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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 415-016 
УДК 811.161.1 

ЯровенкоТ.В., Ржаникова Ю.В. 
ПОДГОТОВКА К СУБТЕСТУ «ПИСЬМО ДРУГУ» НА УРОКЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова, 
Тюмень, Льва Толстого, 1, 625000 

Jarovenko T.V., Rzhanikova Y.V. 
PREPARATION FOR THE SUBTEST "WRITING THE OTHER" AT THE 

LESSON OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
Tyumen higher military engineering command school named after Marshal of 

engineer troops A. I. Proshlyakova 
Tyumen, Leo Tolstoy, 1, 625000 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме написания субтеста - «Письмо» 

на экзамене русского языка как иностранного (РКИ). Авторы на основе своего 
практического опыта преподавания РКИ предлагают оптимальный способ 
подготовки студентов к данному виду экзамена.  

Ключевые слова: субтест, русский язык как иностранный, чтение, 
аудирование, говорение, письмо.  

Abstract: the article is devoted to the problem of writing the Subpart Letter for 
the exam of Russian as a foreign language (RFL). The authors on the basis of their 
practical experience of teaching RCTS offer the best way to prepare students for this 
type of exam. 

Keywords: subtest, Russian as a foreign language, reading, listening, speaking, 
writing. 

Изучив русский язык как иностранный, каждый студент для 
подтверждения своих знаний и коммуникативных способностей владения 
языком согласно государственному образовательному стандарту сдает 
сертификационный экзамен. Экзамен проходит в виде тестирования и включает 
в себя 5 субтестов: чтение, письмо, грамматика (лексика), аудирование и 
говорение [6,7,8]. Все субтесты составляются с учетом лексического минимума, 
которые включает в себя уровни владения русским языком: базовый уровень 
(включающий элементарный уровень); первый сертификационный уровень; 
второй сертификационный уровень; третий сертификационный уровень; 
четвертый сертификационный уровень [2,3,4]. 

Подготовка и работа с субтестами в методике преподавания русского 
языка как иностранного занимались такие ученные как: Н.П. Андрюшина, Т.В. 
Козлова, Г. А. Битехтина, Т.Е. Владимирова, Л.П. Клобукова, Л. Н. Норейко, И. 
В. Одинцова, однако в работах ученых нет методических указаний для 
преподавателей РКИ, как подготавливать студентов к данному виду экзамена. 
Мы пытались устранить эту проблему в рамках нашего исследования.  

Первые навыки работы с субтестами осуществляются на 
подготовительном курсе в ходе практических занятий. В рамках нашей статьи 
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мы затронем подготовку к субтесту - письмо. Под письмом в данном случае 
понимается как письмо-послание кому-либо из родственников или друзьям, но 
оно по правилам написания значительно отличается от обычных 
(традиционных) писем. Так в субтестовом письме задается ряд вопросов, 
отвечая на которые, получается полноценный текст письма-сочинения, который 
направлен на контроль усвоения знаний за период прохождения обучения. 
Более того, если в обычном письме могут и отсутствовать логические 
переходы, то в субтестовом письме важно соблюдать логическую цепочку 
построения текста с учетом лексического минимума и поставленных вопросов 
[2,3,4,6,7,8]. 

При этом следует учитывать и то, что мы говорим на родном языке и для 
нас написание писем - привычно. В свою очередь для иностранцев русский 
язык не родной - иностранный, поэтому в первую очередь студентам 
необходимо объяснить, что такое письмо, какие бывают письма, и как они 
оформляются. 

Поэтому перед обучением написания письма, мы рекомендуем вводить 
предварительную информацию о самом письме, дать его определение и 
рассказать о видах письма: с адресом и до востребования, а также 
непосредственно показать сам конверт с реквизитами. Также мы рекомендуем 
рассказать, о телеграмме, почтовой карточке, открытке, и марке. Для лучшего 
уяснения и запоминания полученной информации важно использовать 
наглядные пособия: фотографии, картинки, плакаты, письма и конверты, а 
также мультимедийное сопровождение урока [5].  

После ввода справочной информации преподаватель рассказывает про 
адресат, то есть кому мы отправляем письма: другу, любимому человеку, всем 
(открытое), деловому партнёру, будущему (потомкам). 

Затем переходим к следующему этапу отработки навыка написания 
письма. Преподаватель берет любую из пройденных тем: город, семья, учеба, и 
т.д., и предлагает студентам рассказать, что бы они написали своему другу, 
например о городе. Данное задание направлено научить студентов устно 
излагать свои мысли на иностранном языке, а затем использовать эти речевые 
навыки в ходе написания письма.  

Еще одни из важных моментов при работе с «Письмом другу» - это 
аудирование, мы предлагаем, учебные тексты писем записывать на аудио 
запись, чтобы студенты в ходе обучения слушали не только голос 
преподавателя, но и привыкали к восприятию русской речи с разных носителей 
(аудио, видео). После прослушивания записи важно задать следующие 
вопросы: О чем идет речь в письме? Какое настроение автора письма? Как сами 
студенты эмоционально воспринимают прочитанное ими письмо? Нравиться 
оно им или нет? 

В качестве заключительной подготовки к началу написания «Письма 
другу» мы рекомендуем написать со студентами несколько писем под 
диктовку, если же им дать самостоятельно переписывать текст, такой подход не 
даст восприятию студента провести аналогию (параллель) по отношению к 
своему языку. Таким образом, обучаемые получат первоначальный навык 
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написания писем на иностранном языке, и только после освоения техники 
написания письма совместно со словарным разбором лексического минимума 
следует давать им самостоятельно писать письма. 

В качестве примера, разберем урок «Письмо другу». В ходе урока 
задействованы все элементы методики преподавания русского языка как 
иностранного - это аудирование, чтение, говорение, письмо (9). Перед тем как 
начать работать с темой написания «Письмо другу», студентам задаются 
вопросы: Как Вас зовут? Кто Вы? Сколько Вам лет? Какая у Вас семья? Кто 
ваши родители? Где Вы живёте сейчас? Вы учитесь или работаете? Где? Что 
Вы любите делать в свободное время? [6,7,8]. Это обязательные вопросы, так 
как они разработаны в соответствии с ГОСТ, то ответы на них приведут к 
пониманию смысла написания текста. 

Примерный сценарий проведения урока: 
Преподаватель: 
 -  Изначально письмом называли рукописное текстовое сообщение на 

бумаге. В настоящее время письмо это сообщение, переданное посредством 
SMS мобильного телефона, либо мультимедийные изображения (видео- и 
аудиозаписи), а также письма через интернет. 

Преподаватель: 
- А сейчас мы с вами прочитаем письмо Романа к Александру. 
«20.05.2014 г. 

Здравствуй, Александр! 
Как у тебя дела? Чем занимаешься в свободное время, как проходит твоя 

учеба, что нового в институте? Очень хочется узнать, как вы живете? Я очень 
сильно скучаю по дому, родным и близким. 

Уже несколько месяцев я живу в Тюмени, я изучаю русский язык, мне 
нравиться жить и учиться в этом городе.  

Каждый день мы учим русский язык, правда, два раза в неделю у нас 
проходит физическая подготовка. После нее сильно болят ноги, так как 
приходиться бегать шесть километров. 

Учить русский язык трудно, в русском языке есть падежи и много 
исключений из правил, но здесь хорошие и добрые преподаватели, которые 
учат меня и моих товарищей. Занятия у нас проходят интересно и весело, 
поэтому забываешь все трудности языка. 

На праздники и в выходные дни мы с ребятами выходим в город. В 
Тюмени много музеев, есть театры, кинотеатры, но самое любимое место, 
которое мы посещаем - это торговый центр «Гудвин». Внутри торгового 
центра, есть несколько кафе, в середине здания стоит красивый фонтан, возле 
которого мы часто фотографируемся и конечно есть много маленьких 
магазинчиков.  

Я предлагаю тебе купить билет на самолет, и приехать к нам в гости на 
новогодние каникулы, а я с удовольствием встречу тебя в аэропорту, покажу 
тебе город Тюмень и его достопримечательности. 

На этом все. 
До свидания. Твой друг Роман!»  
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Преподаватель: А теперь прочитаем письмо вместе. 
После прочтения письма преподаватель переходит к разделу говорения и 

начинает задавать вопросы по тексту письма, чтобы студенты смогли не только 
понять, но и запомнить текст письма мы рекомендуем преподавателю при 
постановке вопросов постоянно проводить ассоциации. Таким образом, 
студенты будут мысленно и визуально находиться в той среде, о которой идет 
речь и это поможет им создать мысленный образ происходящего. Кроме того 
необходимо обращать внимание учащихся на том, где бы они хранили 
(локализовали) полученную информацию [1]. Такой подход позволит не только 
усвоить изучаемый материал, но и запомнить новые слова и сочетания слов.  

Преподаватель: Ответьте на вопросы: 
1. Это письмо к другу или любовное письмо? Почему? А вы пишите 

письма (ассоциация)? Где вы храните письма (локализация)? 
Ответ: … 
2. На чем написано это письмо? А вы на чем пишите письма (ассоциация)? 
Ответ: … 
3. Это SMS с мобильного телефона или письмо через интернет? Вы часто 

отправляете письма родным (ассоциация)? Как вы с ними переписываетесь 
(ассоциация)? Где вы берете бумагу (локализация)? 

Ответ: … 
4. Когда было написано письмо? А вы когда отправляли письма своей 

семье (ассоциация)? 
Ответ: … 
5. Где живет ваш друг Роман? А где живут ваши друзья (ассоциация)? 
Ответ: … 
6. Роман спрашивал у Александра как у него дела? А вы спрашиваете как 

дела у ваших друзей (ассоциация)? 
Ответ: … 
7. Сколько времени Роман живет в Тюмени? А вы, сколько живете в 

Тюмени (ассоциация)? 
Ответ: … 
8. Роман скучает по дому, почему? А вы скучаете по дому (ассоциация)? 
Ответ: … 
9. Какие предметы изучает Роман? А вы, какие предметы изучаете 

(ассоциация)? 
Ответ:… 
10. Легко Роману учить русский язык? А вам легко учить русский язык 

(ассоциация)? А как вы хотите изучать русский язык (локализация)? 
Ответ: …  
11. Как проходят занятия у Романа? А вам нравиться учить русский язык 

(ассоциация)? Где вы записываете новые слова (локализация)? 
Ответ: … 
12. Что делает Роман в праздники и в выходные дни? Что вы делаете в 

праздники и в выходные (ассоциация)? 
Ответ: … 
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13. В Тюмени есть музеи? Сколько? А вы ходите в музеи (ассоциация)? 
Ответ: … 
14. Гудвин это музей? А вы, были в «Гудвине» (ассоциация)? Вы повели 

бы своего друга в «Гудвин?» (локализация)? 
Ответ: … 
15. Что такое фонтан? Зачем в «Гудвине» фонтан? Вы видели фонтан в 

«Гудвине» (ассоциация)? 
Ответ: … 
16. Роман любит фотографироваться? А вы любите фотографироваться 

(ассоциация)? А где хранятся ваши фотографии (локализация)? 
Ответ: … 
17. Зовет ли Роман Александра в гости? А вы зовете друзей в гости 

(ассоциация)? А где ваш друг сейчас (локализация)? 
Ответ: … 
18. Где Роман будет встречать Александра? А вы будете встречать своего 

друга, если он к вам приедет (ассоциация)? Если к вам приедет друг, где вы его 
будете встречать (локализация)? 

Ответ: … 
19. Какие достопримечательности покажет Роман Александру, когда 

Александр приедет в Тюмень (ассоциация)? А вы, какие 
достопримечательности показали бы своему другу (локализация)? 

Ответ: … 
20. Вам нравиться это письмо? А как вы переписываетесь со своими 

друзьями (ассоциация)? А где вы обычно пишите письма (локализация)? 
Ответ: … 
Преподаватель: перепишите это письмо и сдайте его на проверку. 
Преподаватель: а сейчас вы сами должны написать письмо другу. 

Расскажите ему о своей жизни. Письмо должно содержать не менее 20 - 
предложений [7]. В письме нужно сообщить: 

1. Где вы живете сейчас? 
2. Где работаете или учитесь? 
3. Есть ли у Вас семья? 
4. Что делаете в свободное время? 
5. Говорите ли вы на русском языке? С кем? 
6. Пригласите его в гости. 
7. Расскажите о своих планах на будущее. 
8. Прощайтесь. 
Преподаватель: - Итак, мы с вами сегодня изучили, что такое письмо, 

узнали виды писем, прочитали текст письма.  
Задание на дом: написать письма друзьям или родственникам, в 

свободной форме, то есть в этом случае у вас появиться возможность творчески 
подойти к изучаемой теме, а на следующем занятии мы с вами их прочитаем, 
думаю, у вас получатся очень интересные и веселые письма. Спасибо вам за 
урок! 

Как показала наша практика подготовки написания субтеста «Письмо» по 
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предложенному нами эффективному сценарию, в конце учебного семестра мы 
получили положительный результат от проделанной работы со студентами. Все 
студенты блестяще справились с заданием и получили высокие балы. 
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обучения говорению, аудированию,  письму на изучаемом  языке. Тем самым 
чтение выступает как средство формирования профессиональной 
коммуникативной компетентности, являющейся необходимым условием для 
эффективной профессиональной деятельности будущего специалиста [1, 113]. 
Текст рассматривается центральной единицей обучения иностранному языку. 

Так как в реальной жизни студенту, вероятно, придется столкнуться с 
информационной переработкой различных текстов (статья, эссе, презентация, 
реферирование, аннотирование и т.д.), то его необходимо познакомить с ними и 
их особенностями во время обучения.  Учебные материалы по возможности 
должны быть самых разных типов и жанров: публицистические, научно-
популярные, монологические, диалогические и поли-логические и 
т.д.Необходимо, чтобы текст был аутентичным, а именно оригинальным с 
точки зрения формы и содержания. Аутентичный текст отражает реальную 
языковую действительность, показывает особенность функционирования 
иностранного  языка, а также  он насыщен фактами иной культуры и 
стимулирует познавательную активность студентов. 

Отсюда вытекает требование социокультурной направленности 
содержания, поскольку тексты являются основными носителями 
культурологической информации. При помощи аутентичных текстов создается 
такая среда, которая побуждает студентов к поиску компромиссных решений в 
ситуациях сосуществования различных культур [2, 114] 

С одной стороны текст должен содержать в себе проблему, которую 
необходимо решить, но с другой стороны, он должен соответствовать  
профессиональным интересам и уровню подготовки студентов. В то же время 
необходимо учитывать посильность языковых средств. Лингвокреативная 
деятельность студентов должна стать логическим продолжением работы над 
текстом, которая может быть успешной только в случае предшествующего 
усвоения и структурирования знаний по теме. 

Работа с текстом требует от читающего в первую очередь знания самого 
языка, что включает знание лексики, правил и моделей порождения 
лексических единиц, знания идиоматических выражений, правил грамматики 
(морфологии и синтаксиса), правил орфографии, знания лексических и 
синтаксических средств связности текста и т. д. [3, 115]. 

На современном этапе развития человечества чтение, по мнению С.К. 
Фоломкиной, является одним из важнейших средств получения информации. 
Научить читать на иностранном языке означает не только создать предпосылки 
для расширения исполнения общего образования, но и дать возможность 
каждому специалисту своевременно получать новую информацию, что в 
современной науке и технике является условием успешной профессиональной 
деятельности. Обучение чтению на иностранном языке является одной из 
основных задач курса "Иностранный язык" в неязыковом вузе [2]. 

Умение работать с литературой является базовым умением при 
осуществлении любой профессиональной (практической и научной) 
деятельности, а самостоятельная работа по повышению квалификации или 
уровня владения иностранным языком чаще всего связана с чтением [3]. 
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профессиональной компетенции будущего специалиста, необходимо постоянно 
стимулировать студентов к чтению текстов. Если текст  будет информативным, 
содержательным и  актуальным, а также будет включать в себя 
узкоспециализированную терминологию,  содержать лексические и 
грамматические структуры изучаемого языка, соответствующие уровню знаний 
студентов, то, конечно, они будут вовлечены  в процесс обучения 
профессионально-ориентированному чтению. Важно и то, чтобы тексты были 
подобраны в соответствии со специализацией студентов.  

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены следующие виды чтения: поисковое, просмотровое, 

ознакомительное и изучающее. Студенты неязыковых вузов будут охотно 
вовлекаться в процесс обучения в целом и в процесс профессионально 
ориентированного чтения в частности, только в том случае, если он будет 
соответствовать и удовлетворять их профессиональным потребностям. 
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Аннотация.  В данной статье речь идет о месте невербального общения 
в процессе обучения иностранных студентов русскому языку. Выделяются 
дополнительные возможности, которые, благодаря невербальным средствам 
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индийской.  Поэтому мимика и жесты преподавателя должны быть понятны 
студентам и восприниматься ими однозначно.  

Даже молчание может быть важным экстралингвистическим средством 
коммуникации. Американцы с трудом переносят паузы, итальянцы вообще 
говорят не закрывая рта, а на Востоке пауза – это главное оружие общения, не 
говоря уже о финнах и индейцах, чья молчаливость вошла в поговорки! В 
русской пословице «Молчание – золото» также отражено отношение русского 
народа к  молчанию. 

   Интонация – это самое «трудное» невербальное средство для иностранца, 
изучающего другой язык. К сожалению, даже при длительном проживании в 
другой стране иностранца можно узнать по интонации, хотя лексически и 
грамматически его речь абсолютно правильна.  

В практике преподавания есть много примеров важности невербальных 
средств межкультурного общения.  С. Г. Тер-Минасова  рассказывает, как  
студенты из Таиланда отказались посещать лекции по русской литературе, 
потому что  им казалось, что преподавательница кричит на них.  Между тем, 
она говорила громко, четко и ясно, в полном соответствии с русской и 
европейской педагогической традицией [2, с. 22]. Таким образом, фонетические 
параметры речи преподавателя (интонация, высота тона, тембр голоса) могут 
быть странными и неприемлемыми для студентов из другой страны. 

Важным элементом невербальной коммуникации является взгляд человека. 
И хотя в течение всего общения люди смотрят друг на друга только от 30-ти до 
60-ти % времени, взгляд помогает поддерживать беседу. В своей монографии 
авторы данной статьи обращают внимание на то, что с помощью взгляда мы 
подчеркиваем заинтересованность общением, одобрение, восхищение и 
наоборот - сомнение, недоверие, презрение, превосходство. Взглядом 
преподаватель способен выразить то, что не хочет выразить словами. И в то же 
время, если его взгляд ничего не выражает, слова одобрения теряют для 
студента смысл [3, с. 26].  

