – базовий (початковий) – засвоєння елементів стилістики через 
опрацювання мовознавчих розділів у 5–9 класах;

 – основний – системне опанування стилістики в 10–11 класах.
На підготовчому етапі учні 1–4 класів вчаться правильно вимовляти 

голосні та приголосні звуки і слова, фіксують помилки в усних відповідях 
однокласників, складають і записують зв’язані між собою речення, 
удосконалюють текст, відновлюють і записують навчальний деформований 
текст; доповнюють речення, вживають правильні форми звертань і слів, 
впізнають за прикметними ознаками художні, наукові, науково-популярні та 
ділові тексти, розрізняють типи текстів за їх ознаками, використовують у 
мовленні паралельні форми частин мови і т. ін.
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М. Пентилюк слушно зауважує: «Належна увага вчителя молодших 
класів до стилістики стає важливою передумовою для подальшого 
стилістичної роботи в 5–9 класах» [6, с. 323].

У середній ланці школярі ознайомлюються із функціональними стилями 
української мови, типами мовлення, їх ознаками, структурою різних текстів, 
виявляють стилістичні помилки й виправляють їх. Переважно вивчення 
стилістики є супроводжувальним до інших мовознавчих розділів. Учні 
опрацьовують стилістичні ресурси української мови, формують навички 
аналізу текстів різних стилів, звертають увагу на стилістичні недоліки 
в мовленні, підвищують рівень стилістичної грамотності. Наприклад, у 
7 класі навчаються правильно використовувати форми дієслів у мовленні; 
аналізують випадки використання дієслів зі стилістичною метою; 
конструюють речення з дієсловами в усіх часах і особових формах, зокрема 
в переносному значенні, редагують тексти щодо заміни повторюваних 
дієслів синонімами, уживання одних способів дієслів чи форм певного часу 
замість інших; складають усні й письмові висловлювання на соціокультурні 
теми, використовуючи виражальні можливості дієслова; усвідомлюють роль 
дієслів у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення.

У процесі навчання української мови на рівні стандарту старшокласники 
готуються до доречного використання мовних ресурсів в усіх ланках 
виробничої та невиробничої сфери. Учні 10–11 класів поглиблюють і 
систематизують найважливіші відомості зі стилістики, зокрема звертають 
увагу на стилістичні норми сучасної української літературної мови, 
визначають стилістичні функції мовних одиниць у тексті. 

На академічному рівні школярі послідовно й системно ознайомлюються 
зі стилістичними засобами фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, 
морфології, синтаксису, що дозволяє ефективніше засвоїти матеріал 
про функціональні стилі мовлення. Упродовж вивчення стилістики 
простих речень старшокласники повинні розрізняти відтінки значень 
простих речень; знаходити в тексті стилістично забарвлені засоби 
простого речення; визначати їх роль і доречність використання в тексті; 
здійснювати заміну стилістично нейтральних мовних засобів стилістично 
забарвленими і навпаки; розрізняти синтаксичні синоніми, визначати їх 
стилістичну функцію.

Профільний рівень через застосування текстоцентричного підходу 
акцентує увагу на інтегруванні теоретичних і прагматично-орієнтованих 
розділів курсу сучасної української літературної мови (фоностилістика, 
стилістична лексикологія, граматична стилістика). Тут передбачається 
розкриття стилістичних ресурсів фонетичного, лексичного, фразеологічного, 
словотворчого, морфологічного рівнів мовної системи та їх виражальних 
засобів; ознайомлення зі стилістичною системою сучасної української 
літературної мови; удосконалення навичок побудови текстів різних стилів і 
жанрів; опанування виражальними засобами стилів мовлення; формування 
вмінь здійснювати дослідницьку роботу зі стилістики, працювати з 
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довідковою літературою; повторення, систематизація, поглиблення знань 
крізь призму практичної та функціональної стилістики.

Погоджуємось з думкою О. Горошкіної про важливість детального 
ознайомлення учнів 10–11 класів зі стилем науки, тому що вони 
«орієнтуються на продовження освіти у вищих навчальних закладах, де їм 
доведеться опрацьовувати значну кількість текстів наукового стилю (статей 
у фахових виданнях, підручників, монографій тощо)» та роботи із жанрами 
ділового мовлення [2, с. 34]. 

У системі вищої освіти стилістична підготовка здійснюється за такими 
рівнями:

 – пропедевтичний (підготовчий) – з’ясування окремих стилістичних 
явищ на заняттях із сучасної української літературної мови (для студентів-
філологів) та української мови в засобах масової комунікації або української 
мови в професійному спілкуванні (для студентів-журналістів);

 – основний (систематичний) – вивчення дисципліни «Стилістика 
української мови» («Практична стилістика української мови»);

 – поглиблювальний (професійно орієнтований) – поглиблення знань 
зі стилістики на освітньому ступені «магістр», третьому освітньо-науковому 
рівні при підготовці доктора філософії, у закладах післядипломної освіти 
(підвищення кваліфікації, стажування).

Вивчаючи сучасну українську літературну мову та українську мову 
в засобах масової комунікації, увагу студентів зосереджуємо «на природі 
й сутності мовних одиниць, семантичних і формально-граматичних 
ознаках» [5, с. 3].

Мета вивчення стилістики української мови у виші – поглибити в 
студентів розуміння мовних явищ, показати систему української мови в 
її довершеній, поліфункціональній формі, домогтися засвоєння основних 
понять теоретичної стилістики і оволодіння стилістичними нормами 
літературного мовлення, прищепити чуття естетики мовлення, вміння 
працювати над словом і стежити за мовленням учнів [4].

На напрямах підготовки «Середня освіта (Українська мова і 
література)» та «Філологія (Українська мова і література)» освітнього 
ступеня «бакалавр» виокремлюємо три змістові модулі: Вступ. Основні 
поняття стилістики; Фоностилістика, лексична і фразеологічна стилістика; 
Стилістичні засоби словотвору, морфології та синтаксису.

Практична стилістика на напрямі підготовки «Журналістика» переважно 
спрямована на вивчення стилістичних особливостей мови засобів масової 
комунікації, з’ясування типових помилок у використанні мовностилістичних 
засобів, формування навичок конструювати стилістично довершені тексти, 
підвищення культури фахового мовлення, розвиток мовного чуття й смаку.

Вважаємо обов’язковим звертати увагу на необхідність розгляду 
стилістичних аспектів при вивченні мови на нефілологічних факультетах. 
Здобувачі вищої освіти практично оволодівають основами офіційно-
ділового, наукового, розмовного стилів української мови; вчаться правильно 
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використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; 
здобувають навички оперування фаховою термінологією, редагування, 
коригування та перекладу наукових текстів. 

На спеціальностях «Філологія (Українська мова і література)» та 
«Середня освіта (Українська мова і література)» освітнього ступеня 
«магістр» пропонуємо читати такі курси, як «Мовна культура ділового 
спілкування» («Ділове спілкування», «Етика ділового спілкування»), 
«Гендерна стилістика», «Комунікативна стилістика», «Когнітивна 
стилістика», на спеціальності «Журналістика» – «Медійна стилістика».