«Как мастер своего дела преподаватель, несомненно, должен быть 
компетентным» во всех аспектах своей работы [4, с. 77]. Эмоциональная 
выразительность его речи может достигаться с помощью интонации, темпа, 
дикции, силы, паузы.  Большое значение для преподавателя имеет качество 
голоса: его тембр, диапазон, тональность, громкость, ритм, высота звука. Тон 
голоса должен быть спокойным, не громким и не тихим: если студенты из 
азиатского региона, как уже было отмечено, негативно воспринимают громкий 
голос, принимая его за крик, то  латиноамериканцы или арабы с их живостью 
характера не будут слушать тихий и размеренный голос преподавателя. 
Нечеткость или монотонность речи совершенно недопустимы. Ричард Льюис 
считает, что «с арабами нужно говорить громко и много;  громкость голоса, 
повышение высоты и тона и даже крик  - …означает искренность»  [5, с. 346]. 
Интонация придает речи различную эмоциональную окраску. Чтобы 
поддерживать внимание иностранных слушателей, речь преподавателя должна 
быть разнообразной интонационно. Преподаватель должен уметь подчеркнуть 
важную мысль или выделить часть текста. Определенная интонация нужна и 
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при выражении негативной или позитивной реакции педагога на определенные 
поступки учащегося. Но всё должно быть в меру.  Дикция педагога в аудитории 
и во внеучебное время может быть максимально четкой, но не преувеличенной.  

Иностранные студенты могут постепенно привыкать к естественному 
русскому произношению. Это касается и темпа речи. Если в первый месяц 
занятий он медленный, размеренный, то уже через месяц его нужно 
увеличивать, потому что учащимся необходимо воспринимать речь в разных 
ситуациях, от покупок в магазине до прохождения медкомиссии в поликлинике.  

В разных культурах есть определенные ограничения на использование тех 
или иных невербальных средств, в частности, жестов и прикосновений 
человека к другому человеку. Характерным примером может быть такое 
необычное невербальное средство, как прикосновение. Возможно 
использование его в общении только с маленькими детьми и школьниками 
младшего возраста. В аудитории старшеклассников учитель не каждому своему 
ученику решится положить ладонь на руку или тем более - на голову, 
подросток может резко отреагировать. Не приняты прикосновения между 
преподавателем вуза и студентами, потому что существует определенная 
дистанция, которую обычно чувствуют оба участника общения.  

Особенно внимательным следует быть в иностранной студенческой 
аудитории. Известно, что в разных культурах жестам и прикосновениям 
придается огромное значение. Представители так называемых контактных 
культур (латиноамериканцы, арабы, жители  средиземноморских стран)  
активно  используют прикосновения в процессе общения. Представители 
дистантных  культур (азиаты, североамериканцы, жители Северной Европы) в 
процессе общения предпочитают сохранять дистанцию и не допускают 
прикосновения. Например, абсолютно недопустимо коснуться  головы азиата 
или его волос: согласно восточным традициям, голова человека священна, и 
любая попытка прикосновения к ней может быть понята как оскорбление. 

Достаточно важным фактором в процессе общения с иностранными 
студентами является использование времени. Эта часть невербального общения 
существенно отличается в разных культурах. Так, для латиноамериканцев 
характерны такие качества, как непунктуальность и необязательность. В 
меньшей степени это касается аргентинцев, но и для них опоздание на полчаса 
– это норма. Стоит ли удивляться, что латиноамериканские студенты с 
недоумением воспринимают жесткие требования российского преподавателя. 
Абсолютно вольно относятся ко времени и арабские студенты, которые часто 
опаздывают, могут пропустить занятие или целый учебный день. Необходимо 
постоянное поддержание в арабской группе строгой дисциплины. 

Таким образом, знание особенностей каждой отдельной культуры может 
помочь в формировании межкультурной коммуникации, и опытному 
преподавателю необходимо об этом помнить в процессе межкультурного 
общения [6]. Владение невербальными средствами относится к 
коммуникативным умениям педагога и влияет на эффективность его общения с 
иностранными студентами, изучающими русский язык. 
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Shupta O.V. 
RHETORIC CULTURE OF FUTURE INTERPRETERS 

 AS A FACTOR OF HIS PROFESSIONAL SUCCESS   
Khmelnytskyi National University, 

Khmelnytskyi, Instytutska st. 11, 29016 
 

Анотація. У роботі розглядається риторична культура як необхідна 
складова професійної підготовки майбутніх усних перекладачів. Важливим 
фактором формування риторичної культури майбутнього перекладача є його 
мовленнєвий розвиток, що передбачає опанування системою мовленнєвих знань 
і вмінь, потрібних для перекладу текстів різних жанрів і стилів з метою 
досягнення комунікативного ефекту висловлювання. Риторичну культуру 
перекладача розглянуто як комплексну систему ціннісно-орієнтованих норм 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 17 



 Том 6. Выпуск 4(41)                                                                                         Педагогика,  психология и социология  

мовленнєвої взаємодії між людьми, яка складається з мотиваційного, 
комунікативного, інтелектуально-творчого, психофізіологічного та 
рефлексивного компонентів. 

Ключові слова: усний перекладач, риторична культура, мотиваційний, 
комунікативний, інтелектуально-творчий, психофізіологічний, рефлексивний 
компоненти. 

Abstract. In this paper we describe the rhetoric culture as a necessary element 
of future interpreters’ professional training. The important factor of rhetoric culture 
formation is his speech development that foresees the mastering of the system of 
knowledge and skills necessary for texts of different genres and styles to get the 
communicative effect. Interpreters’ rhetoric culture we define as a complex system 
which consists of different elements such as motivation, communication, creativity, 
psychology and reflexion. 

Key words: interpreter, rhetoric culture, motivation, communication, creativity, 
psychology and reflexion. 

Вступ. 
Правильне мовлення викликає повагу до мовця та до того, що він 

виголошує. Важливим завданням сучасної вищої освіти є формування у 
студентів соціальної та професійної компетентностей, утвердження 
громадянської позиції та моральних цінностей, володіння переконливим 
мислемовленням, риторичною культурою, адже красномовство – це могутня 
зброя переконливості та самовираження. Визначального значення формування 
риторичної культури набуває у підготовці усних перекладачів, для яких 
необхідним є розвиток живого переконливого мовлення, ефективного 
спілкування, текстотворення. Для перекладача важливим є утвердження себе як 
особистості у професіональній та міжособистісній взаємодії. Відтак 
формування риторичної культури перекладача постає обов’язковою складовою 
їхньої майбутньої підготовки як фахівця. Хоча існує певний практичний досвід 
створення риторичної культури перекладача, але загальноприйнята система її 
формування у майбутніх перекладачів відсутня. Насьогодні немає чіткого 
уявлення місця, ролі та функцій риторичної культури перекладача у світлі 
сучасних завдань вітчизняної освіти. 

Огляд літератури. 
Результати аналізу наукових джерел вказують на те, що теоретичним і 

практичним питанням формування риторичної культури особистості 
приділяється значна увага: обґрунтовано теоретичні засади риторики як науки 
(О. Волкова, Н. Іпполітова, Л. Мацько, Г. Сагач); розроблено методики 
навчання риторики (Л. Аксьонова, Я. Білоусова, А. Первушина); акцентовано 
на необхідності формування культури мовлення (Н. Бабич, Т. Панько,  
М. Пентилюк), риторичної культури педагога (Н. Купіна, Г. Михальська,  
І. Тімоніна, О. Юніна), водночас відсутня концепція формування риторичної 
культури перекладачів.  

Основний текст. 
“Риторика — (від гр. ρητορικη τεχνη — ораторське мистецтво) — теорія 

ораторського мистецтва; наука красномовства. Риторика — це наука про закони 
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управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю”[1, с. 238].  
Г. Сагач розглядає риторику як науку “про закони управління мисленнєво-

мовленнєвою риторичною (переконуючою) діяльністю, тобто про закони, які 
визначають ефективність цієї діяльності” [2, с. 62].  

Питанням формування риторичної культури присвячене дослідження Я. 
Білоусової. Вона вважає, що риторична культура є специфічним виявом 
загальної культури людини в межах її риторичної діяльності, і визначення її 
закономірно випливає зі змісту поняття риторики як науки, її головних завдань. 
Отже, глибокий зміст поняття “риторична культура” дає змогу розглядати його 
щонайменше у двох аспектах. Як якісна характеристика особистості риторична 
культура є показником духовного розвитку, сформованих риторичних знань, 
умінь і навичок, а також здібностей і потреб у риторичній діяльності. Як 
діяльнісна категорія, риторична культура майбутніх випускників вищих 
навчальних закладів реалізується в усіх видах їх фахової діяльності, сприяє 
формуванню багатогранних відносин, забезпечує самопізнання, саморозвиток, 
самовиховання через володіння риторичним досвідом, набутим людством. 

Риторична культура перекладача включає знання, мовленнєві навички і 
комунікативні вміння, які складають основу використання лінгвістичних 
засобів для побудови мовленнєвих актів з метою досягнення комунікативного 
ефекту висловлювання (мовленнєві стратегії, тактики; стилістичні особливості 
публічного дискурсу; перекладацькі трансформації; комунікативно-
мовленнєвий етикет). Тобто, риторична культура перекладача виявляється в 
умінні добирати такі засоби мови (морфологічні, синтаксичні), які найбільш 
точно й зрозуміло можуть передати зміст, думки й почуття, переконання, 
стилістичну виразність мовця. Важливим фактором формування мовно-
риторичної компетентності майбутнього перекладача є його мовленнєвий 
розвиток, що передбачає опанування системою мовленнєвих знань і вмінь, 
потрібних для спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності. Показником 
цього розвитку є комунікативна компетентність, тобто здатність і уміння 
спілкуватися, що зумовлює активне використання засобів мови, вміння 
сприймати та відтворювати зміст чужого мовлення. 

Риторична культура перекладача передбачає вміння застосовувати 
риторичні норми у процесі мовленнєвої взаємодії. Для реалізації 
перекладацької діяльності необхідно володіти різними вміннями: правильно 
розуміти ситуацію і мету мовленнєвої взаємодії; враховувати соціальні та 
індивідуальні риси усіх учасників процесу спілкування; ефективно слухати та 
прогнозувати діалог; підтримувати доброзичливу атмосферу спілкування; 
контролювати власний емоційний стан; володіти культурою мовлення, 
професійним мовленням та невербальними засобами спілкування; знати 
правила етикету; усвідомлювати, планувати та творчо вирішувати риторичну 
ситуацію, а також здійснювати риторичну рефлексію. 

 Перекладачі-початківці погано володіють такими вміннями в першу чергу 
через те, що у навчальний процес зокрема перекладацьких дисциплін не 
включено завдання, які сприяють розвитку таких вмінь. 

Розглядаючи компонентний склад досліджуваного явища, нам імпонує 
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позиція Г.Сагач, яка стверджує, що риторика неможлива поза сферою 
цінностей, моралі й доводить, що у риторичну культуру особистості складає 
сукупність духовно-моральної, мисленнєвої, мовленнєвої, комунікативної, 
сценічної (театральної) культури особистості [2]. Я. Білоусова серед елементів 
риторичної культури особистості студента-гуманітарія виділяє мисленнєву 
(логічну), мовленнєву, духовно-моральну, комунікативну (риторична етика) та 
сценічну культури [3,с. 12]. Згадані компоненти беззаперечно визначають 
риторичну культуру особистості, але не вичерпують увесь її зміст. Ми 
погоджуємося з Л. Ткаченко, що навчання риторики і формування риторичної 
компетентності передбачає нерозривне поєднання когнітивного, операційного, 
ціннісно-комунікативного компонентів [4]. 

Враховуючи специфіку роботи усного перекладача, вважаємо, що 
основним компонентом риторичної культури є комунікативний компонент, 
оскільки здатність до забезпечення риторичної коректності тексту перекладу 
формується на основі комунікативних вмінь (коректно вибудовувати 
комунікативні стратегії ділового дискурсу мовою перекладу; розпізнавати 
мовленнєві тактики та передавати їх зміст засобами мови перекладу; 
аналізувати стилістичне оформлення тексту оригіналу і доречно 
використовувати мовностилістичні засоби мови перекладу; виділяти у потоці 
інформації культурологічні поняття; активізувати фонові знання; 
виокремлювати ідіоматичні вирази та знаходити їх еквівалент; редагувати 
перекладений текст на основі нормативних вимог до тексту перекладу). 

Мотиваційний компонент риторичної культури перекладача визначається 
мотивацією на гуманістичне спілкування, усвідомлення перекладачем 
риторичного характеру професійної діяльності, що передбачає вихід за рамки 
усталених стереотипів у процесі навчання, на розуміння значення риторичної 
культури для процесу перекладу та необхідності риторичного 
самовдосконалення 

Інтелектуально-творчий компонент риторичної культури перекладача 
визначається правильністю, точністю, виразність і чистотою мовлення; 
самостійністю, оригінальністю, здібностями до текстотворення, багатством 
словникового запасу. 

Психофізіологічний компонент риторичної культури перекладача 
складається з психологічної готовності до виступу перед аудиторією, 
виразності інтонації, уміння використовувати невербальні засоби. 

Рефлексивний компонент риторичної культури перекладача полягає в 
умінні адекватно аналізувати якість виконання професійного завдання, а також  
причини професійних невдач, пошук рішень у досягненні бажаного результату;  
моделювати аудиторію з врахуванням її психологічного портрета. 

Отже, під риторичною культурою перекладача ми будемо розуміти 
комплексну систему ціннісно-орієнтованих норм мовленнєвої взаємодії між 
людьми. 

Висновки. 
Отже, у статті було розглянуто та визначено риторичну культуру 

перекладача як комплексну систему ціннісно-орієнтованих норм мовленнєвої 
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взаємодії між людьми, яка складається з мотиваційного, комунікативного, 
інтелектуально-творчого, психофізіологічного та рефлексивного компонентів. 
Володіння риторичною культурою для перекладачів – це одна з основних умов 
ефективності і успішності майбутньої професійної діяльності, а, отже,  
включення у зміст навчання риторичних знань та формування і розвиток вмінь 
використовувати їх у процесі вирішення перекладацьких професійних завдань, 
сприятиме підвищенню рівня теоретико-практичної підготовки майбутніх 
перекладачів. 
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Аннотация.  1 января 2016 года  действительному члену Российской 

академии образования, академику Славянской академии имени Я.А. Коменского, 
иностранному члену Национальной академии педагогических наук Украины 
Евгении Васильевне Бондаревской исполняется 85 лет. Эта статья - дань 
уважения учеников своему великому Учителю. 

Ключевые слова: культура, творчество, професcионализм, духовность. 
Abstract. On January the 1st, 2016, full member of the Russian Academy of 

Education, academician of the Slavic Academy named after Y. A. Comenius, foreign 
member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, E. V. 
Bondarevskaya marks 85 years. This article is the disciples’ tribute to their great 
Master. 
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Keywords: culture, creativity, professionalism, spirituality. 
О Евгении Васильевне Бондаревской, действительном члене Российской 

академии образования, академике Славянской академии им. Я.А. Коменского, 
иностранном члене Национальной академии педагогических наук Украины, 
вдохновителе и руководителе  известной  научной школы, разрабатывающей 
теорию и практику личностно ориентированного образования, написано много, 
и современная гуманистическая педагогика наполнена её идеями. 
Многочисленные фундаментальные и прикладные исследования (более трёхсот 
научных работ), вышедшие из под её пера, принесли ей широкую известность в 
научных педагогических кругах и популярность среди многочисленных её 
последователей, занимающихся научно-практическим обеспечением 
реформирования образования. Ею подготовлено 37 докторов и более 150 
кандидатов педагогических наук.  

Широкое признание получила культурологическая концепция личностно-
ориентированного образования Е.В. Бондаревской, в которой 
культуросообразность определяется ведущим принципом педагогического 
процесса, где ученик развивается  как субъект познания, жизнедеятельности и 
культуры. За активное участие в организации инновационной деятельности, 
руководство разработкой и реализацией региональных инновационных 
образовательных программ и проектов, обучение учителей, руководителей 
образовательных учреждений в 1996 г. ей было присуждено звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации».  

Соратник и друг Евгении Васильевны известный учёный, профессор В.Т. 
Фоменко и одна из её учениц профессор О.В. Гукаленко так пишут об этом: 
«По содержанию, длительности и продуктивности влияния на развитие 
образования в регионе, особенно в городе Ростове-на-Дону, научная школа Е.В. 
Бондаревской представляет собой явление редкое и поучительное. Оно во 
многом обусловлено личностью её руководителя-учёного, признанного лидера 
науки на Юге России, имеющего высший научный статус, способного 
улавливать общественные потребности в развитии новых типов образования, 
генерировать идеи, концептуально мыслить, организовывать и направлять 
деятельность научного сообщества на разработку опережающих проблем и 
теорий» [8]. 

Действительно, основные интересы Е.В. Бондаревской  как ученого всегда 
устремлялись в сферу тех радикальных  перемен  в  понятиях  и  идеях,  
которые  происходили  в педагогике  в  течение  последних десятилетий  XX 
века  и  поныне продолжаются  в  современной гуманистической педагогике 
ХХI века.  Инновационные идеи Евгении Васильевны  обусловили  
значительный  сдвиг  в  педагогической науке и в педагогическом 
мировоззрении многих её учеников, друзей и последователей.  

Один из ведущих современных учёных в области педагогической науки 
В.В. Сериков так отзывается о роли Е.В. Бондаревской в развитии 
современного образования. «Научные изыскания Е.В.Бондаревской по праву 
стоят в ряду крупнейших педагогических учений, созданных педагогами 
различных времен, которым присущи единение педагогики с философией 
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человека, гуманистической психологией, публицистикой, искусством, 
передовой практикой. Не случайно труды Е.В.Бондаревской уже вошли в 
хрестоматии для будущих педагогов. Оценивая место Е.В. Бондаревской в 
историко-педагогическом процессе, можно сказать, что ее педагогическая 
теория представляет собой своего рода модель образования эпохи, когда 
общество, сбросив оковы тоталитарного сознания, поворачивается к идеям 
демократии и гуманизма. Этот процесс – болезненный, непоследовательный, но 
он происходит, его нельзя остановить, прежде всего, благодаря творчеству 
таких, к сожалению, пока немногих людей, как Е.В. Бондаревская» [5].  

Знаково и то обстоятельство, что профессор Сухорукова Л.М. в своём 
докторском исследовании «Научные школы в педагогической науке Юга 
России» [6] тщательно систематизирует основные проблемы и исследования, 
составляющие научное творчество Е.В.Бондаревской, ее учеников и коллег, 
практическую значимость региональной педагогической науки, анализирует те 
актуальные проблемы педагогики личности в этой научной школе, которые 
внесли серьёзный вклад в развитие современной педагогики. Это говорит о том, 
что научная школа Евгении Васильевны  относится к тем прекрасным 
педагогическим феноменам, где проявляется высокий уровень творческой 
педагогической мысли, и где особенно велико качество научных кадров. А 
система образования, благодаря таким людям, имеет высокую социальную и 
экономическую значимость.  

Говоря словами самой Евгении Васильевны, «учитывая возможности 
реального влияния педагогического образования на все сферы 
жизнедеятельности общества через личность, мы полагаем, что реализовать его 
модернизационный ресурс следует в контексте общей социальной технологии 
развития страны через образование и воспитание педагогов, обладающих 
сознанием своей ответственности за судьбу страны, жизнь и развитие детей, 
способных в собственной жизни и профессиональной деятельности занимать 
позицию человека культуры, имеющих развитые инновационные способности и 
владеющих высоким уровнем профессиональной компетентности, которая 
позволяет им выстраивать культурное пространство собственной личности и 
вовлекать в него своих учеников» [2, c.4]. 

Нам посчастливилось быть учениками легенды и одновременно лидера 
педагогической науки, и, наверное, правильно по отношению к нашему 
знаменитому Учителю сказать словами выдающегося физика сэра Исаака 
Ньютона «Нам повезло. Мы видим дальше других, потому что стоим на плечах 
гигантов».  Поэтому мы, ученики Евгении Васильевны Бондаревской, в канун 
юбилейного для неё года  (1 января 2016 года ей исполняется 85 лет), тоже 
скажем слово о педагогическом искусстве нашего Учителя, ибо «образовать 
человека, существо самое непостоянное и сложное из всех, есть искусство из 
искусств» [3]. «Посредством искусства мы выражаем свои чувства любви, 
горести и радости… Искусство украшает храмы, оно учит нас лучше молиться, 
сильнее любить Бога и чувствовать чувства других. Искусство … – это 
выразитель и толкователь человеческой души, посредник между Богом и 
человеком. Искусство говорит яснее, конкретнее, красивее то, что каждый 
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хотел бы сказать, да не может. Искусство подобно путеводной звезде, 
освещающей путь тем, кто стремится вперёд, к свету…» [1, с. 227]. 

Евгения Васильнвна, по нашему глубокому убеждению, педагог от Бога, и 
её педагогическое искусство имеет очень конкретную цель: воспитать 
гражданина, человека культуры и нравственности в демократичном обществе с 
новыми ценностями и смыслами образования, где сообразность культуре и 
духовность рассматриваются как важнейшие черты личности современного 
человека. И для достижения этой цели Евгения Васильевна использует очень 
тонкие наукоёмкие педагогические технологии,  в которых способность к 
самостроительству личности  является обязательным условием достижения 
поставленной цели. На занятиях, на методологических семинарах кафедры 
образования и педагогических наук в Южном федеральном университете, в 
выступлениях на многочисленных научных конференциях Евгения Васильевна 
говорит о такой педагогической культуре, когда показателем 
профессиональной компетентности выступает мера педагогической помощи, 
которая необходима ребёнку для самоосуществления как достойного человека.  

Но есть и нечто большее, что её характеризует, какая-то другая интенция, 
которую она демонстрировала нам, её ученикам. Евгения Васильевна 
невероятно талантлива, но, по её собственному признанию, очень 
эмоциональна. Неукротимая энергия и харизма её проявляется во всём: и в 
творческой атмосфере, которую она создаёт вокруг себя, и во всегда тёплом и 
доброжелательном отношении к своим ученикам, и в педагогических 
«провокациях», благодаря которым она легко и весело «включает» наше 
творческое мышление, и в педагогическом переживании за судьбу своих 
учеников, и в проявлениях великой любви к своему делу, как высочайшем 
уровне духовной реализации в професии. Этим состоянием она, в прекрасном 
смысле  слова, «заразила» всех преподавателей нашей кафедры. Вот что в 
своём творческом проекте «Инновационная среда вуза» (куратор проекта 
доцент М.А. Петренко) написала группа магистрантов по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»,  программе подготовки 
«Высшее образование», руководителем которой является Евгения Васильевна 
Бондаревская: 

«Уровень педагогической культуры наших преподавателей и заботы о 
своих учениках – это и есть универсальная характеристика качеств, которые мы 
обозначили как «духовные». И когда мы размышляем обо всем этом, участвуем 
в семинарских занятиях, тренингах, коллоквиумах, мы видим, что каждое из 
перечисленных качеств отмечено внутренним наличием заботы о будущем 
российского образования, о будущем государства, о нашем профессиональном 
будущем. Более того, мы понимаем, что в контексте именно таких занятий 
рождается способность осознавать, что наши профессиональные действия и 
личностное отношение к ситуации могут влиять на других, и, соответственно, 
мы учимся строить свое поведение. Поэтому такие занятия в соответствии с 
этим определением, с одной стороны, включают повышение уровня 
профессиональной компетентности, направленной на воспитание и обучение 
других, с другой – влекут за собой те перемены в нас самих, благодаря которым 
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мы с большей охотой действуем именно с позиции духовности» [4, c. 27-28]. 
Действительно, свой новый взгляд на образование Евгения Васильевна 

передаёт нам, и его всегда просто принять и понять, потому что к  контакту  с 
необычной и неожиданной педагогической реальностью педагогики любви и 
творчества не нужно привыкать. Вникая в сущность этой новой педагогической 
реальности, мы осознаём, что базовые понятия такой новой педагогики, её 
язык, да и сам способ мышления, резонируют со смыслами человеческой 
жизни, с духовными ценностями человека, с гражданской позицией личности. 
Но для осуществления её идей необходимо огромная энергетическая и 
духовная работа, потому что уж очень высока та планка ценностей и смыслов, 
которые заложены в  теории и практике личностно ориентированного 
образования «по-Бондаревской».  Академик Евгения Васильевна Бондаревская 
– звучит торжественно и величественно. Но, «став академиком, Евгения 
Васильевна не позволяет себе нарочитым академизмом стиля текста хотя бы в 
какой-то степени нарушить ясность мысли и точность слова, присущие ей. Её 
научная школа – это  школа приверженцев «живой педагогики», понятной, 
убедительной и принимаемой педагогами-практиками» [7,c.171]. 

В книге профессора, близкого друга и первого аспиранта Евгении 
Васильевны В.М. Фёдорова «Мелодия педагогической судьбы. Творческий 
путь академика РАО Е.В. Бондаревской» есть такие слова: «Евгения 
Васильевна говорит и доказывает, что педагогика – это и наука, и культура, и 
искусство, и технология. Как наука она выявляет закономерности 
образовательно-воспитательных процессов, как культура – создаёт среду, 
питающую развитие личности ценностями и смыслами, как искусство – 
рождает творческие педагогические произведения, как технология – соединяет 
науку, культуру и искусство в целостной педагогической деятельности учителя 
– воспитателя» [7, c.189]. Жизнь Евгении Васильевны – эта та педагогическая 
поэма, которой можно восхищаться. Мы признаёмся в любви своему великому 
Учителю, Евгении Васильевне Бондаревской и желаем ей здоровья и 
неиссякаемой энергии. Всё, чего она достигла, достойно подражания, а пример 
её научно-педагогической карьеры стимулирует многих из тех, кто 
соприкасается с её жизнью, деятельностью, с  её педагогическим искусством. 
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У статті розглядається можливість гуманітаризації навчання 

математичним дисциплінам під час підготовки вчителів математики з метою 
отримання всебічно розвиненої особистості засобами історії науки та шляхом 
демонстрації взаємозв’язків між предметами однієї підсистеми навчальних 
дисциплін. 

Ключові слова: гуманітаризація, історія математики, вища геометрія 
In the article the possibility of humanitarization teaching mathematical subjects 

in the preparation of mathematics teachers in order to get fully developed personality 
means the history of science and by demonstrating the relationships between objects 
one subsystem disciplines. 

Keywords: humanitarization teaching, history of mathematics, higher geometry  
Вступ. Питання про доцільність використання елементів історії у 

викладанні математики та інших наук неодноразово порушувалось ще в XIX 
столітті.  

Огляд літератури. Значення коротких екскурсів в історію науки на уроках 
математики розкривали відомі математики в роботах з історії математики: Ю. 
Білий, В. Бобинін, О. Боголюбов, Л. Вивальнюк, В. Гончаров, Б. Гнєденко, 
В. Добровольський, А. Колмогоров та ін. Окремі аспекти проблеми 
використання елементів історії математики в навчальному процесі 
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що людське мислення двостороннє: логічна і емоційно-образна сторони 
існують як рівноправні частини. 

Диференціація, яка існує в математичній науці знаходить своє 
відображення і в процесі навчання: математичні дисципліни, що вивчаються, 
наприклад, студентами-математиками, постають перед ними у вигляді набору 
розрізнених теорій, які начебто зовсім не пов’язані між собою.  

Розглядаючи систему підготовки майбутнього вчителя математики як 
підсистему навчальних дисциплін, було виявлено, що на бакалавраті студенту 
доводиться мати справу з понад 20 предметами математичного спрямування. 
Тому їх доцільно поділити на чотири основні підсистеми: математичний аналіз, 
вища алгебра, вища геометрія, дисципліни методичного спрямування [2]. 

Щоб студенти зрозуміли складну структуру математики, її внутрішні і 
зовнішні зв’язки, шляхи і перспективи розвитку, необхідно організувати 
навчальний процес так, щоб розкрити взаємовплив, взаємопроникнення 
наукових ідей, принципів, понять, законів і теорій, що входять у зміст кожної 
підсистеми. Реалізувати такий підхід можна за допомогою широкого 
використання історії математики на різних етапах навчання математики, а 
також демонструючи зв'язок між різними математичними дисциплінами. 

На думку психологів, для того, щоб системність роботи двох півкуль 
людського мозку була забезпечена, тобто щоб ми мали всебічно-розвинену 
особистість, потрібен баланс між знаково-цифровою (математика) та образною 
(історія, живопис тощо) інформацією. 

Це можна вдало робити поєднуючи елементи історизму під час практичних 
та лекційних занять. Продемонструємо це на вивчені підсистеми  «вища 
геометрія» студентами-математиками педагогічних університетів, яка 
складається з «Основ геометрії», «Аналітична геометрія», «Проективна 
геометрія та методи зображень», «Диференціальна геометрія та топологія» і 
включимо до переліку «Історію математики», що належить до четвертої 
підсистеми. 

- Починаючи вивчати новий математичний курс доречно пригадати 
історію та етапи його  розвитку, імена вчених, основні ідеї курсу, що дасть 
змогу скласти загальні уявлення про предмет даного курсу.  

- Вивчаючи курс «Основи геометрії», є можливість широко 
використовувати історичні аспекти, знайомлюючи студентів із біографіями 
видатних людей (Евклід, Гільберт, Вейль, Саккері, Лобачевський, Ріман та ін.), 
порівнюючи їх долі, досягнення в творчості. Тут є можливість розповісти про 
теорію Клейна та існування дев’яти неевклідових геометрій. 

- В курсі «Аналітичної геометрії» історичний момент пов'язаний з ім’ям 
Декарта, з векторною алгеброю (система аксіом Вейля), з конічними перерізами 
Менехма (тріада Менехма), з геометричними побудовами Апполонія, Штейнера 
та іншими вченими. 

- Під час вивчення курсу «Проективної геометрії» крім історичного 
матеріалу є можливість широко використовувати живопис, демонструючи 
закони перспективи та правила зображення просторових фігур на площині. 
Демонструється зв'язок з курсом аналітичної геометрії (конічні перерізи, 
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геометричні побудови за допомогою циркуля та лінійки). Історичні моменти 
пов’язані з Дезаргом, Паскалем, Бріаншоном та ін. 

- В курсі диференціальної геометрії під час вивчення, наприклад, кривини 
можна пригадати різні геометрії (Евклідову (кривина рівна нулю), 
Лобачевського (кривина від’ємна), Рімана (кривина додатня) та деякі їх 
аспекти). Демонструється зв'язок з аналітичною геометрією (рівняння прямої, 
векторна алгебра). Історичні моменти пов’язані з Френе, Дюпеном, Гауссом, 
Кодацци та ін. 

- Доцільно в курсі «Історії математики» розглянути історичні етапи 
розвитку різних вищих геометрій, з’ясувати особливості їх розвитку (з чим 
вони пов’язані та з якими видатними особистостями, в тому числі й 
вітчизняними вченими).  

Висновки. Поєднання наукового теоретичного матеріалу з історичними 
моментами та демонстрація зв’язку між різними курсами однієї підсистеми 
сприятиме більш глибокому розумінню та засвоєнню даних дисциплін тими, 
хто навчається. 
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Анотація. У статті  визначено педагогічні умови застосування 

медіаосвітніх технологій у  навчанні іноземних мов. Запропоновано модель 
застосування медіаосвітніх технологій у формуванні іншомовної професійної 
комунікативної компетенції студентів. Oкреслено завдання дисципліни. 
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Доведена   ефективність залучення медіаосвітніх технологій до формування 
комунікативних умінь майбутніх документознавців, визначені особливості 
застосування медіаосвітніх технологій у формуванні  іншомовної 
комунікативної компетенції. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіаосвітні технології, педагогічні умови,  
навчання іноземних мов, документознавець 

Abstract. Pedagogical  terms  of media technologies use in foreign languages 
teaching are outlined in the article. A model of  Media Technology application in the 
students’ professional foreign language communicative competence formation is 
proposed. Objectives of the course are defined. The effectiveness of Media 
Technology integration into the communicative skills formation of students of 
document and information processing  is grounded in the paper. Media Technology 
application peculiarities in foreign language communicative competence  formation 
are identified. 

Key words: media education, media technologies, pedagogical  terms, teaching 
foreign languages,   records manager. 
Вступ.   

Формування іншомовної комунікативної компетентності, яке передбачає 
«накладання» іншомовних навичок на  предметний зміст професії під час 
виконання професійних завдань, вбачається як підхід, у межах якого 
викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у 
навчальному плані підготовки майбутнього фахівця,  не формально, а змістовно 
буде спрямовано на досягнення загальної мети навчання студента у вищому 
навчальному закладі – формування його професійної компетентності. 

Узгодження мети та змісту освіти із запитами роботодавців,  розробка 
системного підходу до підготовки документознавців у ВНЗ, створення 
педагогічних умов успішного формування комунікативних умінь майбутніх 
документознавців є першочерговим завданням. Для забезпечення системності у 
формуванні  іншомовних комунікативних умінь у професійній підготовці 
майбутніх документознавців необхідний  підхід до формування комунікативних 
умінь як трансферабельних, що поєднує суспільне замовлення та навчально-
виховний процес у ВНЗ як зовнішній та внутрішній компоненти навчальної 
системи і передбачає формування комунікативних умінь у комплексі з 
професійними. У загальноєвропейському просторі вищої освіти 
трансферабельні вміння прирівнюються до ключових компетенцій, які 
містяться в дескрипторах національних освітніх стандартів. 

Специфіка фаху не допускає механічного перенесення напрацьованого 
педагогами вищої школи досвіду формування іншомовних комунікативних 
умінь у фахівців іншого напрямку підготовки та вимагає запровадження 
інноваційних освітніх технологій, зокрема залучення освітнього потенціалу 
засобів масової інформації –  інтегрування медіаосвітніх технологій до змісту 
професійної підготовки.  

Огляд літератури.   
Аналіз останніх праць та досліджень науковців показав, що різні аспекти 

проблеми використання медіаосвітніх технологій у навчально-виховному 
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процесі вищого навчального закладу привертають увагу фахівців різних 
спеціальностей. Учені обґрунтували зміст, сутність, цілі, завдання та проблеми  
медіаосвіти (С. Винтерхофф-Шпурка, В. Возчиков, В. Савчук); використання 
інформаційних джерел у професійній підготовці майбутніх фахівців (Н. Рижих, 
О. Шипнягова, Н. Шубенко та ін); питання розвитку особистості засобами 
масової комунікації з метою формування культури спілкування, 
комунікативних здібностей, критичного мислення, вмінь повноцінного 
сприймання, інтерпретації, аналізу й оцінки текстів Інтер-ресурсів (О. Федоров, 
Н. Хлизова Н. Шубенко та ін.). Накопичено значний досвід підготовки фахівців 
із застосуванням інноваційних технологій (І. Дичківська, О. Іваницький, І. 
Мороз, О. Савченко та ін.), інформаційних технологій та засобів масової 
комунікації (М. Жалдак, Ю. Машбиць, Л. Петльована та ін.), технологій 
медіаосвіти (Н. Духаніна, Л. Іванова, Г. Онкович та ін.).  

Дослідження наукових джерел з проблеми медіаосвітніх технологій дав 
змогу визначити низку технологій, поширених в медіаосвіті: технології 
особистісно-орієнтованого навчання (О. Мурюкіна); технології проектних 
завдань – медіаосвітні проекти (О. Спічкін, І. Фатєєва, Н. Фатєєв), технології 
формування медіакультури (Н. Коновалова, Н. Шубенко), медіаграмотності 
(І. Хижняк), розвитку критичного мислення (С. Заїр-Бек, О. Калмикова, 
І. Муштавінська, Дж. Стіл, К. Мередіт, Ч. Темпл, С. Уолтер); технології 
проведення літературно-імітаційних, театралізовано-ситуативних, 
образотворчо-імітаційних творчих занять.  Аналіз науково-педагогічних 
вітчизняних та зарубіжних досліджень дав підстави вважати, що сьогодні 
найбільш ефективною і перспективною є технологія інтеграції медіаосвіти з 
курсом іноземної мови, оскільки обидва явища ґрунтуються на ідеї комунікації. 

Виклад основного матеріалу. 
Проведені дослідження  застосування медіаосвітніх технологій у 

підготовці майбутніх фахівців, визначення їхньої сутності, змісту, основних 
компонентів, функцій, запропоновані методики та концепції впровадження їх у 
навчально-виховний процес вищої школи, безумовно, цінні для нашого 
дослідження.  Проте питання використання медіаосвітніх технологій у 
формуванні  іншомовної комунікативної компетенції студентів – 
документознавців не було предметом спеціального вивчення. Звідси очевидна 
важливість і актуальність теми даного дослідження. Завдання статті полягають 
у визначенні  та обгрунтуванні педагогічних  умов ефективного застосування 
медіаосвітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетенції 
студентів-документознавців та створенні моделі  застосування медіаосвітніх 
технологій у навчанні іноземних мов. 

Створення медіаосвітнього середовища у процесі навчання іноземних мов 
є важливою умовою, оскільки дає змогу наблизити академічну атмосферу 
вищої школи до реалій сучасного інформаційного суспільства, сприяє 
максимально повному задоволенню інформаційно-освітніх потреб суб'єктів 
навчальної діяльності, підвищує мотивацію до навчання за посередництва та на 
матеріалі іншомовних медіа, розширює пізнавальні можливості особистості.  