Стилістична підготовка має продовжуватися і на третьому освітньо-
науковому рівні при підготовці доктора філософії. Для аспірантів-філологів 
через, скажімо, дисципліни «Функційно-стилістичні особливості художнього 
дискурсу», «Декодування поетичного тексту», «Лінгвістична поетика»; для 
здобувачів вищої освіти іншого фаху – «Культура наукової української мови» 
(«Українська наукова мова»), «Наукові основи професійного мовлення», 
«Теорія і практика наукового дискурсу» тощо. 

В умовах європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 
вважається обов’язковим безперервний професійний розвиток – навчання 
впродовж життя [3]. Це актуальне для вчителів-словесників, тому на курсах 
підвищення кваліфікації продовжується стилістична підготовка, зокрема 
можна звернути увагу на:

 – первні стилістики української мови: працю К. Лучаковського 
«Начерк стилістики, поетики і риторики з додатком про красу мови 
і будову вірша» (1917 р.), книгу О. Курило «Уваги до сучасної 
української літературної мови» (1920 р.) як «неоціненний стилістичний 
порадник», підручник В. Домбровського «Українська стилістика і ритміка» 
(1923 р.), допоміжний вид навчального видання зі стилістики І. Огієнка 
«Український стилістичний словник» (1924 р.), розвідку М. Сулими 
«Українська фраза. Коротенькі начерки» (1928 р.), окремий спеціальний курс 
стилістики української мови Б. Ткаченка «Нарис української стилістики» 
(1929 р.) і т. ін. [9];

 – сучасні напрями стилістики (когнітивна і комунікативна стилістика, 
прагмастилістика, гендерна стилістика, медійна стилістика, креативна та 
графічна стилістика); 

 – тенденції української мовної практики: «національні зразки 
словотворення, повернення до активного українського вжитку одиниць, 
донедавна кваліфікованих як застарілі чи діалектні, та вилучення з 
української мови неорганічних для неї одиниць, нав’язаних під впливом 
інших мов, насамперед російської» [1, с. 3]; 

 – стилістичні новації різних мовних рівнів, зокрема засоби 
графодеривації та функціонально-семантичні особливості абревіатур у 
художньому тексті тощо.

Отже, безперервна стилістична підготовка – це процес отримання 
знань зі стилістики української мови та формування стилістичних 
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компетенцій упродовж життя з використанням усіх ланок освіти. Поняття 
безперервної стилістичної освіти є багаторівневим та багатоаспектним. 
Подальші дослідження цього питання вбачаємо у деталізації кожного етапу 
стилістичної підготовки та з’ясуванні лінгводидактичних аспектів нових 
дисциплін зі стилістики.
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КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

У статті досліджуються можливості використання комп’ютерно-
орієнтованих технологій у професійній підготовці майбутніх молодших 
медичних спеціалістів, що є основним засобом оперативного дидактичного 
забезпечення занять. 

Автор зазначає, що використання комп’ютерно-орієнтованих 
технологій під час професійної підготовки виправдане тільки тоді, 
коли це призводить до підвищення його результативності, максимально 
нейтралізуючи негативний вплив. Це своєю чергою вимагає ґрунтовних 
психолого-педагогічних досліджень усіх проблем, пов’язаних із 
комп’ютеризацією навчального процесу.

Підкреслено, що в умовах комп’ютерної організації процесу формування 
ключових компетентностей основою навчальної діяльності є інформаційна, 
яка пов’язана з процесами передачі знань, навичок та вмінь від джерела 
інформації (викладача чи комп’ютерної програми) до джерела сприйняття 
інформації (студента), а також процесами контролю та керування 
пізнавальною діяльністю.

Ключові слова: комп’ютерно-орієнтовані технології навчання, 
професійна культура майбутніх молодших медичних спеціалістів, 
інформаційні технології навчання, мультимедійні технології, навчальний 
процес, комунікативна культура.

В статье исследуются возможности использования компьютерно-
ориентированных технологий в профессиональной подготовке будущих 
младших медицинских специалистов.

Автор отмечает, что использование компьютерно-ориентированных 
технологий при профессиональной подготовки оправдано только тогда, 
когда это приводит к повышению его результативности, максимально 
нейтрализуя негативное влияние. Это в свою очередь требует 
основательных психолого-педагогических исследований всех проблем, 
связанных с компьютеризацией учебного процесса.

Подчеркнуто, что в условиях компьютерной организации процесса 
формирования ключевых компетенций основой учебной деятельности 
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является информационная, связанная с процессами передачи знаний, навыков 
и умений от источника информации (преподавателя или компьютерной 
программы) к источнику восприятия информации (студента), а также 
процессами контроля и управления познавательной деятельностью.

Ключевые слова: компьютерно-ориентированные технологии обучения, 
профессиональная культура будущих младших медицинских специалистов, 
информационные технологии обучения, мультимедийные технологии, 
учебный процесс, коммуникативная культура.

The possibility of using computer-oriented technologies in the training of 
future junior medical specialists is investigated in the article. It is the primary 
means of operational didactic provision of the lessons. The transition to a 
competency-oriented learning is a natural step in the modernization of system of 
vocational education which can solve the contradiction between the demands for 
its quality imposed by the state, society, employers and labor markets, and its 
actual educational results. This approach is now incorporated in the model of 
the new standard of vocational education.

Intelligent and highly moral development of future junior medical 
specialist, formation of his positive qualities, worthy level of professional 
culture, multicultural competence, ability for self-learning and mobility, 
along with the development of harmonious and fully developed personality 
are the main guidelines for teachers in the learning process. They defi ne the 
basic components of methodological activity and require the usage of various 
pedagogical technologies.

The author notes that the usage of computer-oriented technologies in 
training is justifi ed only if it leads to increasing of its effectiveness, maximum 
neutralizing the negative impact. This in turn requires a thorough psychological 
and educational research of problems related to the computerization of the 
educational process.

It is emphasized that in the conditions of computer organization of process 
of key competencies formation the information activity associated with processes 
of transfer of knowledge, skills and abilities from sources (teacher or a computer 
program) to the source of perception (student), and processes of control and 
management of cognitive activity is the educational foundation. 

Key words: the computer-oriented technologies of training, the professional 
culture of future junior medical specialists, information technologies of training, 
multimedia technologies, the learning process, the communicative culture.

Сучасний стан суспільства відображає складні етапи внутрішніх 
перетворень світової інтеграції, характеризується необхідністю для кожної 
особистості не просто адаптуватися до умов нестабільної ситуації, а 
побудувати лінію власної поведінки, самовизначитись у соціокультурному 
середовищі. У цьому контексті перед системою вищої освіти постають 
складні завдання формування студента як суб’єкта професійного 
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самовизначення, усвідомлення ним себе як фахівця у відповідності 
до сучасних умов розвитку суспільства. Це обумовлює необхідність 
здійснювати пошук нових шляхів розв’язання зазначеної проблеми, 
спираючись на значний теоретичний і практичний досвід формування 
професійної спрямованості особистості.

Виходячи з об’єктивного значення й ролі лікарів у збереженні здоров’я 
нації, сучасних вимог щодо якості професійної підготовки, науковці 
вважають за необхідне задля ефективного формування професійної 
спрямованості студентів медичних коледжів впроваджувати у навчальний 
процес принципи доказової медицини, розвивати професійну культуру 
майбутніх молодших медичних спеціалістів, формувати відповідні 
професійні навички, про що свідчать дослідження В. Баруховича, 
І. Булах, Г. Василенко, О. Волосовця, М. Воронова, І. Геленко, Г. Дьоміна, 
А. Зіменковського, І. Кочіна, О. Кривонос, І. Кузнєцової, Ю. Кундієва, 
М. Купновицької-Сабадош, В. Москаленко, М. Мруги, А. Полякова, 
О. Уваркіної, О. Шушляпіна, Ю. Юсеф та інших. Проте питанням 
формування професійної спрямованості студентів медичних коледжів на 
початковому етапі навчання майже не приділяється уваги, незважаючи на 
визначальну роль загальнокультурної та фундаментальної медичної освіти у 
професійній підготовці лікарів.

Мета статті – дослідження, вивчення та обґрунтування особливостей 
застосування ролі комп’ютерно орієнтованих технологій у професійній 
підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів. 

Досягнення зазначеної мети зумовлює розв’язання таких завдань: 
удосконалити процес підготовки майбутнього молодшого медичного 
спеціаліста, застосовуючи комп’ютерно-орієнтовані технології навчання; 
дослідити та описати засоби використання комп’ютерно орієнтованих 
технологій. Успішне використання цих технологій ставить нові вимоги до 
професійної майстерності викладача.

Перехід до нових комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, 
створення умов для їх розробки, апробації та впровадження, раціональне 
поєднання нових інформаційних технологій навчання з традиційними – 
складне педагогічне завдання, яке потребує вирішення цілого комплексу 
психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, технічних 
та інших проблем.

Сьогодні перед вищою медичною школою стоїть завдання 
формувати лікарів нового типу, які поєднують професійні знання, фахову 
компетентність з активною громадянською позицією. Тут варто наголосити, 
що саме філософія освіти для сталого розвитку впливає на формування 
світогляду, життєвих орієнтирів молоді, розвиває вміння адаптуватися до 
нових інформаційних, технологічних парадигм, і є чинником внутрішньої 
свободи особистості.

І. Якиманська вважає, що особистісно орієнтована парадигма освіти 
передбачає розвиток особистості, одним із аспектів якого є набуття 
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професійної компетентності [12]. Одним із шляхів оновлення змісту освіти 
та узгодження його із сучасними потребами, інтеграції до європейського 
та світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на 
набуття ключових компетентностей та на створення ефективних механізмів 
їх запровадження.

На першому етапі (1960–1970 роки) становлення компетентнісно-
орієнтованої освіти до наукового апарату вводиться категорія «компетенція», 
створюються передумови розмежування понять «компетенція», 
«компетентність», уводиться поняття «комунікативна компетентність» 
(Д. Хаймс) [9, с. 25].

Другий етап (1970–1990 роки) характеризується використанням 
категорії «компетенція/компетентність» у практиці та теорії навчання мов, 
формування професіоналізму в управлінні, керівництві, менеджменті, 
спілкуванні. У праці Дж. Равена «Компетентність у сучасному суспільстві», 
що видана друком у Лондоні у 1984 році, подається розгорнуте тлумачення 
компетентності. Це явище «складається з великої кількості компонентів, 
багато з яких є відносно незалежними одне від одного… деякі компоненти 
належать більш за все до когнітивної сфери, а інші – до емоційної. Ці 
компоненти можуть змінити один одного у якості складових ефективної 
поведінки». Як підкреслює Дж. Равен, «видами компетентності» – 
є «мотивовані здібності» [8, с. 23].

Третій етап (з 1990 року) розвитку компетентнісно орієнтованої освіти 
характеризується тим, що у документах ЮНЕСКО окреслюється коло 
компетенцій, які вже повинні розглядатись усіма як бажаний результат 
освіти. У рамках програми Ради Європи (1996 рік) порушено питання 
щодо визначення ключових компетентностей, які повинні набути ті, хто 
навчаються, для успішного здійснення роботи та подальшого здобуття вищої 
освіти. В. Хутмахер (Walo Hutmacher) зазначає, що поняття «компетенція» 
за змістом визначено не точно, однак, на його думку, входить до низки 
таких понять, як «уміння», «компетентність», «здатність», «майстерність» 
та ближче до понятійного поля «знаю, як», ніж до поля «знаю, що» [12].

У визначенні педагогічних умов розвитку системи комп’ютерно 
орієнтовних технологій підготовки молодших медичних спеціалістів є 
дослідження І. Роберта, яке відносить до основних педагогічних цілей 
використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі:

 – розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця;
 – розвиток здібностей до комунікативних дій;
 – розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності;
 – розвиток культури навчальної діяльності;
 – інтенсифікація усіх компонентів навчально-виховного процесу, 

підвищення його ефективності та якості;
 – реалізація соціального замовлення, зумовленого інформатизацією 

сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та 
обчислювальної техніки; підготовка користувачів ІКТ) [5].
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Упровадження педагогічних технологій, реалізація проблемно 
орієнтованого навчання у медичній освіті сприятиме досягненню головної 
мети – підготовці кваліфікованого фахівця, який є конкурентоспроможним, 
здатним ефективно працювати на рівні світових і європейських 
стандартів, готового до постійного професійного росту, соціальної і 
професійної мобільності.

Важко заперечити, що майбутнє за системою навчання, яке вкладається 
в схему «студент-мультимедійні технології-викладач», за якої викладач 
перетворюється на педагога-методолога, технолога, а студент стає активним 
учасником процесу навчання. Тобто, якщо в навчальному процесі, що 
виконується за схемою «студент-викладач-підручник», з’явиться новий 
елемент – комп’ютер, то зміст праці викладача суттєво зміниться: основним 
стане не передача знань, а організація самостійної пізнавальної діяльності 
студентів. Тобто величезний дидактичний потенціал використання 
інформаційних технологій навчання зможе бути розкритим лише за умов, 
якщо провідна роль у навчально-виховному процесі належатиме викладачу, 
а комп’ютер буде виступати не тільки потужним засобом, а й повною мірою 
третім партнером у педагогічній діяльності.

Ефективність навчання з використанням комп’ютерів пояснюється 
значним унаочненням програмного матеріалу, що дозволяє краще зрозуміти 
та засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні вміння та навички. 

Ефективне використання комп’ютера в навчально-виховному процесі 
залежить від програмного забезпечення. 