Технології медіаосвіти сьогодні передбачають залучення до навчального 
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вимоги сучасності та роботодавців до професійних і особистісних якостей 
документознавців, особливості інформатизації навчально-виховного процесу й 
розвитку інформаційного суспільства, особливості впровадження медіаосвіти у 
професійну підготовку фахівців, основні характеристики технологій 
медіаосвіти.  

Практика  навчання підтверджує припущення про те, що застосування 
медіаосвітніх технологій у підготовці  майбутніх документознавців набуває 
ефективності в разі дотримання педагогічних умов: створення медіаосвітнього 
середовища на заняттях; розроблення та інтеграція  начальних матеріалів  
медіаосвітньої спрямованості у зміст професійної підготовки документознавців; 
формування готовності студентів  до використання медіаосвітніх технологій; 
узгодженість навчально-виховного процесу з медіакультурним розвитком 
студентів.  

Модель застосування медіаосвітніх технологій у підготовці 
документознавців включає в себе  такі взаємопов’язані компоненти: цільовий 
(мета, завдання), змістовий (принципи, підходи, педагогічні умови, зміст), 
організаційно-процесуальний (методи, засоби, форми навчання), контрольно-
оцінний (критерії та рівні ефективності застосування медіаосвітніх технологій, 
результат). Цільовий компонент моделі забезпечує спрямованість  даного 
процесу, через єдність мети і завдань. Змістовий компонент об’єднує в собі 
підходи, принципи, педагогічні умови та зміст навчання із застосуванням 
медіаосвітніх технологій. Синтез форм, методів навчання за посередництва та 
на матеріалі медіа утворюють організаційно-процесуальний компонент моделі. 

Відповідно в нашому випадку мета дисципліни: формування  професійно-
спрямованої комунікативної компетентності у сферах професійного та 
ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, що забезпечить базу для 
подальшого удосконалення  іноземної мови студентами  в процесі навчання в  
університеті, а в майбутньому практичне використання фахівцями – 
документознавцями   в   роботі.  

 Завдання навчальної дисципліни:  
• формування лексико-термінологічних знань  у сфері використання 

інформаційних ресурсів та аналітико-синтетичної переробки інформації  
іноземною мовою; 

• формування   базових навичок  ведення переговорів, укладання 
контрактів, підписання договорів; 

• формування  умінь читати і отримувати інформацію з іноземної  
літератури за напрямом «Документознавство та  інформаційна діяльність»; 

• формування  умінь здійснювати ділову переписку іноземною мовою в 
рамках обмеженого мінімуму ситуацій спілкування за напрямом 

«Документознавство та інформаційна діяльність»; 
• розвиток  навичок перекладу (усного та письмового) з можливістю 

використання цих навичок у роботі (складання реферативних перекладів за 
газетними, журнальним, науково-публіцистичним статтям за темами програми). 

Методи: словесні, пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 
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проблемно-пошукові, дослідницькі, ігрові. 
 Засоби: періодичні видання, телебачення, відеофільми,  радіопередачі, 

мережа Інтернет. 
Різноманітні комбінації окремих видів медіатехнологій можна відʜᴇсти до 

так званих “мікс-медіаосвітніх технологій”. Таким чином, на одному занятті ми 
можемо використовувати друковані та телевізійні технології, на іншому – 
цифрові та електричні (напр. звукозапиϲᴎ) і т.д. Таке чергування щодо 
застосування медіатехнологій буде мати ефективний вплив на навчальний 
процес, підвищить мотивацію, іʜᴛерес студентів до навчання, спонукатиме до 
творчої діяльності. Це допомагатиме викладачам, які зможуть обирати такі 
комбінації медіатехнологій, що більше підходять до того чи іншого заняття з 
врахуванням теми, цілей, завдань заняття, засобів подання матеріалу  у 
підготовці та проведені занять.  

Висновки.  
Отже, використання різних засобів інформацій у навчальному  процесі, а 

саме писемних, друкованих, телевізійних, цифрових, і є медіаосвітні технології.  
Практика застосування медіаосвітніх технологій у навчальному  процесі вищих 
навчальних закладів доводить, що інтегрування їх у навчальний процес  є не 
лише доцільним, а й необхідним, оскільки вони виконують такі ᴏϲʜовні функції 
як інформатизація навчального процесу (доступ до різних джерел інформації);  
активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів;  підвищення мотивації 
студентів до навчання;  іʜᴛерактивність навчання; моніторинг навчального 
процесу; підвищення ефективності засвоєння студентами навчального 
матеріалу;  спонукання до творчої діяльності (підготовка презентацій з 
використанням комп’ютерних програм; участь студентів у відеоконфеᴩеʜціяхі 
т.д.). 

Виконане дослідження не претендує на вичерпне розв’язання 
досліджуваної проблеми. Подальший науковий пошук доцільно спрямувати на 
вивчення можливостей медіаосвітніх технологій у процесі самостійної роботи 
студентів, розробку спеціалізованих програмних засобів і створення медійних 
навчально-методичних комплексів для формування навичок аудіювання, 
навичок аналітично-синтетичного опрацювання інформації та інших складових  
іншомовної комунікативної компетенції, якою має володіти кожен сучасний 
фахівець. 

 
Література: 
1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – 

К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 
2. Духаніна Н.М. Педагогічні умови: сутність, проблеми, види та функції / 

Н.М. Духаніна // Історико-педагогічні студії: Наук. часопис / [гол. ред. 
Н.М. Дем’яненко]. – К. : Вид.-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 5. 
– С. 103–105.) 

3. Духаніна Н.М. Медіаосвіта як фактор модернізації та підвищення якості 
вищої освіти / Н.М. Духаніна // Проблеми освіти : Наук. зб. / Інститут 
інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2011. – Вип. 66. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 34 





 Том 6. Выпуск 4(41)                                                                                         Педагогика,  психология и социология  

one or more children to  participate in an experimental final school exams 
preparation course organized at universities. The article covers the most effective 
ways of informing young mothers during the enrollment campaign and presents 
 recommendations  for improving communication between the main stakeholders.  

Key words: young mothers, experiment, organization of enrollment campaign, 
informing the target audience 

Вступление. Основными  требованиями модернизации российского 
образования являются:  непрерывность, доступность и качество образования.  
Рассматривая такой аспект, как  доступность, можно выделить отдельные 
категории граждан, для которых весьма затруднительно получение 
профессионального образования по ряду причин. Одной из таких причин 
можно назвать – получение профессионального образования молодыми 
женщинами, имеющими маленьких детей. 

Кроме того,  в настоящее время в Российской Федерации одной из острых 
социально-экономических проблем общества является демографическая 
ситуация. Цель демографической политики государства – стабилизация 
численности населения и формирование предпосылок к последующему 
демографическому росту. Среди основных задач  демографического развития 
Российской Федерации выделяются: увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни населения; создание условий для самореализации 
молодежи, в том числе получение общего и профессионального образования, 
работа с достойной заработной платой и др. 

Объединение усилий государства и общества, направленных на выработку 
единых подходов к сохранению и укреплению демографического потенциала 
Российской Федерации, координация действий органов власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, направленных на улучшение 
демографической ситуации в стране, разработку и реализацию мероприятий 
позволяют сделать большой шаг вперед к улучшению ситуации. 

Отметим, что на повышение рождаемости уже направлен ряд федеральных 
программ и проектов: Национальный проект «Здоровье»; программа 
«Материнский капитал», как форма государственной поддержки российских 
семей, воспитывающих двух и более детей; различного рода социальные 
проекты, проводимые по инициативе Правительства РФ. 

Основной текст. Одним из новых социальных проектов Правительства 
РФ, проводимым в 2013-2015 годах, в целях улучшения демографической 
ситуации и реализации направления – доступность профессионального 
образования – стал эксперимент по обучению молодых женщин в возрасте до 
23 лет, имеющих одного и более детей. Данный проект проходил апробацию на 
подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования для подготовки их к сдаче единого 
государственного экзамена по предметам среднего общего образования и сдачи 
внутренних вступительных испытаний профессиональной организации [1].  

В эксперименте приняла участие 51 образовательная организация из 
48 субъектов страны с наиболее напряжённой демографической ситуацией [2-
5]. Образовательные организации, принимающие участие в эксперименте, 
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являются ведущими университетами в своих регионах. В университетах есть 
подготовительные отделения, которые могут обеспечить наиболее 
качественную подготовку и высокий уровень обучения молодых мам. Особая 
роль  университета-координатора,  курирующего деятельность по реализации 
эксперимента, была отведена Северному (Арктическому) федеральному 
университету имени М.В. Ломоносова, основные усилия которого были 
направлены на повышение уровня взаимодействия образовательных 
организаций, участвующих в эксперименте, путём оказания всех видов 
информационной, учебно-методической, консультативной и аналитической 
поддержки,  а также организации площадки в сети Интернет по обсуждению 
вопросов проведения эксперимента [5].  

Пилотному набору молодых мам на обучение в рамках эксперимента 
предшествовала рекламная и информационная кампания, в проведении которой 
образовательным организациям оказывали содействие:  

– региональные и местные организации и учреждения: областные 
правительства, региональные министерства, администрации муниципальных 
(городских и сельских) образований, городские и региональные центры 
занятости, общественные организации, отделения социальной защиты 
населения; 

– местные телевизионные каналы и радиостанции; интернет-ресурсы 
образовательных организаций, местных и региональных органов власти; 
интернет-порталы новостных агентств. 

Отметим, что особенностью рекламной и информационной кампании 
являлось следующее: 

− размещение информационные материалы размещались в местах, 
наиболее часто посещаемых целевой группой: детский сад, детские площадки,  
дома творчества детей, остановки общественного транспорта,  детские 
развлекательные центры, вестибюли учреждений здравоохранения, центры 
занятости и социальной защиты населения.  

− доведение информации о проведении эксперимента до женщин, 
подходящих под условия участия в проекте, адресно, в форме ознакомительной 
беседы при работе постоянных консультационных пунктов, располагающихся в 
районных центрах регионов;  

− очный приём и телефонное консультирование молодых мам – 
потенциальных участников эксперимента на подготовительных отделениях 
образовательных организаций. 

Обобщая опыт, рекомендуемый образовательными организациями для 
тиражирования, можно отметить, что самым оперативным вариантом 
проведения информирования оказалась пресс-конференция. Как показал опрос 
потенциальных слушательниц курсов, более эффективна звуковая и видео 
реклама (наиболее результативна реклама на радио, повторные трансляции не 
менее 3 раз в сутки, в течение - минимум 7 дней). 

Первый набор молодых женщин на обучение по экспериментальной 
программе проводился в октябре-декабре 2013 года. Молодым мамам 
предоставлялось право пройти бесплатное обучение на подготовительных 
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отделениях вузов, выбрав свой собственный маршрут, состоящий из трёх 
предметов. В процессе обучения молодым женщинам выплачивалась 
ежемесячная стипендия в размере 2000 рублей. Кроме предоставления 
социальных гарантий и улучшения демографической ситуации в ходе 
реализации  проекта осуществлялось  создание адаптационных условий  к 
новым социальным ситуациям и способствующих качественной подготовке 
молодых мам,  имеющих детей в возрасте до 3 лет, к обучению по программам 
бакалавриата и (или) специалитета в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования или иных высших 
учебных организаций. 

Преподавание учебных дисциплин на подготовительных отделениях 
велось путём сочетания традиционного и инновационного подходов к 
обучению с применением современных образовательных технологий, 
системного и деятельностного подходов в обучении, использования ресурсов 
сети Интернет. Это подтверждается тем, что лекций, практических и 
семинарских занятий велась с активным применением дистанционных 
образовательных технологий, в режиме интерактивного диалога. По окончании 
шести месяцев обучения молодые мамы получили удостоверения/сертификаты 
о прохождении обучения установленного образца и могли наравне с 
выпускниками школ участвовать в приеме на обучение по программам 
бакалавриата и (или) специалитета.  

Обсуждение и анализ. Результаты приёма и проведённой рекламной 
кампании по привлечению молодых мам к реализации эксперимента показали: 

1) для координации и администрирования работ, консолидации усилий 
всех заинтересованных сторон для целей эксперимента на региональном уровне 
необходимо организовать рабочую группу с участием – соисполнителей – 
представителей органов исполнительной власти регионального и 
муниципального уровней (соцзащита, образование, занятость); 

2) предложение востребовано молодыми мамами, проживающими в 
сельской местности, поэтому необходимо максимально использовать 
возможности филиальной сети каждого университета-участника эксперимента 
и по возможности привлекать учителей школ. В случае, если слушательница из 
сельской местности готова обучаться в головном вузе – предусмотреть 
возможность предоставления места в общежитии; 

3) необходимо систематически проводить встречи с работниками служб и 
организаций (центров по постановке на очередь в детские сады, 
территориальных центров комплексного социального обслуживания, ЗАГСов, 
кризисных центров для женщин, образовательных учреждений довузовского 
профессионального образования), постоянно проводить информационно-
разъяснительную работу, актуализировать информацию на сайте проекта и 
сайтах университетов-участников, передавать печатные материалы и др.; 

4) с каждой обратившейся молодой мамой необходимо проводить 
индивидуальные консультации по гибкому графику, в том числе по вопросам 
выбора направлений обучения в вузе и предметов для подготовки. В 
содержание программы необходимо предусмотреть место профессионально 
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ориентирующему модулю, который должен помочь участницам эксперимента 
профессионально самоопределиться;  

5) расписание занятий, проводимых в очной форме, необходимо 
организовать таким образом, чтобы они проводились в выходные дни, когда у 
матери есть возможность оставить ребенка под присмотром.  

6) в процессе организации обучения удобным является закрепление 
кураторов за каждой из групп обучающихся; 

7) считаем необходимым расширить список слушательниц, включив тех 
мам, которые не получили еще среднего образования. 
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Аннотация. В настоящее время у многих преподавателей русского языка 

есть проблема в организации таких ситуаций, которые требуют от учеников 
свободного и активного владения речью. Наблюдается и снижение 
читательской культуры учащихся. В статье рассматривается инновационная 
технология  «Педагогическая мастерская», которая способствует 
формированию и развитию коммуникативных способностей учащихся на 
уроках русского языка.  

Ключевые слова: педагогическая мастерская, коммуникативные 
способности, инновационность, диалогичность.  

Abstract. Currently, many teachers of the Russian language have a problem in 
organizing such situations, which require from students a free and active mastery of 
their speech. One can observe a decrease of students’ reading culture. The article 
discusses an innovative technology called the “Educational Workshop”, which 
contributes to the formation and development of students’ communicative skills at 
Russian language classes. 

Keywords: pedagogical workshop, communicative skills, innovativeness, 
dialogism.  
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проблемного обучения [3,4,5] и технология развития критического мышления 
через чтение и письмо [1, 2].  

Но в связи с их многогранностью, многоаспектностью и определённой 
сложностью выполнения, преподавателю необходимо проявить 
исследовательские умения, чтобы определить уровни трудности заданий и 
соотнести их со способностями и возможностями школьников. Для понимания 
смысла, значимости и для практической реализации этой процедуры 
необходимо опираться на дифференцированный подход к обучению. Уточним, 
что значительным фактором в данном подходе является оценка полученных 
знаний. Е.С. Полат предлагает оценивать не столько достигнутые результаты, 
сколько усилия. В соответствии с этим подходом обучающийся знает, «что его 
оценивают с учетом его способностей, затраченных им усилий, и он может 
понять, зачем ему стараться» [8]. Иными словами, ценятся не сами оценки, а 
знания. Что касается диагностики результатов учебной деятельности, то она 
основывается не на количественных оценочных данных, а на анализе качества 
проделанной работы как в течение учебного процесса, так и после его 
логического завершения. 

Обзор литературы.  Научные основания дифференцированного 
подхода к обучению были разработаны американскими исследователями. Это 
концепции Меррила, Л. Термана (40 - 60 гг. XX века), А. Маслоу, А.  Комбса, 
К. Роджерса, Г. Олпорта (70 - 80 гг. XX века). Принципиальной установкой 
данных концепций является идея уважения к личности. Особенностью 
реализации считаются требования строить учебный процесс с учетом 
индивидуально-типологических особенностей, интересов обучаемого и 
создание условий для его самоактуализации и саморазвития. В теории обучения 
под дифференциацией понимается процесс образования, в котором 
учитываются индивидуальные различия обучающихся. «Целями 
дифференциации являются: с психолого-педагогической точки зрения - это 
индивидуализация обучения, основанная, а создании оптимальных условий для 
выявления задатков, интересов и способностей каждого; с социальной точки 
зрения - это целенаправленное воздействие на формирование творческого, 
интеллектуального, профессионального потенциала личности в целях 
рационального использования возможностей каждого индивида в его 
взаимоотношениях с социумом; с дидактической точки зрения – создание 
новой методической системы дифференцированного обучения на 
принципиально новой мотивационной основе» [8, с.23]. 

В России распространение данного подхода началось с 80-х годов ХХ века, 
благодаря советским ученым А.В. Мудрику, И.С. Кону, которые занимались 
разработкой модели дифференцированного обучения. Основные положения 
были представлены в трудах П.П. Блонского, Б.М. Теплова, И.С. Якиманской, 
И.И. Резвицкого. Ученые ввели принципы разделения учеников на однородные 
группы с учетом особенностей каждого ребенка. На сегодняшний день 
исследование и разработка концепций дифференцированного подхода 
продолжается. Его всесторонним изучением занимаются Д.А. Белухин, Е.В. 
Бондаревская, И.Д. Демакова, В.В. Сериков, М.Н. Скаткин, З.И. Васильева. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 52 



 Том 6. Выпуск 4(41)                                                                                         Педагогика,  психология и социология  

Основная часть. Итак, система реализации дифференцированного 
подхода, по мнению авторов данной статьи, эффективна на основе 
использования технологии проблемного обучения (ПО) и технологии развития 
критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП). Что касается 
составляющих подобного рода обучающего процесса, то из технологии ПО 
берется проблемная ситуация, которая является содержательной базой процесса 
обучения, а все результаты мыслительных действий и необходимая 
информация представляется с помощью наглядных приёмов технологии 
ТРКМЧП. Применение этих технологий будет эффективно при условия 
создания определённых педагогических условий. «Специфика педагогических 
условий на уроке иностранного языка определяется особой коммуникативной 
атмосферой, возникающей в процессе овладения школьниками различными 
видами иноязычной коммуникативной деятельности. В качестве основных 
условий рассматриваются: 1) условия для востребования ценностно-
смыслового компонента сознания – многообразие речевых ситуаций, сценариев 
на иностранном языке и использование сложных коммуникативных стратегий 
речевого поведения, обращение к духовно-нравственной характеристике 
информации о стране изучаемого языка и  идеалах её народа, создание 
ситуаций выбора стратегий иноязычного речевого поведения в ситуациях 
повседневного межкультурного общения на основе предложения альтернатив и 
возможностей и т.д.; 2) условия для востребования эмоционального компонента 
сознания - дополнение интуицией и воображением мысленных путешествий в 
страну изучаемого языка; принятие решений в процессе обсуждения той или 
иной проблемы на иностранном языке; учёт влияния эмоций, возникших 
вследствие переживания предложенных коммуникативных ситуаций, 
просмотренных фильмов на иностранном языке; поощрение и развитие «малых 
талантов» (посредством создания сценариев, включения в образовательный 
процесс музыкальных, танце-двигательных и др. элементов искусства) и т.д.» [ 
6, с.192] 

 В отношении диагностики результатов обучения необходим как 
сопровождающий, так и обобщающий контроль, и оценивается как полнота 
раскрытия изучаемой темы, так и уровень критического мышления, 
способность к адаптации в созданной во время учебного процесса проблемной 
ситуации. Ведущим показателем целостной системы оценки качества такого 
процесса является портфолио ученика.  