Серед основних об’єктивних факторів нами визначено відірваність 
процесу підготовки студентів медичних спеціальностей на початковому 
етапі навчання від клінічної бази та державного стандарту програм із 
дисциплін професійної підготовки на старших курсах, які не передбачають 
поєднання змісту їх навчального матеріалу з фундаментальними медичними 
знаннями, отриманими у попередні роки навчання. Це призводить 
до розриву теоретичної та практичної підготовки сучасних медичних 
молодших працівників.

До суб’єктивних чинників, які впливають на ефективність формування 
професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей нами 
віднесено проблеми дидактичної та соціально-психологічної адаптації 
молодих людей на початковому етапі навчання, слабку сформованість 
мотивації їх професійного розвитку, необхідність формування професійного 
(клінічного) мислення та відсутність застосування педагогічного моніторингу 
досліджуваного нами феномену, як елементу управління якістю професійної 
підготовки майбутніх лікарів.

Якщо об’єктивні фактори знаходяться поза межами нашого впливу 
і мають вирішуватися на державному рівні, то суб’єктивні чинники 
підлягають коригуванню за допомогою створення відповідного комплексу 
методів та засобів навчання.

Комп’ютер, як спосіб і засіб навчання застосовується у вищій школі 
багатопланово: як навчальний пристрій, як тренажер, який моделює 
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пристрої різноманітних ситуацій, як засіб аудіо та візуальної наочності, як 
друкарня, для створення роздаткового матеріалу. 

Використання комп’ютерів у навчальній і позаурочній діяльності 
дозволяє вирішити наступні проблеми: 

 – індивідуалізація і диференціація навчання; 
 – мотивація навчання; 
 – уникнути труднощів під час роботи з друкованими посібниками; 
 – дефіцит часу; 
 – активізація самостійної роботи студентів .
Удосконалення освітньої системи, пошук шляхів підвищення якості 

освіти вимагають нового підходу до проблеми викладання дисциплін 
гуманітарно-природничого профілю. 

На думку фахівця, для того щоб описати метод навчання, необхідно 
вказати ознаки, які належать вищезазначеним групам. Різноманіття 
можливих методів навчання – це добір варіативних ознак, що належать 
цим групам [3]. У структурі методів навчання виділяють прийоми як 
елементи методу. Фахівці наголошують, що мета застосування певного 
способу навчання визначає його належність до методу чи до прийому 
навчання [2]. Елементи методу навчання, до яких можна віднести такі, 
як доцільність навчання, мета навчання та доцільність навчання, тісно 
пов’язані між собою [3].

Комп’ютеру не можна передавати всі функції навчального процесу, 
особливо такі, як цілепокладання, формування мотивації світогляду і 
ціннісних відносин. У вихованні і викладанні мов необхідно живе людське 
спілкування, безпосереднє обговорення проблем [1].

Комп’ютер надає можливість самому відбирати те, що здається 
корисним для реалізації особистісних цілей, але при цьому студент 
ізольований від оточення і орієнтується лише на реакції керуючої програми, 
які не завжди адекватні його діям. Комп’ютери фіксують успіхи і невдачі 
студента, але невеликий життєвий досвід дітей не дозволяє їм критично 
ставитися до реакцій машини, що може призвести до дезорієнтації: 
необґрунтованого завищення власних можливостей і здібностей, зазнайству, 
почуттю переваги над іншими [1].

Сучасні методи навчання потребують відповідних засобів їх 
реалізації, саме тому обов’язковим складником навчального середовища є 
сучасні інтерактивні засоби навчання (медіа-освіта, інтерактивна дошка). 
Використання їх у процесі навчання дозволяє значно підвищити рівень 
взаємодії між викладачем і студентом. Однак, педагогічно доцільним, 
дидактично обґрунтованим є застосування сучасних засобів навчання 
тільки тоді, коли викладач знає особливості засобу навчання, має навички 
управління цим засобом. 

Типові методи медіа-освіти – словесні (розповідь, лекція, бесіда, діалог, 
обговорення, аналіз, дискусія); наочні (перегляд аудіовізуального матеріалу), 
репродуктивні, дослідницькі, евристичні, проблемні, ігрові (моделювання 
художньо-творчої діяльності створювачів медіа-тексту, імпровізація). 
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До групових методів відносяться: робота в парах, робота в трійках, 
карусель, робота в малих групах, акваріум.

1. Робота в парах. Студенти працюють в парах, виконуючи завдання. 
Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, 
які в звичайних умовах є часомісткими або неможливими (обговорити 
подію, твір, взагалі інформацію, вивести підсумок заняття, події тощо, 
взяти інтерв’ю один в одного, проанкетувати партнера). Після цього один з 
партнерів доповідає перед аудиторією про результати. 

2. Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще 
в трійках проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи 
навпаки, виділення несхожих думок). 

3. Карусель. Студенти розсаджуються в два кола – внутрішнє і 
зовнішнє. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два 
варіанти використання методу – для дискусії (відбуваються «попарні 
суперечки», причому кожен учасник внутрішнього кола має власні, 
неповторювані докази), чи для обміну інформацією (студенти із зовнішнього 
кола, рухаючись, збирають дані). 

4. Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: 
«спікер» – керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, 
зачитує завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), 
«секретар» (веде записи результатів роботи, допомагає під час підбиття 
підсумків та їх виголошенні), «посередник» (стежить за часом, заохочує 
групу до роботи), «доповідач» (чітко висловлює думку групи, доповідає 
про результати роботи групи). Можливим є визначення експертної групи 
з сильніших студентів. Вони працюють самостійно, а при оголошенні 
результатів рецензують та доповнюють інформацію. 

5. Акваріум. У цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, в центрі 
аудиторії, після обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не 
втручаючись. Після цього групи зовнішнього кола обговорюють виступ 
групи і власні здобутки.

До фронтальних методів відносяться: велике коло, незакінчені речення, 
мозковий штурм, аналіз дилеми, мозаїка.

1. Велике коло. Студенти сидять по колу і по черзі за бажанням 
висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, доки є 
бажаючі висловитися. Викладач може взяти слово після обговорення. 

2. Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: 
відповідь студента – це продовження незакінченого речення. 

3. Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає 
в тому, що всі студенти по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть 
алогічні думки з приводу проблеми [4]. Висловлене не критикується і не 
обговорюється до закінчення висловлювань. 

4. Аналіз дилеми (проблеми). Студенти в колі обговорюють певну 
дилему (простіше) чи проблему (складніше, бо поліваріантне). Кожен каже 
варіанти, що складаються внаслідок вибору. 
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5. Мозаїка. Це метод, що поєднує і групову, і фронтальну роботу. Малі 
групи працюють над різними завданнями, після чого переформовуються 
так, щоб у кожній новоствореній групі були експерти з кожного аспекту 
проблеми [6].

За наявності інтерактивної дошки фронтальні методи роботи 
доцільно доповнити новими методами: «електронне перо» та «доповнення 
інформації».

1. «Електронне перо». Це різновид великого кола. Студенти 
швидко по черзі виконують завдання на дошці, передаючи один одному 
«електронне перо». 

2. «Доповнення інформації». Ускладнений варіант великого кола: 
відповідь студента – це додання нової до вже відомої інформації.

При роботі з інтерактивною дошкою пропонується використати три 
прийоми: «дистанційний», «конструкторський» та «дизайнерський».

1. Прийом «дистанційний». Управління комп’ютером, стоячи 
біля дошки, на відстані від самого комп’ютера, не використовуючи 
традиційні клавіатуру і мишу. Цей прийом використовується в основному 
на організаційних моментах заняття, при роботі з файловою системою 
комп’ютера, для запуску програми Windows, для перегляду вмісту CD або 
DVD-дисків, для початку сеансу в Інтернет тощо. 

2. Прийом «конструкторський». Поєднання використання електронних 
заготівок (слайдів, текстів, зображень тощо) з рукописним видом діяльності. 
Можливість робити написи і позначки за допомогою електронного 
олівця (маркера) поверх електронної заготівки дозволяє акцентувати 
увагу студентів на найбільш важливих блоках інформації, додавати 
нову інформацію, питання та ідеї до тексту, коментарі до діаграм або 
зображенням на екрані. Цей прийом застосовується в залежності від типу 
і цілей заняття для актуалізації знань, для кращого зорового сприйняття, 
для закріплення вивченого матеріалу тощо. Сюди можна віднести такі види 
діяльності, як додавання формул у текст, заповнення заготовлених таблиць, 
робота з поняттями, підписування карт, малюнків і схем тощо. Крім того, 
всі примітки, позначки і написи можна зберегти, ще раз переглянути або 
роздрукувати. 

3. Прийом «дизайнерський». Робота з програмним забезпеченням, 
що надається безпосередньо з інтерактивною дошкою. На відміну від 
попереднього прийому, тут до електронних маркерів подаються додаткові 
«електронні інструменти» для створення нових об’єктів і роботи з ними. 
Об’єкти можна копіювати і вставляти, вирізати і видаляти з екрану, 
виділяти і переміщувати по робочому полю, а дії з об’єктами можна 
скасовувати або повертати. Це дозволяє активно використовувати вправи і 
завдання такого типу як класифікація або групування об’єктів, з’єднання 
або заповнення пропусків, сортування або впорядкування. Студенти можуть 
експериментувати із завданням, пересувати об’єкти, скасовувати свої дії і 
спробувати знову [7].
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Ураховуючи вищенаведене, визначимо дві основних підсистеми 
навчального процесу: джерело надання інформації (викладач чи комп’ютерна 
програма) та джерело сприйняття інформації (студент). Взаємодія цих двох 
підсистем між собою, а також із зовнішнім середовищем передбачає обмін 
інформацією в межах системи, яка називається «навчальний процес». Така 
система відноситься до класу відкритих та складних, яка має зворотний 
зв’язок. Ураховуючи те, що всі елементи даних підсистем пов’язані між 
собою (викладач – комп’ютерна програма – студент), можна розглянути такі 
зразки організації навчання української ділової мови: 

 – якщо джерелом надання інформації є викладач, а джерелом 
сприйняття інформації – студент, то отримаємо систему викладач – 
студент;

 – якщо джерелом надання інформації є комп’ютерна програма, 
а джерелом сприйняття інформації – студент, то отримаємо систему 
студент – викладач. 

Установлення цілей навчання, предмета навчання, змісту навчального 
матеріалу, методів та засобів навчання дозволяє виявити та порівняти 
особливості кожної з вищенаведених підсистем. Уява про навчальний 
процес як про співіснування та взаємодію підсистем викладач – 
комп’ютер – студент – зовнішнє середовище дозволяє стверджувати, що всі 
сукупні елементи утворюють дисципліну українська мова (за професійним 
спрямуванням). Специфіка цієї дисципліни полягає в тому, що вона 
одночасно є метою та засобом навчання, тобто способом формування та 
відображення свідомості [10]. 

Таким чином, як підтвердили результати нашого дослідження, 
після завершення розгляду розвитку системи комп’ютерно орієнтованої 
технологій, спрямованих на розвиток комунікативної культури майбутніх 
молодших медичних спеціалістів, значно зросла інтенсивність навчання 
студентів-медиків, результативність професійної підготовки підвищилася 
завдяки власній активній роботі учасників навчального процесу.

Проведене дослідження дало змогу виявити лише загальні методичні 
передумови ефективного застосування комп’ютерно орієнтованої технологій 
у професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів. Проте 
необхідний подальший аналіз застосування інноваційних технологій для 
ефективної підготовки майбутніх молодших медичних працівників.
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 
ЯК ЗАКОНОМІРНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ 

СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

У статті акцентовано на проблемі особистісно орієнтованої 
шкільної літературної освіти. Презентовано хронологічний огляд надбань 
методики навчання української літератури в контексті ідей особистісно 
орієнтованого навчання. Визначено теоретико-методичне підґрунтя 
для розв’язання сучасних завдань особистісно орієнтованого навчання 
української літератури. Розкрито специфіку сучасного особистісно 
орієнтованого уроку української літератури. Обґрунтовано тенденційний 
характер реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання на уроках 
української літератури.

Ключові слова: загальноосвітня школа, українська література, 
методика навчання, тенденція, особистісно орієнтоване навчання, 
технологія, художній твір, учень-читач, читацька компетентність.

В статье акцентировано на проблеме личностно ориентированного 
школьного литературного образования. Представлен хронологический обзор 
достижений методики обучения украинской литературы в контексте 
идей личностно ориентированного обучения. Определена теоретико-
методическая основа для решения современных задач личностно 
ориентированного обучения украинской литературе. Раскрыта специфика 
современного личностно ориентированного урока украинской литературы. 
Обоснованно тенденциозный характер реализации идей личностно 
ориентированного обучения на уроках украинской литературы.

Ключевые слова: общеобразовательная школа, украинская литература, 
методика обучения, тенденция, личностно ориентированное обучение, 
технология, художественное произведение, ученик-читатель, читательская 
компетентность.

The article accented on the problem of personality oriented school literary 
education. There is a presentation of chronological overview of the achievements 
of Ukrainian literature teaching methods in the context of personality based 
teaching. Theoretical and methodological frameworks were determined to solve 
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the problems of modern Ukrainian literature personally based on teaching 
methods, such as: taking into account the individual needs of students, their 
cognitive abilities; defi nition of objectives, content and methods of developing 
training; training and education through craft of speech; consideration of 
individual artistic perception and the main types of analytical and synthetic 
students’ work in the studying work; spiritual, moral and aesthetic students’ 
education in the course of Ukrainian literature; formation of national 
consciousness, spiritual world, ethical and family students’ values; competencies 
approach of teaching Ukrainian literature; realization of teaching Ukrainian 
literature in existential-dialogical principles. The analysis of regulations is 
based on school literary education, including curricula of Ukrainian literature, 
the provisions of the State Standard of complete secondary education, 
literary education Concept confi rmed the consistent development questions of 
harmoniously developed individual student-reader formation.