Теперь представим, каким образом можно осуществлять описанный выше 
процесс обучения. Одним из примеров проблемной ситуации, являющейся 
лейтмотивом процесса обучения,  является деловая игра, которая делится на 3 
этапа: 1) подготовка к игре (определение цели игры, правил, распределение 
ролей); 2) проведение деловой игры; 3) подведение итогов. 

Тема деловой игры может варьироваться. Прежде всего, это зависит от 
возраста учеников и актуальности обсуждаемой проблемы. Например, для 
учеников 9-11 классов особую важность представляет вопрос выбора 
профессии. Поэтому тема "Собеседование" ("The interlocution") будет как 
нельзя кстати для учеников выпускных классов. Учитель выбирает 2-3 человека 
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для роли работодателей, которые будут задавать вопросы кандидатам на 
определённую должность. Кандидатам, в свою очередь, должно быть 
предложено заранее написать резюме и подготовить ответы на предполагаемые 
вопросы. В конце игры работодатели сообща решают имя "победителя". 
Целесообразным в данной ситуации, на наш взгляд, является разделение 
учеников на работодателей и работников. В качестве одного из проверочных 
заданий для  кандидатов работодателям предлагается придумать тему 
денотатного графа  и объяснить работникам принцип его построения.  

Денотатный граф (от лат. denoto — обозначаю и греч. grapho — пишу) 
направлен на систематизацию и наглядное графическое представление 
существенных признаков рассматриваемого понятия. Смысл его несущей 
конструкции можно изобразить следующим образом (Схема 1): 

 

 
Схема 1. 

 
Вместе с тем денотатный граф имеет свои правила составления, а именно:1 

этап - выделение ключевого слова или словосочетания, от которого будет 
составляться денотатный граф. 2 этап – подбор глаголов, которые будут 
связывать ключевое понятие и его признаки. Рекомендуется использовать 
следующие группы глаголов: глаголы, обозначающие цель; глаголы, 
обозначающие процесс достижения результата; глаголы, обозначающие 
предпосылки достижения результата; глаголы-связки, с помощью которых 
осуществляется выход на определение значения понятия. 3 этап – подобрать 
существенные признаки ключевого понятия, которые связываются с ним через 
выбранные глаголы. Для каждого глагола можно найти 1-3 признака. Важное 
замечание заключается в том, что денотатный граф составляется сверху вниз. 
Вначале нужно подобрать глаголы, а только потом сопоставить с ними 
признаки. 

Кандидаты, в свою очередь,  должны составить денотатный граф на 
указанную тему. Обобщим всё вышесказанное и покажем на материале 
английского языка возможности данного приёма. Итак, тема  „The worker“ 
("Работник") (Схема 2): 
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Схема 2. 

 
Метод мозгового штурма широко используется при изучении 

иностранного языка. Благодаря данному методу расширяется творческое и 
ассоциативное мышление, легко запоминается новая лексика. Самое 
привлекательное для учащихся в данном методе - отсутствие неправильных 
ответов, каждое мнение заведомо верное. Мозговой штурм подойдет как для 
введения новой темы, так и для закрепления только что пройденной. А, 
главное, здесь каждый может предъявить свои способности и возможности. 

Например, на заключительном этапе изучения темы "Sights of Rostov-on-
Don", учитель предлагает обобщить изученный материал. Но вся информация 
будет отображена с помощью такого приема ТРКМЧП как кластер. Кластер - 
это графическая форма организации информации, когда выделяются основные 
смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех 
связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее 
систематизации и обобщению учебного материала. Модель наглядного 
представления необходимой информации – «планета и её спутники».  

«Планета» - обобщающее понятие, «спутники» - понятия, его 
раскрывающие и с ним непосредственно связанные, число которых не является 
регламентированным, а зависит только от необходимого для раскрытия 
обобщающего понятия вокабуляра и от возможностей учащихся, на что следует 
обратить внимание при дифференциации учебной деятельности. Приведём 
следующий пример: тема «Sights of Rostov-on-Don" (Достопримечательности 
Ростова-на-Дону) (схема 3) 

Кейс-метод - метод проблемного обучения, основой которого является 
моделирование реальной проблемы или ситуации, решение которых 
предлагается найти ученикам. Учитель должен задать конкретную тему кейс-
метода и разделить класс на три группы: две рабочие группы, каждая из 
которых получает свой кейс (первая готовит аргументы "за" и 
соответствующий материал, вторая - ведет подготовку аналогичным образом, 
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но уже в качестве протестующей стороны)  и одна фокус-группа, которая 
выслушивает доводы обеих групп,  предоставляет классу собранный воедино 
материал и делает определенные выводы. 

 

 
Схема 3. 

 
Например, учитель предлагает тему "Going to the theatre (Поход в театр)". 

При этом первые две группы, готовящие аргументы "за" и "против" должны 
отобразить свои ответы в виде такого приёма ТРКМЧП как синквейн. 
Синквейн - это стихотворение из пяти строк, представляющее собой синтез 
информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или 
осуществлять рефлексию на основе полученных знаний. Структура 
пятистишия: первая строка — одно слово, описывающее тему (обычно 
существительное). Вторая строка — два слова, описывающие тему (обычно два 
прилагательных). Третья строка — три слова, выражающие действие по теме 
(обычно три глагола). Четвертая строка — фраза из четырех-пяти слов, 
показывающая отношение к теме. Последняя строка — одно слово-резюме 
(обычно синоним слова из первой строки), которое еще раз подчеркивает 
сущность заданной в первой строке темы. 

Приведём следующие примеры стихотворений. "За": 1. Theater (театр). 2. 
intellectual (интеллектуальный), cultural(культурный). 3.to watch (смотреть), to 
enjoy (наслаждаться),  to spend  time(проводить время). 4. the place where the 
fiction impacts with reality (место, где вымысел сталкивается с реальностью). 5. 
wonderful art (прекрасное искусство). "Против": 1. Theater (театр). 2. 
boring(скучный), expensive (дорогой). 3.to be bored (cкучать), to yawn (зевать), to 
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сопровождающая, так обобщающая диагностика. 
В качестве примера сопровождающей [2] диагностики можем привести 

синхронный анализ высказываний-аргументов учащихся при использования 
кейс-метода. Ввиду того, что подвергнуть такой род действий классической 
количественной оценке довольно сложно, оцениваться будет глубина 
раскрытия темы, уровень проявления творческой и мыслительной активности, 
способность адаптации в поставленной проблемной ситуации. 

Что касается обобщающей диагностики, то для изучения иностранного 
языка, по нашему мнению, важное значение будет иметь так называемое 
портфолио ученика, в котором будут отражаться все основные моменты 
учебной деятельности каждого ученика, что даст возможность отслеживать 
развитие  речевой культуры учащихся. Таким образом результаты учебного 
процесса превратятся в оценку личных достижений школьника. 

Заключения и выводы. Таким образом, в данной статье был предложен 
вариант синтеза двух технологий, направленных на развитие речевой культуры 
и мыслительной деятельности обучающихся, умения адаптироваться в 
проблемной ситуации и представлять результаты выполняемых действий в 
наглядной и нестандартной форме. Ввиду сложности представленных 
технологий, особо отмечено использование дифференцированного подхода в 
обучении. Диагностика учебного процесса представляет собой как 
сопровождающий, так и обобщающий вид таковой. На наш взгляд, именно 
такой путь к познанию и совершенствованию иностранного языка способен 
максимально эффективно развить речевую культуру школьника для 
достижения высокого уровня владения иностранным языком. «Однако главным 
фактором формирования речевой культуры… является личность преподавателя, 
который должен демонстрировать влюбленность в свой предмет, высокую 
речевую культуру и должен щедро делиться своими эмоциями и любовью к 
слову с воспитанниками» [9, c.206]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются нетрадиционные формы ФОС и 

проводится сравнительный анализ их эффективности при формировании 
профессиональных компетенций 
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Abstract. In this paper we describe some alternative forms of assessment tools 

that can be used in the process of developing of professional competencies. 
Key words: competency, assessment tools, alternative forms, control, 

assessment, professional competency 
Смена образовательной парадигмы и применение компетентностного 

подхода в образовательном процессе обусловили изменения в процедуре 
оценки полученных знаний и сформированности  компетенций обучающихся. 
Традиционная система контроля и оценки, к сожалению, не позволяет в полной 
мере оценить, насколько хорошо студент освоил ту или иную компетенцию. 
Данная проблема рассматривается во многих трудах отечественных ученых, 
таких как В.С. Аванесова, В.А. Беликова,  Н.Е. Бобкова, Н.М.Борытко,  
Е.В. Герасименко, С.С. Гурия, Н.В. Диканской, А.И. Донского, 
М.Д. Касьяненко, Г.У. Матушанского, Л.М. Попова, Г.С. Пьянковой, 
Л.И. Рувинского, С.Н. Силиной, М.А. Смирновой, В.И. Соловьевой, 
Н.Ф. Талызиной, Н.В. Тельтевской, О.Б. Томилина, Г.М. Щевелевой и др. (3) 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО) 
ориентированы на результат обучения, и как следствие, освоенные 
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специалистами компетенции. Формирование и достижение заявленного 
результата обучения должны являться главной целью при построении 
структуры и содержания ООП и отдельной дисциплины (модуля), при выборе 
образовательных технологий, а так же должны учитывать планирование и 
оценку качества подготовки специалистов. Оценка должна систематически 
устанавливать соответствие между результатом обучения и тем, что было 
запланировано в рамках этого обучения. 

Важную роль образовательного процесса играет контрольно-оценочная 
составляющая, которая позволяет регулярно отслеживать результаты, 
диагностировать возможные проблемы и впоследствии корректировать процесс 
обучения. Необходимо еще на этапе разработки ООП разрабатывать способы и 
средства оценивания результатов обучения, что будет являться доказательством 
эффективности образовательных программ.  

По требованиям, изложенным в ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 
на соответствие их учебных достижений основной образовательной программе 
(ООП) создаются следующие типы фондов оценочных средств (ФОС): 1) для 
проведения входного оценивания; 2) текущего оценивания; 3) промежуточной 
аттестации; 4) итоговой аттестации обучающихся. ФОС является составной 
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 
освоения ООП ВПО, входит в состав ООП в целом и учебно-методических 
комплексов (в частности Рабочей программы) соответствующей дисциплины. 
(5) 

Изучение эффективности различных форм  фонда оценочных средств 
является предметом исследования в данной статье. Актуальность исследования 
этой темы связана с определением того, какие формы ФОС наиболее 
результативны и способны повысить качество профессиональной подготовки 
будущих специалистов. В данной работе мы рассмотрим ряд традиционных и 
нетрадиционных форм контроля и проанализируем их эффективность в рамках 
компетентностного подхода.  

Следует отметить, что фонд оценочных средств является комплектом 
методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов 
обучения. То есть суть ФОС заключается в том, чтобы установить соответствие 
достижений обучающихся запланированным результатам обучения и 
требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей 
(дисциплин).  

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:  
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора/ 

структурной матрицы формирования и оценивания результатов обучения ООП, 
дисциплины); 

2. Базы учебных заданий; 
3. Методического оснащения оценочных процедур.  
ФОС разрабатывается и планируется посредством следующих  элементов:  
• цели/ результаты обучения;  
• индикаторы и критерии оценивания;  
• содержательная область контроля;  
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• функции и цели контроля;  
• виды, методы и формы контроля;  
• средства оценивания/ учебные задания. (6) 
Сосредоточимся на пятом элементе и рассмотрим некоторые формы 

контроля, которые могут использоваться при формировании фонда оценочных 
средств. 

Традиционные формы контроля, такие как классический экзамен, зачет, 
самостоятельная работа, контрольная работа, устный опрос имеют ряд 
достоинств и недостатков. Этот вопрос весьма подробно изучен в работах 
многих отечественных авторов, которые пришли к заключению, что не все 
традиционные формы контроля могут в полной мере оценить 
сформированность профессиональных компетенций у обучающихся, так как в 
основном направлены на диагностику усвоения знаний, но не могут дать 
исчерпывающего представления о том, насколько эффективно обучающийся 
может применить эти знания в различных профессиональных ситуациях. К 
тому же, некоторые из этих форм контроля могут быть не совсем 
объективными, в виду того, что оценка обучающегося зависит от 
субъективного мнения преподавателя, характера и темпа ответа обучающегося, 
от уровня подготовленности группы в целом. (3) 

Однако, следует отметить, что существуют нетрадиционные формы 
экзамена, которые могут дать более точное представление о сформированности 
профессиональных компетенций. Тельтевская Н.В. описывает следующие 
формы таких экзаменов:  

• трехуровневый экзамен  (первый уровень проверяет базовые знания 
студентов, второй уровень включает вопросы проблемного характера, 
позволяющие оценить, может ли студент находить пути решения той или иной 
проблемы, третий уровень – творческое задание, требует найти нестандартный 
подход к решению проблемы и выявить, способен ли обучающийся 
оригинально мыслить); 

• экзамен с элементами дидахографии (студенту разрешается 
пользоваться учебниками и учебными пособиями. Сопоставляя мнения, 
изложенные по заданному вопросу в этих пособиях, он должен составить свое 
суждение и аргументировать его); 

• экзамен-дисскуссия (сочетание фронтальной, групповой и 
индивидуальной формы работы студентов позволяет выявить знания и умения 
студентов решать профессиональные проблемы, вести диалог, находить 
аргументы в споре, формировать мысль, сопоставлять различные мнения и 
делать выводы); 

• экзамен-деловая игра (позволяет студенту проявить индивидуальность, 
сделать ответ личностно ярким и убедительным) (1) 

Тестирование, как форма контроля является более объективной, но наряду 
с очевидными достоинствами, такими как быстрота процесса контроля и 
получения результата, широкий охват аудитории, имеет безусловные 
недостатки. Тестирование, к примеру, допускает «угадывание» ответа 
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обучающимся, не предоставляет возможность высказать свою точку зрения,  
дает возможность списать ответ, преподавателю сложно проследить ход мысли 
обучающегося при выборе того или иного ответа. Мы пришли к выводу, что эта 
форма контроля не является оптимальной для диагностики сформированности 
профессиональных компетенций у обучающихся, но может служить хорошим 
способом оценить усвоение фактической информации. (4) 

Метод кейс-стади основан на разборе практических ситуаций. Этот метод 
нацелен не только на освоение конкретных знаний и умений, но и на развитие 
общего интеллектуального и коммуникативного потенциала. На наш взгляд, 
этот метод может использоваться не только в процессе обучения, но и в 
качестве одной из форм контроля приобретенных обучающимися знаний, 
умений и навыков, а так же для того, чтобы провести диагностику 
сформированности профессиональных компетенций, так как эта форма 
контроля дает преподавателю представление о том, способен ли студент 
максимально эффективно находить пути решения того или иного случая, 
представленного в рамках этого метода, а так же оценить его коммуникативные 
способности, умение аргументировано высказать свою точку зрения, работать в 
команде, анализировать информацию, искать компромисс и т.д. Отметим, что 
данный метод показал свою эффективность не только в рамках экономического 
образования (где изначально был придумал и применялся), но и при изучении 
иностранных языков. Слабой стороной использования этой формы контроля 
при оценивании сформированности профессиональных компетенций является 
недостаток объективности оценки. (2) 

Метод проектов, который основан на направленности учебно-
познавательной деятельности обучающегося на результат, и как следствие 
решение практически или теоретически значимой проблемы. Этот метод 
становится все более распространен в системе образования, так как имеет своей 
целью подтолкнуть обучающихся на самостоятельный поиск информации, ее 
осмысление, оценку, использование. В процессе применения метода проекта 
обучающийся приобретает коммуникативные навыки, умение работать в 
команде, примерять различные социальные роли. Подготовка проекта учит 
использовать исследовательские методы – не только искать информацию, 
анализировать ее, но и выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 
Метод проектов – это способ достижения поставленной цели, через детальную 
разработку проблемы, в процессе решения которой, студенты приобретают 
знания и умения самостоятельного планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий, а преподаватель, используя данный 
метод в качестве формы контроля, имеет возможность проследить насколько та 
или иная профессиональная компетенция сформирована у данного 
обучающегося. (2) 

Веб-квест, еще один нетрадиционный метод, применяемый для 
формирования профессиональных компетенций, который так же может 
являться формой контроля и помогать преподавателю в ходе работы оценить 
степень сформированности той или иной компетенции. Это специальным 
образом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 
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которой студенты самостоятельно осуществляют поиск информации в сети.   
Веб  – квест  - это сайт или задание в сети Интернет, с которым работают 
учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Веб-квесты разрабатываются 
для того, чтобы максимально интегрировать Интернет в процесс обучения и 
сформировать у учащихся понимание того, что Интернет может и должен 
использоваться не только как развлекательная площадка, но может служить 
подспорьем, а зачастую и основой их самообразования. Веб-квесты охватывают 
отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. 
Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся 
информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним 
распределена по различным веб-сайтам. Кроме того, результатом работы с веб-
квестом является публикация работ учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов 
(локально или в Интернет). (2) 

Метод аутентичного оценивания, широко применяемый за рубежом, имеет 
две особенности: 1) по результатам выполнения работы делается вывод об 
уровне овладения учебным материалом на основе специальным образом 
разработанных критериальных заданий; 2) студентам предлагаются такие 
задания, которые могут вызвать у них интерес, представляют для них 
определенное значение и позволяют получить эффективный конечный продукт 
и оценить характер деятельности обучающегося. Аутентичное оценивание – это 
целый комплекс альтернативных методов оценивания – исследовательские 
проекты, научные эксперименты, устная презентация, дискуссия, портфолио, 
творческие работы и многое другое. Задания в рамках аутентичного 
оценивания, должны быть разработаны таким образом, чтобы быть 
максимально приближенными к реальным ситуациям. Рассмотрим портфолио, 
как пример аутентичной оценки. Портфолио это список работ, и результатов 
учащегося, который отражает его прогресс, усилия и достижения в той или 
иной сфере. Создание портфолио является не только современной эффективной 
формой оценивания, но и помогает мотивировать студентов к учебе, поощрять 
их активность и самостоятельность, развивать способность к рефлексии и 
оценочной деятельности обучающихся, а так же помогает освоить навык 
планирования и организации собственного процесса обучения, постановки 
целей и формирования навыка учиться. (1) 

Таблица №1. 
Сравнительная эффективность нетрадиционных форм контроля 

Форма 
контроля 

Профессиональная 
компетентность 

Личностный опыт Творческий 
стиль 

Нетрадиционн
ые формы 
экзамена 

+++ +++ ++ 

Тест + + + 
Кейс-стади +++ +++ +++ 
Проекты  ++ +++ +++ 
Веб-квест ++ +++ +++ 
Портфолио ++ ++ ++ 
    

 +++ - в большей мере выявляют, ++ - в основном выявляют, + - выявляют в меньшей степени 
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Таблица №2.  
Объективность форм контроля. 