The importance of personality-developing training is motivated by the 
necessity of forming students’ reading skills in the analysis of the text that 
promotes a deep comprehension of its ideological and artistic content. There 
is a posted interpretation of personality oriented Ukrainian literature lesson 
technology as a subject of systematically designed learning-oriented organization 
aimed at solving the educational questions of competence-activity character.

The specifi c personality oriented on modern Ukrainian literature lesson, 
including its structure is presented (step guidance, phase setting goals, designing 
stage of training activities, the implementation stage, the stage of evaluation and 
refl ection). The ideas grounded on personality based teaching in the classroom, 
aimed at enhancing subjecting relationship between the participants of the 
educational process, activity provides to its organization, taking into account 
the subjective experience of readers and promotes key competencies and subject 
readership. The understanding is confi rmed on personality based learning as 
natural tendencies of the modern school literary education.

Key words: Secondary School, Ukrainian literature, teaching methodology, 
tendency, personally oriented education, technology, literary work, student-
reader, reader’s competence.

Реформування сучасної вітчизняної шкільної літературної освіти 
передбачає утвердження домінанти особистісно орієнтованого навчання, 
пріоритетними чинниками якого є ідея гуманізації освіти та принципи 
розвивального навчання, спрямовані на задоволення індивідуальних потреб 
учнів і розвиток їхніх суб’єктних можливостей у процесі активного 
пізнання та міжсуб’єктної комунікації. Ознаками такого типу навчання 
О. Савченко називає гуманне суб’єкт-суб’єктне співробітництво всіх 
учасників навчально-виховного процесу; діагностично-стимулюючий 
спосіб організації навчального пізнання; діяльнісно-комунікативну 
активність учнів; проектування вчителем (а згодом і учнями) індивідуальних 
досягнень в усіх видах пізнавальної діяльності, сенситивної до їхнього 



Теоретична і дидактична філологія. Серія «Педагогіка». Випуск 23, 2016

78

віку; максимальне врахування особистісних потреб учасників педагогічного 
процесу [1, с. 627]. Відтак, зміна освітніх пріоритетів передбачає орієнтацію 
педагогічного процесу не лише на розвиток суб’єктів навчання, а й на 
їхній саморозвиток, що обумовлює відповідний зміст і форми організації 
навчальної діяльності. 

Проблеми особистісно орієнтованого навчання і виховання 
досліджуються в різних аспектах, зокрема філософському (В. Андрущенко, 
Б. Гершунський, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк 
та інші); психологічному (І. Бех, І. Зимня, А. Маркова, В. Моляко, 
В. Рибалка та інші); педагогічному (М. Алексєєв, Н. Бібік, О. Бондаревська, 
С. Бондаренко, І. Зязюн, Н. Луцюк, Н. Ничкало, В. Паламарчук, О. Пєхота, 
І. Підласий, А. Плигін, С. Подмазін, О. Савченко, О. Сухомлинська, 
А. Хуторський, І. Якиманська та інші); методичному (Л. Варзацька, 
О. Ісаєва, С. Сафарян, Г. Токмань, А. Фасоля, Г. Шелехова, В. Шуляр 
та інші). Концептуальні ідеї вчених розглядаємо як вихідні теоретико-
методологічні положення для визначення завдань особистісно орієнтованої 
шкільної літературної освіти.

Актуалізація питання щодо тенденційного характеру реалізації ідей 
особистісно орієнтованого навчання української літератури.

Мета статті – представити хронологічний огляд надбань методики 
навчання української літератури в контексті ідей особистісно 
орієнтованого навчання.

Протягом ХХ століття розроблялися новаторські підходи до організації 
шкільного навчання, ефективність упровадження яких досягалася шляхом 
активізації навчальної діяльності учнів, продуктивного розвитку їхніх 
особистісних якостей. Результатом інноваційних пошуків була педагогіка 
співробітництва (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, В. Шаталов), яка послужила 
утвердженню концептів особистісно орієнтованого навчання, що на 
сучасному етапі розвитку шкільної освіти, зокрема й літературної, є однією 
із її пріоритетних тенденцій. 

Хронологічний огляд надбань методики навчання літератури 
дозволяє прослідкувати тенденційний характер реалізації ідей особистісно 
орієнтованого навчання літератури. Так, теоретико-методичним підґрунтям 
для розв’язання сучасних завдань особистісно орієнтованого навчання 
української літератури слугують такі концепти:

 – урахування індивідуальних запитів, пізнавальних можливостей 
учнів та керування процесом вивчення словесності (А. Климентов, 1906 р.);

 – визначення мети, змісту і методів розвивального навчання на 
уроках літератури (В. Данилов, О. Дорошкевич, 1917 р.);

 – навчання і виховання особистості засобами мистецтва слова 
(Т. Бугайко і Ф. Бугайко, 60-ті рр. ХХ ст.); 

 – особливості індивідуального художнього сприймання та основні 
види аналітико-синтетичної роботи учнів під час опрацювання твору 
(Н. Молдавская, О. Никифорова, 70-ті рр. ХХ ст.);
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 – духовно-моральне та естетичне виховання учнів у процесі 
вивчення української літератури (С. Жила, Н. Волошина, А. Лісовський, 
Б. Степанишин, 80–90-ті рр. ХХ ст.);

 – формування національної свідомості, духовного світу, морально-
етичних та родинних цінностей особистості на уроках української 
літератури (Г. Бійчук, Л. Драчук, А. Фасоля, Т. Яценко, поч. ХХІ ст.);

 – компетентнісний підхід до навчання української літератури 
(О. Ісаєва, З. Шевченко, В. Шуляр, Т. Яценко, поч. ХХІ ст.);

 – реалізація інтерсуб’єктного навчання української літератури на 
екзистенціально-діалогічних засадах (Г. Токмань, В. Уліщенко, поч. ХХІ ст.).

Проблема формування гармонійно розвиненої особистості порушувалася 
під час укладання навчальних програм із української літератури, зокрема в 
пореформений період розвитку шкільної освіти (1984). Однак зауважимо, 
що її розв’язання корелювало з питанням визначення ідейно-політичних 
переконань учня-читача, утвердженням морального ідеалу активного 
будівника комуністичного суспільства [8, с. 1]. 

У наступних варіантах навчальних програм із української літератури, 
розроблених на початку 90-х рр. ХХ ст., спостерігалося суперечливе 
розуміння особистісної орієнтації вивчення пропонованого шкільного 
курсу [7]. Так, у Пояснювальній записці до програми Інституту педагогіки 
акцентувалося на важливості осягнення ідейно-художнього змісту 
творів, виявлення конкретно-історичного та загальнолюдського значення 
зображеного письменником, необхідності формування морально-естетичних 
ідеалів та засвоєння методологічних принципів оцінки явищ словесного 
мистецтва, однак не розглядалося питання особистісного вивчення 
української літератури [7, с. 1]. У варіанті навчальної програми, створеної 
в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка, виокремлювалося поняття 
ціннісної орієнтації особистості та її духовного світу, що певною мірою 
засвідчувало особистісний підхід до вивчення шкільного курсу української 
літератури [7, с. 166]. У програмі Київського державного університету 
імені Т.Г. Шевченка мета вивчення літератури визначалася як «формування 
суспільно свідомої, гармонійно розвиненої особистості» [7, с. 285].

Отже, у шкільній літературній освіті останнього періоду її 
реформування (1984–1991) проблема особистісно орієнтованого навчання 
української літератури, що охоплювало б його змістовий та формальний 
аспекти, цілісно не розв’язувалася. Водночас пріоритетного значення 
набувало питання духовно-морального виховання особистості та поступово 
окреслювалася орієнтація на особистісний підхід у процесі вивчення творів 
української літератури, тому допускаємо можливість вказати на тенденційний 
характер утвердження особистісно орієнтованого літературного навчання.

На початку 90-х рр. ХХ ст., у період відродження національної 
школи, проголошувався пріоритет формування особистості, сформованої 
на демократичних цінностях та здатної до самовдосконалення. На засадах 
гуманізованої освіти найвищої цінністю визнається людина, домінантою у 
вихованні якої є мораль, а не ідеологія.
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В останнє десятиліття ХХ ст. у методиці літератури домінувало 
розуміння ролі мистецтва слова як «передумови гармонійного розвитку 
особистості» [9, с. 3]. Б. Степанишин, як і його попередники-методисти, 
аргументував тезу про необхідність поєднання «інтелектуального входження 
у світ із розвитком морально-естетичної культури» учнів-читачів. 
Обстоюючи ідею розвивального навчання школярів на психологічних 
засадах, дослідник акцентував на важливості розвитку пізнавальних і 
творчих здібностей учнів-читачів, їхніх навчальних та читацьких інтересів, 
мотивів діяльності, створенні відчуття естетичної насолоди тощо [9, с. 75]. 

Вказувалося на важливість цілісного інтелектуального осмислення та 
емоційного сприйняття учнями-читачами художнього твору, зміцнювалося 
переконання про єдність читацьких думок та почуттів, тобто наголошувалося 
на потребі цілеспрямованого формування гармонійної особистості у 
просторі шкільної літературної освіти.

Методична думка кінця ХХ століття утверджувала пріоритет якісної 
шкільної літературної освіти як однієї з найважливіших умов духовного 
становлення і творчого розвитку особистості. Актуальність особистісно-
розвивального навчання науковці обґрунтовували необхідністю формування 
в учнів читацьких здібностей у процесі аналітичної роботи над текстом, 
що сприяє глибокому осягненню його ідейно-художнього змісту. Як слушно 
вказував Б. Степанишин, – «читання літературного твору – це «освіта 
душі», моральне самозаглиблення і естетичний зв’язок свого єства зі світом 
ідей та образів даного твору» [9, с. 206]. Подібні роздуми висловлювали 
й методисти минулого століття. Так, А. Климентов стверджував, що 
читання є головним знаряддям духовної освіти людини і водночас 
головним двигуном всієї сучасної науки, культури, прогресу [2, с. 109]. 
Акцентуючи на пріоритетній ролі читання щодо гармонійного формування 
особистості, вчені насамперед дбали про розвиток її розуму і моральності 
(за П. Юркевичем), якими учням необхідно керуватися, засвоюючи 
мистецькі взірці та виробляючи соціально відповідальну поведінку. Тому 
виховне значення літератури полягає в її естетичному впливові на почуття, 
свідомість та розумові можливості учнів-читачів, а не обмежується лише 
визначенням основної думки художнього твору. 

Обґрунтовуючи наукові основи методики навчання української 
літератури на початку ХХІ століття, вчені наголошують, що «література 
формує нову особистість: духовно багату, гармонійно розвинену, національно 
свідому, з високими моральними ідеалами й естетичними потребами, 
підготовлену до життя і праці на розвиток свої держави» [5, с. 47–48]. 
Досягнення цієї освітньої мети, як пояснювала Н. Волошина, можливе за 
умов використання ефективних форм організації навчального процесу.

Наукові пошуки методистів першого десятиліття ХХІ століття 
зосереджуються на пошуку продуктивних шляхів викладання української 
літератури в школі та визначення їх формувального впливу на особистість 
учня-читача. Як стверджує Г. Токмань, гуманізація та диференціація освіти 
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в Україні є основними принципами її реформування з орієнтацією на 
інтелектуальний розвиток учнів [10, с. 15]. Важливими ознаками сучасної 
методичної науки вчена визначає спрямованість шкільної літературної 
освіти на формування високорозвиненої особистості в умовах глобалізації 
інформаційного простору та міжлюдської комунікації, що обумовлює 
зміни як у свідомості учителя, так і учнів [10, с. 16]. Відтак, на її думку, 
пріоритетом методичного оновлення має бути особистість учня, інтереси 
якого максимально враховуються у контексті реалізації екзистенціально-
діалогічної парадигми навчання літератури. Філософське підґрунтя 
пропонованої методики орієнтує на апелювання до «неповторного «Я» 
конкретної особистості», що передбачає можливість… забезпечити 
«ситуацію екзистенційного настрою, вибору, розвитку, екзистенційної 
зустрічі з іншим «Я» [ 10, с. 19]. 

Г. Токмань порушує актуальну методичну проблему класифікації 
навчальних завдань, акцентуючи на «завданнях особистісного сприймання 
твору мистецтва» як одному із чинників успішної організації особистісно 
орієнтованого навчання української літератури. Розроблена дослідницею 
система завдань диференціюється за такими ознаками: а) зміст роботи; 
б) рівень роботи; в) ступінь самостійності учня; г) відношення до 
художнього тексту тощо [10, с. 101–110]. Система таких завдань передбачає 
максимальне врахування індивідуальних здібностей та інтересів учнів-
читачів, можливість контекстного вивчення програмового матеріалу, що 
узгоджується з завданнями особистісно орієнтованого навчання. 

На початку ХХІ століття програмне забезпечення особистісно 
орієнтованого навчання української літератури здійснювалося з 
урахуванням положень Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти (2004). Так, у навчальній програмі з української літератури 
(2005), утверджувалася концепція розвитку національної гуманітарної 
сфери, згідно якої «найвищою цінністю проголошується людина» та 
передбачається створення передумов для всебічного розвитку школярів [11, 
с. 3]. Такий підхід до організації навчання спрямовує вчителя-словесника 
на виховання національно свідомої особистості засобами мистецтва слова 
та виразно підтверджує принципову спрямованість шкільного курсу 
української літератури на реалізацію ідей особистісно орієнтованого 
навчання [11, с. 3–7]. Змістовий компонент навчальної програми орієнтує 
на впровадження особистісно орієнтованого та компетентнісного 
підходу в процесі опрацювання художніх творів (а не вивчення історії 
української літератури), що сприяє розвитку читацького інтересу учнів, 
активізує «морально-етичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через 
естетико-літературознавчі категорії, поняття» та зміцнює розуміння 
української літератури як органічного компоненту світового літературного 
процесу [11, с. 9].