Форма контроля Объективность 
Нетрадиционные формы экзамена + 

Тест +++ 
Кейс-стади + 

Проекты + 
Веб-квест + 

Портфолио ++ 
  

+++ - максимальная, ++ - средняя, + - минимальная. 
 
На наш взгляд, только сочетание традиционных и нетрадиционных форм и 

методов контроля может обеспечить максимально точную диагностику 
сформированности профессиональных компетенций и все эти формы и методы 
должны быть использованы при разработке фонда оценочных средств. 

Но ФОС, помимо выполнения оценочных функций, также является 
индикатором, характеризующим образовательный уровень вуза. Качество, 
состава и наполненность фонда оценочных средств и измерительных методов 
является ярким показателем образовательного потенциала вуза. Для 
институтов, факультетов, кафедр и других структурных подразделений, 
осуществляющих образовательный процесс по соответствующим направлениям 
подготовки, ФОС могут служить своеобразной визитной карточкой, 
помогающей поделиться накопленным опытом и реализовать возможные 
инновационные формы и методы оценки.  

Для оценки эффективности системы контроля используются обобщенные 
критерии: производительность, экономичность, адаптивность, дидактичность, 
оперативность, надежность. 

При формировании фонда оценочных средств необходимо 
руководствоваться ключевыми принципами оценивания: 

• валидностью (объекты и содержание оценивания должны 
соответствовать поставленным целям и функциям контроля и обучения);  

• надежностью (нацеленность используемых методов и средств на 
объективность оценивания);  

• эффективностью (оптимальность выбора для конкретных условий 
использования целей, методов и средств контроля).  

При разработке ФОС высшим учебным заведениям следует заранее 
предусмотреть наличие рекомендаций по обновлению и усовершенствованию 
(периодичность, степень обновления, порядок изменения оценочных процедур, 
методов, форм, показателей, критериев и др.) (5) 

Основываясь на рекомендациях, изложенных в нормативно-методических 
документах по ФГОС ВПО, ВУЗу следует использовать определенную 
процедуру при формировании фонда оценочных средств.  

Контролирующие мероприятия должны быть заранее тщательно 
спланированы ВУЗом и его структурными подразделениями. При их разработке 
важно понимать, что конкретно оценивается и какими должны являться 
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результаты обучения и его составляющие. Вторым этапом является понимание 
того, как оценивать объект контроля и какие способы деятельности будут 
наиболее оптимальны в данном контексте. И третьим этапом является выбор 
средств, необходимых для осуществления этой деятельности при оценке 
данных объектов.  
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УКРАЇНІ, ЇХ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ- 
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ  

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Україна 

Skliarenko I. 
TECHNICAL COLLEGE OF COMMUNICATIONS OFFICE IN UKRAINE, 
THEIR FORMATION AND DEVELOPMENT IN THE SECOND HALF HIH- 

THE EARLY TWENTIETH CENTURY 
Kyiv State Academy of Water Transport 

named after Hetman Petro Konashevich Sagaydachnogo Ukraine 
 

Анотація. У статті представлено становлення і розвиток залізничних 
технічних училищ. Досліджено вплив основних подій залізничної галузі на 
становлення професійної підготовки фахівців залізничного транспорту у 
другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. Встановлено взаємозалежність та 
взаємовплив цих подій та сфери професійної підготовки майбутніх фахівців.  

Ключові слова: залізнична галузь, технічні училища, професійна підготовка 
фахівців залізничного транспорту. 
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Abstract. The article presents the formation and development of railway 
technical schools. The influence major events on the development of the railway 
sector professional training of railway transport in the second half of the nineteenth - 
early. The twentieth century. Established interdependence and mutual influence of 
these events and areas of professional training of future specialists.  

 Key words: railway industry, technical schools, training of specialists of 
railway transport. 

Вступ. Вітчизняна інженерна школа та її випускники до недавнього часу 
одними з кращих у світі, і ретроспективний аналіз подій, пов'язаних з етапами її 
формування, може висвітлити «родові» риси, так званий «каркас», на якому 
тримався кадровий потенціал багатьох галузей вітчизняної економіки, в тому 
числі – транспортної. Оновлення змісту фахової освіти на основі історичного 
досвіду кращих традицій професійної підготовки протягом минулого століття 
сприяє формуванню залізничника, здатного до інновацій, творчості, 
орієнтованого на систематичне поповнення знань, їх оцінку і самооцінку. 

Виклад основного матеріалу. Першим заснованим на території України 
залізничним технічним училищем стало Харківське (1870 р.). Його відкриття 
пов’язується науковцями (Ф. Лось, А. Веселов та ін.) з нестачею техніків 
середньої і нижчої кваліфікації на новозбудованих коліях [3,8]. Училище було 
відкрите при станції Курсько-Харківсько-Азовської залізниці у Харкові.  

У 1872 році була відкрита Київська залізнична школа; в такому статусі 
вона проіснувала 21 рік, а потім стала сирітським притулком. Згодом, вже у 
1922 році в цьому ж приміщенні знову відкрилася залізнична школа учнівства. 

У 1878 році було засновано Одеське технічне училище з підготовчим і 
трьома спеціальними класами, як і в інших залізничних училищах. У 1917 році 
тимчасовий уряд, створений в Одесі, перейменував технічне училище на 
середнє механіко-технічне. Згодом, у 1921 році, цей навчальний заклад став 
Одеським залізничним технікумом за механічним фахом . 

Ольвіопільське технічне училище було засноване на однойменній станції 
(Херсонська губернія) у 1873 році; воно готувало майстрів залізничних шляхів і 
передбачало трирічний курс теоретичної підготовки та дворічний – спеціальної 
практики на залізниці, після чого отримували свідоцтво про завершення 
професійної підготовки.  

У 1881 році відкрилося Донецьке технічне училище (у м.Луганську 
Катеринославської губернії). З 1890 року розпочалася діяльність Конотопського 
технічного училища (Курсько-Київська залізниця). Це училище вирізнялося 
своїм рівнем викладання, оскільки учні досягали 95%-го рівня успішності (у 
переважній більшості закладів такого типу – 30-50%).  

У 1894 році було засноване Миколаївське технічне залізничне училище; 
його першим керівником став інженер-механік Йосип Никанорович Юр’єв. 
Училище було трирічним, учні повинні були бути старшими від 13 років, які 
успішно склали вступний іспит з російської мови й арифметики. Контингент 
учнів складав в різні роки близько 60-70 осіб, вчителями працювали 7-8 осіб.  У 
часи І-ї світової війни в приміщенні цього залізничного училища було відкрито 
шпиталь. 
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У 1878 році було засноване Кременчуцьке залізничне училище, що мало 
забезпечувати кваліфікованими кадрами недавно побудовану Харківсько-
Миколаївську залізницю [15]. Це був однокомплектний навчальний заклад з 
трирічним строком навчання. У 1904 році училище переїхало до нового 
будинку, вдвічі збільшило прийом учнів і ввело паралельні класи, так що 
випуск склав 53 особи. Організація навчання нагадувала військову, зважаючи 
на наявність типової форми, наглядачів та військові правила поведінки, які 
практикувалися в училищі (побачення з рідними, відвідання театру й кіно 
дозволялися начальником училища у письмовій формі). Навчання будувалося 
на чіткому муштруванні учнів, вивченні спеціальних предметів і Закону 
Божого.  

Козятинське технічне училище розпочало свою роботу у 1878 році як 
двокласне; його утримання повністю належало до Південно-Західної залізниці. 
На початку ХХ століття у ньому навчалися 150 учнів, що вивчали спеціальні 
предмети, а також гімнастику, спів, Закон Божий.  

У 1902 році було відкрите технічне училище в Катеринославі; це було 
училище нижчого типу для дітей службовців Катеринославської залізниці. 
Училище розмістилося в найманому будинку, який, проте, не відповідав 
жодним вимогам, тому згодом було прийнято рішення про будівництво 
власного приміщення для технічного училища [12]. Залізниця отримала для 
цього ділянку землі від міської управи, за умови, що 10% учнів цього 
технічного училища будуть набиратися з числа мешканців Катеринослава, які 
не є дітьми залізничників. Приміщення було побудоване у 1904 році. Витрати 
на будівництво склали близько 110 тис.руб., приміщення було обладнане 
паровим опаленням, електричним освітленням та вентиляцією. Училище за 
кілька років стало досить популярним навчальним закладом, тому в 1909 році 
відкрилися паралельні класи, а до 1912 року кількість учнів подвоїлася і склала 
162 особи.  

В 1897 році відкрилося Волочиське залізничне училище на Південно-
Західній залізниці, яке повністю утримувалося коштом залізниці в сумі 1210 
руб. щорічно. В училищі на початку його існування навчалися 31 юнак і 24 
дівчини. З 1905 року технічне училище понизилося у статусі і перетворилося на 
школу для дітей залізничників. 

Загалом у 70-ті -90-ті рр. ХІХ століття в Україні було відкрито 9 
залізничних технічних училищ. Динаміка зростання кількості учнів у 
залізничних училищах України в цей період представлена на рис.1. [14]. 

Після жовтневого перевороту і захоплення влади більшовиками у Росії, та 
після захоплення ними українських територій і приєднання Української 
соціалістичної Радянської республіки до Радянського Союзу стала проводитися 
націоналізація залізниць та всього належного до них господарства. При тому 
казенні залізниці перейшли до рук більшовиків автоматично; натомість щодо 
приватних доріг, то цей процес тривав майже десятиліття. В. Журавльов 
зазначає, що «у випадку приватних доріг в руки пролетарської держави 
перейшли не лише важливі транспортні магістралі, але й наймогутніша в 
економічному, організаційному і технічному відношеннях галузь 
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приватнокапіталістичного виробництва» [4]. Проте в момент створення 
Народного комісаріату шляхів сполучення в Росії на території України йшла 
визвольна боротьба і тому накази цього, згодом центрального органу 
управління залізницями (включно з їхніми навчальними закладами) на Україні 
не мали відповідного впливу.  

 

 
Рис.1. Кількість учнів у залізничних технічних училищах України в 

70-90-х рр. ХІХ століття 
 
Процес націоналізації залізниць включно з усім залізничним 

господарством ускладнювався постійними військовими діями під час 
визвольних рухів і громадянської війни. В. Журавльов оцінює збитки по 
залізницях у цей час як 4 млрд. золотих рублів; кількість паровозів зменшилася 
втричі, протяжність залізничних колій – більш як удвічі, вантажоперевезення – 
всемеро [4]. Натомість більшовицька влада прагнула вирішити економічні 
питання політичними методами [13].  

Загалом процес націоналізації залізниць та заодно з ними реформування 
технічних училищ при залізницях продовжувався й у 20-х рр. ХХ століття. 
Результатом можна вважати створення мережі технічних училищ по всій 
території України, які до 60-х рр. ХХ ст. забезпечували весь процес 
функціонування залізничних шляхів сполучення в Україні та поза її межами. 

Висновок. На підставі аналізу передісторії розвитку навчальних закладів 
Міністерства шляхів сполучення можемо дійти висновку про те, що цей 
історичний процес може бути представлений в єдності кількох основних 
періодів: 

1 етап – 1843 – початок 70-х рр. ХІХ століття, основною ознакою якого 
стало закладання в Україні першої (Інкерманської) залізниці з відповідним 
кадровим забезпеченням та усвідомлення необхідності створення окремих 
навчальних закладів при залізницях з боку їх управлінь; 

2 етап – 70-ті рр. ХІХ століття – 1886 р. – відзначений швидкими темпами 
будівництва нових залізниць у 70-х рр. ХІХ століття, що вимагало притоку 
великої кількості нових кадрів залізничників, і завершується роком передачі 
технічних училищ до Міністерства шляхів сполучення; 
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3 етап – 1886 р. – 1916 р. – період вдосконалення змісту, форм і методів 
підготовки залізничних кадрів у технічних училищах МШС, аж до закінчення І-
ї світової війни, коли стало зрозуміло, що залізниці не в стані виконувати 
покладену на них місію забезпечення військових дій у Російській імперії; 

4 етап – 1916-1922 р. – період націоналізації залізниць (спочатку 
російськими імперськими, згодом – більшовицькими органами влади), разом з 
усіма залізничними навчальними закладами на території України, після 
захоплення більшовиками влади на переважній частині території України. 

Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні проблеми 
періодизації розвитку навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення в 
Україні 1922-1964 роки. 
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Анотація. У статті аргументовано розкривається актуальність роману 
О.Гончара «Собор». Розглядаються шляхи виховної спрямованості твору. 

Ключеві слова: незнищенність добра, збереження надбань народу, 
моральні критерії. 

Annotation. The article deals with the relevance of the Oles Honchar’s novel 
reveals “Sobor”/ Nowadays education work is main question which is considered. 

Keywords: the indestructibility of the cathedral, the heritage of people’s 
preservation, moral criteria. 

Вступ. 
В усі часи і епохи, починаючи з Сократа, Платона і Арістотеля, в усіх 

цивілізованих країнах слово сприймалося не тільки головою, а й серцем. Бо 
давно відомо, що однією з причин людської бездуховності є неуважне, байдуже 
ставлення до рідної мови, до слова, до культури своєї нації. Тому мета 
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викладача-філолога прищеплювати любов до рідної мови, культури, літератури, 
рідного слова – виховувати моральність. А це має велике значення у вищих 
закладах освіти. Для педагога найбільш важливою є проблема навчання. На 
заняттях викладач повинен давати не просто суму знань, а формувати життєву 
компетентність як самоздатність особистості до оптимальних дій, що базуються 
на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. А цього можна 
досягти лише при атмосфері доброзичливості, взаємопідтримки.  

Творчість Олеся Гончара – ціла суверенна держава, цілий материк в 
українській літературі. У цій неповтореній державі, на цьому материку – свої 
мистецькі закони, свій мистецький лад, своя мистецька конституція, і тільки 
зрозумівши ці закони, лад і конституцію, тільки перейнявшись їхньою 
літературною та життєвою органічністю, їхньою природною необхідністю, 
можна зрозуміти складний державний устрій, під яким ми в цьому разі 
розуміємо творчість Олеся Гончара, владу його таланту. 

Ця влада таланту надає безликому слову різко  індивідуальне обличчя, і 
віднині це слово, належачи всім, водночас починає належати тільки комусь 
одному, своєму новому творцеві, на прихід якого чекало й дочекалось? 

Творчість Олеся Гончара – видатне явище. 
Талант – завжди особистість, завжди належить суспільству, є його 

надбанням. Талант може розквітнути й дати реальні плоди тільки за умови, що 
особистість глибоко усвідомлює його природу, необхідність нерозривного 
зв'язку з думами й діяннями сучасників, вірою служити правді життя й правді 
мистецтва. Творчість Олеся Гончара є вагомим аргументом на підтвердження 
цієї незаперечної на аванпостах доби, він завжди дотримувався магістральних 
шляхів, не збиваючись на манівці, завжди був із своїм рідним народом, а тому 
нині говоримо про нього не тільки як про письменника гостро сучасного, а й 
глибоко народного. Народність – органічна риса його обдаровання, і тому-то 
творчість Олеся Гончара така потрібна всім нам, тому-то вона була і є активним 
чинником громадського життя. 

Основний текст 
Олесь Гончар, закінчуючи 1967 року чотирирічну працю над «Собором», 

розумів, що цей роман позначить собою новий період у його письменницькій 
творчості і громадський діяльності, хоч і не думав, що він започаткує низку 
творів в усій багатонаціональній літературі, в яких автори осмислюватимуть 
місце сучасності на шляху від минулого у майбутнє. Вічне єднається з 
нинішнім , набуває нової ваги і простує в майбуття, долаючи відстале, 
криводушне й ретроградне. Чесне, трудове утверджується у відкритті 
негативного, браконьєрського, у визначенні позиції трудящої людини в 
поєдинку з брехливим, показним, усім тим, що збіднює людські душі, 
прищеплює людині тільки споживацькі інтереси й кар'єристські прагнення, 
збуджує егоїзм і байдужість до того, що Тарас Шевченко визначив питанням, 
на яке кожному слід відповісти раз і назавжди: 

Чия правда, чия кривда 
І чиї ж ми діти? 

Ніколи в нашій літературі тема незнищенності добра, бережливого 
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ставлення до кращих здобутків минулого не посідала такого визначного місця, 
як це сталося у «Соборі». Коли ми сьогодні перечитуємо цей твір, актуальний і 
сучасний, то дивуємся, настільки діловий він своєю непримиренністю з усім 
негативним, що заважає нам рухатись уперед і відчувати себе повноцінними 
будівниками нового життя. 

Собор як духовну субстанцію ми, читачі, пізнаємо переважно через 
сприймання Миколи Баглая. Його розумінню цінності історичної пам'ятки 
протистоїть вороже ставлення до нього з боку Володьки Лободи і тих покидьків 
суспільства, що вчинили в соборі дику оргію, і на його порозі тяжко поранили 
Миколу. Позиція Миколи – це позиція усіх мешканців селища. На адресу 
руйнівників було висловлено гострі, але по-робітничому справедливі слова, як і 
одне-одніське з вуст Кості – сліпого танкіста: «Сволоцюги!». 

Всіх нас народила мати, жінка. Саме її тяжку працю, її тяжке життя 
висвітлювали у своїх творах Т. Шевченко, П. Грабовський. В яких же умовах 
працювали матері тоді і в яких умовах працюють тепер? 

Дбати про людину, про умови її життя й праці, радитися в усьому з 
народом – ось чого хочуть Баглаї, Ромиця, а з ними й усі зачіплянці. 
Письменник своїм твором виступив за велике оновлення в усьому нашому 
житті. Створивши галерею образів трудящих, правильних людей, Гончар не міг 
обійти й тих, хто не дослухався до думки народної, хто плодив показуху, 
дбаючи не про державні справи, а про особисту кар'єру, прагнув стати над 
народом.  

Саме таким постає зі сторінок роману образ «номенклатурного» Володьки 
Лободи. Історія цього духовного браконьєра печальна й водночас повчальна. У 
цього людця нема щонайменшої вдячності ні до батька, ні до інших людей. 
Коли батько виявився йому зайвим, він запроторює його – знатного металурга 
Ізота Лободу – до притулку, що колись звався богадільнею. Зачіплянці гідно 
оцінили цей вчинок Володьки і назавжди затаврували його ганебним ім'ям: 
«Батькопродавець!»  

Чи актуальна проблема кар'єризму, пристосовництва сьогодні?  
Звичайно, – актуальна!!! 
Це той ворог, якого не відразу розпізнаєш за його демагогічною 

фразеологією і активністю «висуванця», але саме такі нищать духовні й 
матеріальні скарби нашої культури, нищать саму пам'ять про те, звідки пішов 
народ, що він має шанувати й захищати, нищать у людині духовне, 
прищеплюючи їй лише егоїстично-споживацькі звички. 

Ця проблема сьогодні – проблема соціальна. 
А ось наступна проблема, що порушувалася у романі, у наш час вирішена. 
Чому Єльці не можна поїхати з села в місто?  
Демократія – це перш за все законність , і закони потрібно поважати. 
Як уникнути злочинності і варварства? 
Що ми бачимо сьогодні з екранів? 
Чому страшно ввечері ходити по вулиці? 
Що роблять для цього депутати? 
Проблема злочинності залишається і вирішить її лише молодь. 
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Коли не буде серед нас таких, як Микола, не залишаться у нас зелені ліси, 
чисті річки, красиві собори. А час іде швидко і невпинно. І собори повинні 
стояти – адже вони мовчазні свідки історії. 

Якою б дорогою не поверталися герої Гончара до рідного порога, вони  
бачать у небі силует «З будь-якого точки видно собор, звідусюди!» 

«Каліка той, хто не здатен предківщиною дорожити. Людині дано пам'ять, 
що сягає у віки, тому вона й людина.» 

(«Собор» О. Гончар) 
Таким чином О. Гончар у романі піднімає загальнолюдські теми; 

розкриває їх і дає відповідні на вічні запитання: що таке людина? де грань між 
добром і злом? що таке душа?  

«Собори душ своїх бережіть, друзі…Собори душ!..» 
(«Собор» О. Гончар) 
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ENSURING QUALITY OF GEOGRAPHICAL EDUCATION BY 
DEVELOPING CREATIVE INDIVIDUAL STUDENT 
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Nova Kakhovka. Pershotravneva 30, 74900 
 
Анотація. Сучасний фахівець повинен бути творчою особистістю, уміти 

ставити перед собою проблему, вирішувати її, бути не тільки виконавцем але 
й працювати з ініціативою, вдосконалювати отриманні знання. В Україні 
відбуваються трансформації в усіх сферах суспільного життя. Соціально – 
економічні і політичні реформи, взаємодія різних культур і господарських 
систем, конкуренція на ринку праці, грандіозний потік інформації, розвиток 
науки і техніки вносять суттєві зміни у наше життя, визначають нові 
пріоритети і цінності людей. 

Ключові слова: творча особистість, пізнавальні мотиви, інтерактивні 
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технології, мультимедійні технології. 
Summary. Modern specialist must be a creative person, able to set the problem 

and solve it. He must be not only a performer but also work with the initiative to 
improve their knowledge. Ukraine is experiencing transformations in all spheres of 
public life. Socio - economic and political reforms, the interaction of different 
cultures and economic systems, labor market competition, the grand flow of 
information, science and technology are making significant changes in our lives, 
defining new priorities and values of people. 

Key words: creative personality, cognitive motives, interactive technologies, 
multimedia technology. 

Вступ. 
Нині існує запит на виховання творчої особистості, індивідуальності, 

здатної на відміну від людини - виконавця, самостійно мислити, генерувати 
оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Різні аспекти 
проблеми розвитку творчих здібностей школярів знайшли своє відображення в 
працях: психологів Л.С.Виготського, Н.В.Кузьміна, Я.О.Пономарьова, Г.С. 
Костюка; педагогів В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі, М.О.Данилова, 
М.М.Скаткіна; методистів-географів М.П,Ковалевської, М.О.Максимова, 
І.І.Барінової, А.Й. Сиротенка. Найбільш вдалим, на думку О. Я. Усатюк, 
розкрито зміст поняття «творчі здібності» у праці І.Лернера «Проблемне 
навчання», де вони охарактеризовані найбільш істотними здібностями школяра: 
пильність у пошуках проблем; спосіб кодування інформації нервовою 
системою; здатність до згортання; здатність до об’єднання й переносу; бічне 
мислення; цілісність сприйняття; готовність пам’яті; зближення понять; 
гнучкість мислення; здатність до оцінних дій; легкість генерування ідей; 
швидкість мови; здатність до напрацювань. 

Творча спрямованість особистості є передумовою будь – якої творчої 
діяльності, в процесі якої формується і розвиваються творчі здібності. Велику 
роль у розвитку творчих здібностей відіграє навчальна діяльність. Джерелом 
творчої активності студента є, перш за все, інтерес до процесу навчання. 
Зацікавленість студентів процесом і результатом  своєї діяльності мають 
забезпечуватися наявністю пізнавальної мотивації, усвідомленням набуття 
знань, що веде до перебудови психологічних процесів сприймання, пам’яті, 
мислення, уяви. Як відомо, формуванню пізнавальних мотивів сприяють усі 
засоби удосконалення навчального процесу: оновлення змісту навчальних 
курсів модернізація структури занять, налагодження міжпредметних зв’язків, 
удосконалення методів навчання, розширення форм самостійної роботи 
студентів. 

Особливе місце серед фундаментальних наук, які складають підвалини 
загальнолюдських знань, займає географія, наука про Дім Людства, дім, в 
якому ми живемо, зростаємо творимо. 

З метою створення сприятливих умов навчання за яких кожен студент 
відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність, на своїх заняттях 
використовую активні та інтерактивні технології дотримуючись принципів 
демократичності та науковості, моделюю реальні життєві ситуації, пропоную 
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проблеми для спільного вивчення, впроваджую рольові ігри, диспути, 
конференції. Такі умови стимулюють творчість студентів, забезпечують 
високий рівень творчої активності, створюють атмосферу співробітництва. 

Через динамічність і цікавість студентам імпонують: метод «Прес», 
«Мозковий штурм», «Акваріум», «Зворотній зв'язок». 

Викладачу слід також постійно здійснювати інтелектуально-емоційну 
підтримку студентів на основі авансування. Це передбачає підхід до студента з 
оптимістичною гіпотезою, вірою в її здібності й успіхи. Авансування є 
характеристикою стійкої педагогічної позиції викладача, який постійно 
створює ситуації успіху, виявляє доброзичливість, виділяє й спирається на 
достоїнства студентів, які вже виявлено й які ще будуть виявлятися, постійно 
очікує успіх та позитивні вчинки й дії студентів. Авансування перетворюється 
на прийоми інтелектуально-емоційного стимулювання студентів, які 
супроводжуються висловлюваннями студентів типу:,, Ти здібний...", У тебе 
обов’язково вийде...". 

На заняттях повинно бути цікаво. Адже без емоцій, без переживань розум 
не напружується. Зацікавленість виникає там, де викладачу вдається захопити 
студентів своєю емоційністю. Велику увагу необхідно приділяти розвитку уяви, 
нестандартного мислення і фантазії студентів. Адже, передусім, важливими є 
умови для створення творчої атмосфери, самокерування, взаємодопомоги і 
взаємоконтролю. 

Для того, щоб творча діяльність студентів була на високому рівні, 
необхідно використовувати ресурси Інтернету. Завдяки користуванню 
всесвітньою мережею досягається мета навчання – виховання особистості, яка 
здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства. Проте, необхідно 
пам’ятати, що комп’ютер не можна використовувати постійно, він ніколи не 
замінить живого спілкування, але студенти повинні навчатися в цьому новому 
для них світі. Робота з комп’ютером закликає викладачів до створення цікавих 
ігор, кросвордів.  

Комп’ютеризоване навчання  має ряд переваг: 
• студентами краще сприймається й легше запам’ятовується навчальний 

матеріал; 
• економне використання навчального часу; 
• індивідуалізація навчання, визначення глибини й послідовності 

засвоєння, темпу роботи; 
• збір та обробка статичних даних про індивідуальну навчальну діяльність 

студентів; 
• скорочення видів роботи, що стомлюють студента; 
• використання різних аудіовізуальних засобів навчання (графіків, звуку) 

для збагачення й мотивації навчання, наочного та динамічного подання 
матеріалу; 

• розгалуження послідовності навчання на основі аналізу помилок 
студента; 

• адаптація існуючих навчальних матеріалів до комп’ютеризованих умов 
навчання; 
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• створення комфортного середовища навчання; 
• упровадження експериментальних досліджень; 
• активізація навчальної діяльності студента; 
• формування самооцінки студентів та створення умов для самостійної 

роботи. 
Найчастіше на заняттях можна застосовувати мультимедійні презентації.  
Презентація несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий  студентам, 

формує в них пізнавальну активність, інтерес до навчання. Студенту з його 
наочно-образним мисленням зрозуміло лише те, що можна одночасно 
розглянути, почути, подіяти або оцінити дію об'єкта. Мультимедійні 
презентації дозволяють представити навчальний і розвиваючий матеріал як 
систему яскравих опорних образів, наповнених інформацією в алгоритмічному 
порядку. Студенти краще запам’ятовують побачене, ніж почуте.  

"Загальне поняття "самостійність", — підкреслює М. І. Махмутов, — не 
розкриває, однак, специфіки самостійності людини в процесі навчання, коли 
мають виявитися особливі риси самостійності школяра, пов'язані з специфікою 
його навчальної праці, керованої вчителем. Ця самостійність і визначається 
терміном "пізнавальна самостійність". 

Мультимедійні презентації – це зручний та ефектний спосіб представлення 
інформації за допомогою комп'ютерних програм. Він поєднує в собі динаміку, 
звук і зображення, тобто ті фактори, які найбільш довго утримують увагу 
студента. 

Одночасні впливи на два найважливіших органу сприйняття (слух і зір) 
дозволяють досягти набагато більшого ефекту. Таким чином, полегшення 
процесу сприйняття і запам’ятовування інформації з допомогою яскравих 
образів – це основа будь-якої сучасної презентації. Більш того, презентація дає 
можливість викладачу самостійно скомпонувати навчальний матеріал виходячи 
з їх особливостей  теми, предмета, що дозволяє побудувати заняття так, щоб 
домогтися максимального навчального ефекту. Використання мультимедійних 
презентацій на заняттях поєднує в собі багато компонентів, необхідних для 
успішного навчання студентів. 

Таким чином, фрагменти занять, на яких використовуються презентації, 
відображають один з головних принципів створення сучасного заняття – 
принцип фасціації (принцип привабливості). Завдяки презентаціям, студенти, 
які зазвичай не відрізнялися високою активністю на заняттях, стали активно 
висловлювати свою думку, міркувати.  

Висновок: 
Поняття творчості є надто складним для визначення, однак можна 

виокремити такі суттєві моменти для його пояснення. Центральний момент 
творчої діяльності - отримання нових результатів при використанні нових 
методів. Зрозуміло, що творча особистість відзначається здатністю генерувати 
оригінальні ідеї, робити відкриття, здійснювати винаходи творити мистецтво. 
Результати діяльності творчої особистості повинно мати художню, наукову, 
соціальну чи технічну цінність, яка підтверджується експертами, а також 
викликати емоційне захоплення. У процесі творчої діяльності особистість 
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конкретизується на рівні навчального матеріалу–розробляються завдання, 
вправи, які складають зміст підручників, посібників та інших матеріалів для 
учнів та вчителів. У подальшому він упроваджується в навчальний процес. 

Пріоритетного значення під час засвоєння змісту профільних предметів 
набуває навчальний матеріал, який сприяє розвитку особистіснпх якостей 
школяра, забезпечує формування навичок міжособистісного спілкування, 
активної соціальної позиції, готовності постійно навчатися як у професійному, 
особистому, так і суспільному житті, сприяє формуванню здатності 
адаптуватися до умов суспільного життя, готовності брати на себе 
відповідальність тощо. Особливої значущості набувають вміння здобувати, 
осмислювати і використовувати різноманітну навчальну інформацію, 
оволодіння інформаційними технологіями, формування і розвиток навичок 
самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності 

Основними критеріями відбору змісту профільного предмета є такі 
– відповідність змісту віковим навчальним можливостям учнів Основним 

показником цієї відповідності має бути свідоме засвоєння учнями навчального 
матеріалу. Для цього необхідно враховувати  ступінь складності навчального 
матеріалу, а саме: доступність змісту для його сприйняття на певному 
освітньому рівні та логіку його викладання. Розширення змісту профільного 
предмета не повинно призводити до перевантаження учнів, що позначиться на 
їхньому здоров'ї і на успіхах з тих чи інших предметів; 

– достатність обсягу навчального матеріалу для продовження навчання та 
профільної спеціалізації; 

– визначений в процесі формування змісту загальної середньої освіти обсяг 
навчального матеріалу має забезпечувати світоглядне спрямування змісту 
освітньої галузі чи навчального предмета, формувати у свідомості учнів цілісну 
картину світу, забезпечувати системність знання, знайомити учив з основними 
засадами і методами наукового пізнання; 

– відповідність сучасним можливостям навчально-методичної і 
матеріально-технічної бази  школи;    

– зміст профільного навчання має бути однією з педагогічних умов, яка 
допоможе учню розкрити свої індивідуальні пізнавальні можливості, визначити 
інтереси та нахили, сприятиме розвитку його здібностей та життєвого досвіду, 
має бути основою для забезпечення необхідного рівня освіченості та 
соціалізації; 

– зміст профільних предметів в не повинен дуже помітно відрізнятися від 
змісту базових загальноосвітніх предметів. Введення додаткових понять, фактів 
та інших змістових одиниць є виправданим у тому разі, коли воно сприяє 
досягненню основної мети і розв’язанню завдань кожного окремого профілю 
навчання. Основна увага має зосереджуватися на встановленні й засвоєнні 
взаємозв’язків між знаннями.  

Великі можливості для обґрунтованого розкриття цих зв'язків мають 
проблемні та дослідницькі методи навчання, різноманітні форми організації 
навчальної діяльності. 

Одним із критеріїв оцінювання якості підготовки випускника середньої 
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загальноосвітньої школи має бути рівень засвоєння ним знань за обсягом їх 
взаємозв’язків і оперування знаннями в їх можливих зв’язках, оволодіння 
вміннями і навичками в комплексі. 

Розроблені підходи реалізуються на різних етапах процесу засвоєння у 
системі уроків різних типів. 

Принцип єдності навчальної, наукової і практичної роботи. 
Загальноосвітні навчальні заклади на базі вищих навчальних закладів 

функціонують переважно на ІІІ ступені навчання і забезпечують 
загальноосвітню і профільну підготовку, яка відповідає професійній 
спеціалізації факультетів цих закладів і здійснюється в основному його науково-
педагогічними працівниками [7]. 

Упровадження в загальноосвітньому навчальному закладі принципу 
єдності навчальної, наукової і практичної роботи сприяє: а) розвиткові 
пізнавальної активності і творчих здібностей старшокласників, зокрема 
ліцеїстів у процесі поглибленого вивчення наукової проблеми; б) науковим 
здобуткам ліцеїстів; в) розробленню викладачами методики наукових 
досліджень; г) створенню атмосфери творчого пошуку та співпраці в тріаді 
вчений – викладач – ліцеїст.  

Залучення ліцеїстів до виконання навчально-наукової, науково-
дослідницької та навчально-практичної роботи як єдиного цілого дасть 
випускникам ліцею змогу швидше адаптуватися до умов студентського 
навчання.  

Огляд літератури.  
Управлінський аспект діяльності викладача протягом усього періоду 

навчання ліцеїстів доцільно реалізувати поетапно. Так, 1-й етап (8-9-ті класи, 
або 0-1-ші курси) – етап адаптації (допрофільна підготовка). Це об’єктивно 
існуючий тимчасовий період перебування вчорашнього школяра в ліцеї. Другий 
етап (10-й клас, або 2-й курс) передбачає максимальну диференціацію 
навчально-виховного процесу за предметною спрямованістю зацікавлень і 
здібностей школяра; на 3-му етапі (11-й клас, або 3-й курс) індивідуалізується і 
диференціюється навчально-виховний процес за ступенем розвитку 
індивідуально-творчих здібностей особистості старшокласника. Ліцеїсти 
спеціалізуються в обраній ними галузі наукових знань. При цьому 50% 
навчального плану відведено індивідуально-груповим заняттям. Третій курс 
завершує цільове профільне і професійне навчання. Певні наробки саме у цьому 
напрямі має педагогічний колектив Сумського ліцею Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка [6].  

У межах дослідження ідеться про реалізацію визначених цілей досягається 
в результаті засвоєння наступного змісту освіти: 

сучасні природничо-наукові знання про світ (система наук про природу і 
природничо-наукову картину світу; мікросвіт, макросвіт, мегасвіт, їх 
просторово-часові характеристики; найважливіші природничо-наукові ідеї і 
відкриття, що визначають сучасні знання про світ; дискретна будова речовини; 
властивості світла; необоротність теплових процесів; еволюція Всесвіту тощо). 
Проведення простих досліджень, спостережень. 
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Природничі науки і розвиток техніки і технологій. 
Природничі науки і людина. Аналіз ситуацій, пов’язаних з повсякденним 

життям людини.  
Паралельно до базового курсу учні можуть обирати природничі предмети, 

які їх цікавлять. Таким чином, базовий природознавчий курс є об’єднуючою 
основою природничо-наукового знання учня, формування його природничо-
наукової картини світу (ПНКС), образу природи [1; 2; 3; 4; 5]. Російські вчені 
пропонують у тексті обов’язкового мінімуму змісту програм навчальний 
матеріал розподілити на два типи: виділяється матеріал, що підлягає 
підсумковому контролю після закінчення основної і старшої школи, і матеріал, 
що підлягає вивченню і поточній перевірці, але не включається у вимоги до 
рівня обов’язкової підготовки випускника школи. Перший включає знання про 
ядро природничо-наукових знань [3]. 