Завдання шкільної літературної освіти щодо «сприяння всебічному 
розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації 
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особистості», виховання її громадянської свідомості та гуманістичного 
світогляду чітко увиразнюються в наступній навчальній програмі з 
української літератури (2010), що підтверджує зміцнення тенденції 
особистісно орієнтованого літературного навчання [6, с. 3]. Реалізація 
означених освітніх пріоритетів забезпечує формування ключових та 
предметної читацької компетентностей учнів, що забезпечують очікуваний 
результат навчання української літератури в школі.

У Концепції літературної освіти (2011) зазначається, що «об’єкт 
літературної освіти – особистість учня (його духовно-емоційний стан, 
моральні цінності та орієнтації, творче мислення, уява, читацькі компетенції, 
мовлення)»  [3]. Окреслені у документі освітні завдання стосуються 
особистісних вартостей учнів-читачів, що виразно вказує на особистісно 
орієнтований характер предметного навчання: формування читацьких 
інтересів та естетичного смаку школярів, здатності критично оцінювати 
художні явища, розуміти літературу як мистецтво слова та невід’ємний 
складник духовної культури людства тощо.

Особистісна спрямованість предметного шкільного курсу української 
літератури чітко окреслюється в переліку ключових понять та в змістових 
лініях чинного Державного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти (2011). Відповідно у навчальних програмах із української літератури 
(2013, зі змінами, внесеними у 2015 р.) прослідковується тенденційний 
характер особистісно орієнтованого предметного шкільного курсу. Так, 
у рубриці «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» 
запропоновано диференційовані завдання, укладені, «з наростаючою 
складністю, що зручно й необхідно для особистісно орієнтованого навчання, 
при врахуванні рівня підготовленості учнів, а також для оцінювання їхніх 
знань» [4]. У документі акцентується на необхідності формування в учнів 
ключових компетентностей, що сприятимуть розвитку особистості та її 
повноцінній самореалізації в сучасному житті. 

Фаховий інтерес у контексті означеного предмету нашого дослідження 
мають напрацювання А. Фасолі, в яких зроблено спробу розкрити сутність 
особистісно орієнтованого навчання, а також вказано на його відмінності як 
освітньої методології, методики і технології [12, с. 55]. 

Акцентуючи увагу на ідеях педагогіки співробітництва (В. Паламарчук, 
С. Подмазін, О. Савченко, Г. Селевко, А. Фасоля, А. Хуторськой та 
інші), зазначимо, що технологію особистісно орієнтованого уроку 
української літератури розглядаємо як методично спроектовану суб’єктно 
зорієнтовану організацію навчання, спрямовану на розв’язання освітніх 
завдань компетентнісно-діяльнісного характеру. Формування в учнів умінь 
цілевизначення, планування, організації, рефлексії, оцінки та корекції 
навчальної діяльності є обов’язковими компонентами такого заняття. 

Важливими елементами етапу орієнтації на уроці української 
літератури є актуалізація опорних знань учнів, мотивація опрацювання 
нового навчального матеріалу, з’ясування емоційної готовності учнів 
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до вивчення художнього твору, створення ситуації успіху, позитивного 
налаштування на результативне навчання. 

На етапі визначення цілей уроку літератури необхідно запропонувати 
учням доповнити їх перелік особистісними цілями для осмисленого 
прочитання художнього твору, що можна виявити в процесі індивідуальних 
та колективних бесід, під час написання есе про власні очікування 
(наприклад, «Від вивчення нової теми я очікую…»), підготовки «Скриньки 
очікувань» (із записами «Я хочу …», «Я можу ...», «Я буду …») тощо. 

На етапі проектування учні залучаються до планування процесу 
вивчення художнього твору, визначення змісту випереджальних завдань, тем 
творчих робіт, індивідуальних повідомлень, рефератів, колективних проектів 
тощо. Школярам пропонується самостійно обрати певний вид навчальної 
діяльності, відповідно до їхніх інтелектуальних здібностей, інтересів та 
нахилів («Я – біограф», «Я – журналіст», «Я – літературний критик», «Я – 
мистецтвознавець», «Я – сценарист», «Я – художник-ілюстратор» тощо).

Етап організації навчальної діяльності передбачає варіативність у 
виборі її форм, методів і прийомів (індивідуальні, групові, парні, колективні 
форми роботи; традиційні та інноваційні методи і прийоми вивчення 
художнього твору тощо), вибір учнями способів фіксації пояснення нового 
матеріалу (конспект, схема, таблиця, опора, план, тези тощо), а також 
варіативність домашнього завдання (диференціація за рівнями складності та 
способами виконання).

На етапі реалізації особистісно орієнтованого уроку літератури 
пріоритетом повинна бути методично грамотно побудована діалогова 
взаємодія суб’єктів навчання. Педагогові важливо практикувати 
результативно дієві методи й прийоми для активізації предметних знань 
та формування читацьких компетенцій учнів, зокрема й інноваційні 
технології навчання. Необхідно дбати про ефективну організацію 
самостійної творчої роботи учнів-читачів, надавати перевагу запитанням і 
завданням дослідницького й творчого характеру, спонукати до діалогу (з 
автором твору, художнім героєм, літературними критиками тощо). Також 
учителеві потрібно підтримувати та стимулювати школярів до продуктивної 
навчальної діяльності (заохочення; створення ситуації успіху; розвиток 
пізнавальних інтересів; створення проблемної ситуації; спонукання до 
пошуку альтернативних рішень та виконання творчих завдань; кооперація 
учнів; створення ситуації взаємодопомоги тощо). Важливо, щоб учитель 
об’єктивно оцінював результати роботи з окремими учнями та з класом 
загалом. Завершальним елементом реалізації мети такого уроку літератури 
повинна бути рефлексія, під час якої учнями аналізуються й оцінюються 
досягнення визначених цілей, а зіставлення досягнутого результату із 
запланованим є основою для оцінки.

Закономірною тенденцією розвитку сучасної шкільної літературної 
освіти є особистісно орієнтоване навчання, що спрямоване на активізацію 
суб’єкт-суб’єктних відносин між учасниками навчального процесу, 
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передбачає діяльнісний підхід до його організації, врахування суб’єктного 
досвіду учнів-читачів та сприяє формуванню їхніх ключових та предметної 
читацької компетентностей.

Порушена у статті проблема не претендує на вичерпність викладу. 
Такий підхід до її розгляду передбачає можливість дискусійного 
обговорення. 
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