Такої думки дотримуються і деякі вітчизняні науковці [2, с. 5-7]. 
Чим визначаються загальні цілі, завдання, зміст, методичні основи 

природознавчих курсів вітчизняної школи? 
Основний текст. 
Під образом світу розуміють суб’єктивну картину світу, що включає 

суб’єкта пізнання, інших людей, просторове оточення і часову послідовність 
подій. Тобто образ світу — це впорядкована система знань людини про світ, про 
себе, система, яка опосередковує, заломлює через себе будь-який зовнішній 
вплив. Образ природи — основа образу світу, бо світ людини невід’ємний від 
природи, тому так важливо формувати в учнів цілісну особистісно зорієнтовану 
систему знань про природу — образ природи. Образ природи, як і образ світу, – 
вихідний пункт і результат будь-якого пізнавального процесу [2, с. 142]. Саме 
образ природи, образ світу вносять головний вклад у процес побудови образа 
об’єкта або ситуації, а не окремі чуттєві впливи. Предметне значення об’єкта, і 
емоційно-особистісний сенс передують чуттєвому сприйняттю образу об’єкта і 
задаються всім контекстом діяльності людини, її образом світу (образом 
природи). 

Розуміти основи сучасного виробництва, цивілізовано взаємодіяти з 
природним середовищем буде та людина, у якої буде сформований відповідний 
до цього образ природи. Ось чому формування природничо-наукової картини 
світу, цілісності знань про природу і її особистісно значимої складової – образу 
природи – є головною метою освітньої галузі «Природознавство» і інтегрованих 
природознавчих курсів зокрема.  

Досягнення її обумовлює формування критичного мислення, екологічного 
виховання, розвитку інтелекту. 

Слід зазначити, що образ природи, образ світу формується в учня 
незалежно від того, стежить за цим учитель чи ні. Питання в тому, який цей 
образ природи. Якщо природа в ньому постає як єдина і неподільна, в якій 
діють необхідні для всього сущого, в тому числі і для людини закономірності, 
то взаємодія людини з природою буде екологічною, цивілізованою. Якщо 
природа представлена в образі природи людини серією ізольованих об’єктів, то 
взаємодія з нею буде як із джерелом задоволення бажань людини. Екологічні 
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проблеми – це не те, що раптово обрушилося на нашу цивілізацію, зовнішнє 
нещастя, це природний результат її розвитку, обумовлений атомістичним, 
фрагментарним поглядом людини на природу, що формується існуючою 
освітою. 

Результати. Обговорення й аналіз.  
Адекватний дійсності образ природи формується в учнів у процесі 

засвоєння ними знань про природу, що створюється на основі найбільш 
загальних закономірностей природи. Цей процес починається ще в початковій 
школі, постає перед учнями більш конкретизовано під час вивчення курсу 
«Природознавство» у 5-6 класах, продовжується в основній школі під час 
вивчення предметів природничого циклу і завершується у старшій школі.    

Для формування цілісної системи знань про природу – природничо-
наукової картини світу, її особистісно значимого аналогу – образу природи – 
інтегрований курс має бути цілісним. Необхідно виокремити наскрізні ідеї, що 
пронизують всі природничо-наукові предмети, починаючи з 5 класу. При цьому, 
як при формулюванні мети курсу, слід керуватися стандартом освітньої галузі 
«Природознавство», зокрема загальними змістовими лініями освітньої галузі, 
серед яких: рівні і форми організації живої і неживої природи, закони і 
закономірності природи, методи наукового пізнання, значення природничо-
наукових знань у житті людини та їхня роль у суспільному розвитку [2]. 

Як видно зі змісту загальноприродничої компоненти в основній школі, 
вище названі змістові лінії тісно поєднуються з цим змістом: людина і довкілля, 
методи пізнання природи, загальні закономірності природи, природничо-
наукова картина світу (ПНКС), «система» [2, с. 36].  

Заключення й висновки.  
Отже, наскрізними ідеями під час формування у свідомості учнів ПНКС 

протягом їх навчання в школі є ідея єдності людини і довкілля, застосування 
загальних закономірностей природи під час пояснення явищ, властивостей 
об’єктів, часткових законів (фізики, хімії, біології, фізичної географії) і 
внаслідок цього – об’єднання знань про них в цілісний образ природи, 
природничо-наукову картину світу. З часом із масиву знань про природу 
основної школи виділяється їх ядро – система часткових законів, 
взаємозв’язаних на основі загальних закономірностей природи (збереження, 
спрямованості самочинних процесів до рівноважного стану, періодичності 
процесів у природі). У старшій школі важливу роль у поясненні явищ природи, 
особливо неживої, відіграють природничо-наукові теорії (механіка, статистична 
теорія, термодинаміка, квантова теорія, періодичний закон, клітинна теорія, 
еволюційна теорія) [2, с. 42]. 

Згідно з вимогами системного підходу, кожний об’єкт, що вивчається, 
розглядається як компонент більш загальної системи. Тому основна увага 
звертається не скільки на його структуру, стільки на ту роль, яку він відіграє у 
функціонуванні більшої цілісності. Це зумовлює вивчення взаємозв’язків у 
системі, перенесення уваги зі статики до динаміки, процесу, взаємодії. 
Перенесення акцентів на вивчення процесів, руху, взаємодій добре 
узгоджується із пріоритетним застосування загальних закономірностей, бо саме 
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останні якраз і пояснюють причини перебігу процесів і явищ, взаємодії і рух у 
природі. Важливою змістовою лінією курсу є питання екології, збереження 
довкілля, взаємовідносин людини і природи, висловлення ролі природознавства 
у суспільному житті. 
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Аннотация. Специфика работы современного учителя предполагает 
использование электронного обучения с элементами дистанционных 
образовательных технологий в своей профессиональной деятельности. В 
сватье рассмотрены возможности конфигурирования и использования 
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общеинтегрированной информационной среды при реализации индивидуальной 
траектории обучения по физике студентов не профильных специальностей. 
Практическая реализация такого подхода  возможна за счет: внутренних 
возможностей дисциплины «Естественнонаучная картина мира», введения 
новых курсов и привлечения студентов к научно-исследовательской 
деятельности.  

Ключевые слова: Общеинтергрированная информационная среда, 
индивидуальная образовательная траектория, учебный модуль по физике, 
метапредметные результаты. 

Abstract. The specifics of the modern teacher assumes the use of e-learning with 
elements of distance learning technologies in their professional activities. In the 
SWAT possibilities of configuration and use osseintegration information environment 
for implementation of the individual learning pathways in physics students of not 
profile specialities. Practical implementation of this approach are possible: internal 
features of the discipline "Scientific picture of the world", the introduction of new 
courses and attracting students to scientific-research activities. 

Key words:  оsseintegration information environment, individual educational 
trajectory, a training module on physics, meta-subject results. 

Вступление.  
Особенностью развития современного высшего педагогического 

образования является переход на федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
постановлением правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 
466[1]. Отличительной чертой ФГОС является, не только реализация 
компетентностного и деятельностного подхода с возможностью построения 
индивидуальной траектории обучения будущих бакалавров педагогического 
образования, а так же введение зачетных кредитов и модульного принципа 
построения учебной дисциплины, но и применение электронного обучения с 
элементами дистанционных образовательных технологий.  

В соответствии с ФГОС основной общеобразовательной школы изучение 
предметов должно вестись в рамках требований к метапредметным результатам 
и лежит в метапредметной области, при необходимости применяя средства 
ИКТ.  Реализация междисциплинарной связи возможна с такими учебными 
дисциплинами, как: физика, биология, химия, математика, информатика и ИКТ, 
история и др. Данный факт отражается и во ФГОС ВПО. Согласно ФГОС, 
будущий учитель должен обладать: способностью использовать 
естественнонаучные знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве;  способностью разрабатывать и реализовать 
элективные курсы в различных образовательных учреждениях; способностью 
использовать возможности образовательной среды для формирования учебных 
видов деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
Формирование таких способностей может быть реализованы в рамках 
подготовки студентов непрофильных факультетов по физике. 
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Обзор литературы.  
Проблемам обучения физике специалистов на непрофильных факультетах  

в рамках изучения дисциплин естественнонаучного цикла занимались такие 
исследователи, как Г.А. Бордовский, Ю.А. Гороховатский, А.Д. Суханов, Т.И. 
Трофимов, В.А. Извозчиков, В.В. Лаптев и др. (обновление содержания 
физического образования), А.Г. Мордкович, В.М. Монахов и др. 
(профессиональная и профессионально-педагогическая подготовка будущих 
учителей), Г.А Бочкарева, А.Н. Буров, А.Г. Головенко и др. (преподавание на 
непрофильных специальностях вузов).  

Анализ учебно-методической литературы свидетельствуют о том, что на 
первый план выходит обучение теоретическим основ физики, в то время, как 
решению задач и выполнению лабораторных работ уделяется незначительное 
внимание.  

Анализ задачников по физике для Вузов позволил сделать вывод о том, что 
в них практически отсутствуют задачи, связанные с будущей 
профессиональной педагогической деятельностью будущих учителей (кроме, 
учителя физики). Однако решение проблемы межпредметной связи можно 
организовать именно на основе задач, решение которых создать условие для 
развития умения применять физические знания в профессиональной 
деятельности и в повседневной жизни, что обеспечит аквтивизацию учебной 
деятельности студента.  

Основной текст.  
На основе анализа структуры ООП бакалавриата, направление 

Педагогическое образование, можно выделить следующие дисциплины 
подготовки будущего учителя в области физики, реализуемые как в рамках 
базовой части, так и вариативной части:  ЕН.Б.2. Естественнонаучная картина 
мира; ЕН.Б3.В. Общие вопросы элементарной физики. Кроме, того возможно 
изучение физики будущими бакалаврами (не профильных факультетов) в 
рамках дисциплин по выбору профессионального цикла[1]. 

П.Г. Пичугина отмечает, что «профессиональная направленность 
естественнонаучной подготовки студентов непрофильных специальностей 
должна обеспечивать повышение уровня физической компетентности 
студентов в плане осознания ценности данной дисциплины для будущей 
профессиональной педагогической деятельности, развитие профессионально 
значимых качеств и приемов умственной деятельности; освоение студентами 
естественнонаучного аппарата, позволяющего моделировать, анализировать и 
решать элементарные профессионально значимые задачи, имеющие место в 
педагогической науке и практике; воспитание потребности в 
совершенствовании знаний в области естественнонаучных дисциплин и их 
приложений». 

Анализ содержания ООП ФГОС ВПО, показал, что обучение физики в 
подготовке будущего учителя может быть реализовано по трем основным 
направлениям[2]: 

- использование внутренних возможностей дисциплины 
«Естественнонаучная картина мира» (базовая часть) за счет включения в нее 
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учебных модулей по физике; 
- введение новых курсов (вариативная часть), обеспечивающих обучение 

будущих учителей не профильных факультетов общих вопросов элементарной 
физики; 

- включение студентов в научно-исследовательскую деятельность, за счет 
обучения физике на факультативах, кружках, обучающих семинарах, 
подготовках к научно – исследовательским конференциям. 

Таким образом, обучение физике студентов непрофильных факультетов в 
рамках, где большой объем учебного материала и отсутствие времени на его 
изучение целесообразно строить по модульному принципу. Модульное 
построение предполагает жесткую структуры учебной информации, которую 
необходимо усвоить как в аудиторное время, так и во внеаудиторной 
деятельности будущими учителями. Такой подход обеспечит развитие 
самостоятельной работы студента и повысит уровень сформированности 
компетенций в области физики, установленных ФГОС. 

Образовательные модули по физике должны быть построены с учетом 
следующих требований[1]:  деление всего курса физики на фундаментальные 
теории; выявление информации, которая предназначена для усвоения или 
преобразования; обучение физики через ее историческое развитие;  создание 
системы физических понятий в виде схемы; наличие решение задач 
исследовательского характера; наличие межпредметных связей. 

Использование общеинтергрированной информационной среды при 
реализации индивидуальной траектории обучения обеспечивает[2]: 

-оперативную доставку учебных материалов, заданий, тестов студентам от 
преподавателя и организацию обратной связи в том темпе и в том объеме, в 
котором работает каждый студент в рамках разработанной с преподавателем  
индивидуальной образовательной траектории;  

- доступ к образовательному контенту, ИКТ-средствам и сервисам 
обучения с любого компьютеризированного рабочего места, в том числе и 
дома;  

- создание цифровых учебных материалов с развитыми мультимедийными 
и интерактивными возможностями;  

- общение и сетевое взаимодействие с помощью электронных 
коммуникаций. 

Для организации обратной связи была выбрана система MoodleCloud.  Это 
бесплатный облачный проект MoodleCloud, платформа  для электронного 
обучения, которая позволяет разрабатывать, публиковать и организовывать 
обучение. Количество обучающихся в группе лимитировано и составляет 50 
человек. Платформа ориентирована на разработку общеинтегрированной 
образовательной среды  преподавателями, которые без особых усилий быстро и 
легко могут создавать небольшие электронные  курсы (учебные модули).  

Для регистрации пользователей (студентов) в системе существует 
несколько способов.  

1 способ: самостоятельная  запись. Данный способ доступен 
пользователям уже ранее зарегистрированным  на данном сервисе.  

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 85 





 Том 6. Выпуск 4(41)                                                                                         Педагогика,  психология и социология  

-показывать столбец среднего значении (студенты могут увидеть оценки 
других студентов, если среднее значение рассчитывается исходя из небольшого 
количества оценок. Для повышения производительности среднее вычисляется 
приблизительно, если оно зависит от скрытых элементов); 

- показывать ли дополнительный столбец, содержащий рассчитанный 
вклад каждого из элементов (с учетом весовых коэффициентов) в итоговую 
оценку и др. 

Еще одной особенность организации обратной связи в разработанной 
общеинтегрированной образовательной среде является возможность 
публикации студенческих работ, выполненных в рамках проектных заданий на 
основе web2.0 технологий (например, формирование рыбьего скелета –
терминов раздела  «Классическая механика»).  

Выводы. 
Разработка образовательных модулей для интегрированной 

информационной системы по физике проходила в соответствии  с 
требованиями кредитно-модульной системы, образовательные модули 
содержат:   ориентационный блок, в котором описаны вводные требования, 
комплексная цель, список основный и дополнительной рекомендуемой 
литературе по учебному разделу;  содержательный (информационный блок), 
который включает лекции, практические задания, лабораторные работы, 
модульные контрольные работы, дидактические мультимедийные материалы;  
блок диагностики, содержащий – тесты, практические задания, эталонные 
ответы, индивидуальные проекты на использование сервисов и теоретических 
основ раздела физики; задачи для самостоятельного решения; блок рефлексии 
(самооценки) – пробное тестирование, материалы для проведения самооценки, 
выявления самими обучаемыми трудностей и проблем в изучении материала и 
организацию обратной связи с преподавателем. 

Таким образом, конструирование электронных образовательных модулей 
для подготовки будущих бакалавров по направлению «Педагогическое 
образование» (профиль «Математика и информатика») в области физического 
образования обеспечит формирование навыков использования 
информационных средств обучения для выполнения контролируемой 
самостоятельной работы студентов и способности применять знания и учения 
по физике в профессиональной деятельности, а так же в повседневной жизни.  
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Анотація. У статті розглядається лінгводидактична модель підготовки 

майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін до якої автор включає: педагогічні умови, компоненти готовності, 
принципи, методи і підходи, в умовах яких здійснюється належна підготовка 
фахівців морського профілю; висвітлені  особливості функціонування трьох 
системних компонентів лінгводидактичної моделі підготовки суднових 
механіків: організаційного, технологічного, оціночно-результативного.  

Автором статті  обґрунтовується доцільність впровадження в 
навчальний процес цілісного інтегративного підходу під час викладання 
професійно-орієнтованих дисциплін у якому універсальним стрижневим 
інтегруючим чинником, його основою виступає дисципліна «Англійська мова (за 
професійним спрямуванням)». 

Ключові слова: лінгводидактична модель підготовки, судновий механік, 
педагогічні умови, компоненти готовності, принципи, методи і підходи. 

Abstract. The article examines linguistic- didactic model of future ship 
engineers’ training in the process of studying professionally oriented disciplines. To 
the model the author includes: pedagogical conditions, components of readiness, 
principles, methods and approaches on condition when proper marine specialists’ 
training is realized. The article describes  three systems components functioning 
peculiarities of ship engineers’ training  linguistic-didactic model: organizational, 
technological, evaluative-effective.  

The author of the article grounds the practicability of integrative approach  
implementation into the educational process while teaching professionally oriented 
disciplines. The holistic core intergrating  factor in this approach, its basis is the 
“English language (for professional purposes)” 

Key words: linguistic-didactic training model, ship engineers, pedagogical 
conditions, components of readiness, principles, methods and approaches 

Вступ. 
Розвиток національної системи освіти в Україні здійснюється шляхом 

інтеграції, гуманізації, гуманітаризації дидактичного процесу,  про що свідчить 
зміст реформ, сутність державних документів, які визначають стан і 
перспективи освіти: Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
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«Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття)», 
Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Державний 
стандарт базової і повної середньої освіти та ін. 

Підготовка компетентнісного фахівця є важливим складником сучасної 
системи професійної освіти. Інтеграція України у світовий освітній простір, 
модернізація національної освіти у контексті Болонської декларації «Про 
Європейський простір вищої освіти», виконання рекомендацій ЮНЕСКО 
неможливе без фахівця – суб’єкта особистісного й професійного зростання, 
який розширює й оновлює предметні галузі фахового спрямування. Саме тому 
підготовка майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-
орієнтованих дисциплін набуває особливої актуальності. Моделювання ж 
освітнього процесу необхідно для визначення цілей, способів і засобів їх 
досягнення, отримання належних результатів. Вчені вважають, що шляхом 
моделювання процесу професійної підготовки можливо створити оптимальну 
дидактичну модель, а саме модель процесу навчання або професійної 
підготовки [3, с. 99]. 

У зв’язку з цим метою статті є представлення науково-методичної 
моделі професійної підготовки майбутніх суднових механіків у процесі 
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Завданнями статті є: 
проаналізувати методологічні, організаційні та навчально-виховні особливості 
процесу професійної підготовки майбутніх суднових механіків у процесі 
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, розглянути провідні методи 
дослідження, визначити головні структурні компоненти моделі підготовки 
майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін, розкрити їх сутнісні характеристики та взаємозв’язки.  

Огляд літератури. 
Створенню моделей підготовки майбутніх педагогів до професійної 

діяльності присвячували дослідження такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: 
В.Бабак, О. Бабаян, Ю.Бурдас, С. Волошинов, О. Гончарова, Т. Гончаренко, В. 
Євтушевський, Б. Ількевич, Г.Китайгородська, Е. Лузік, О. Матвієнко, 
О.Мельничук, О. Петрук, О. Романовський, В. Серіков, О. Сластьонін, І. Сокол, 
Л.Сьомушина, Н. Трофімова, В. Шадриков та ін. У педагогічній літературі 
поняття «освітня модель» - це «сформовані з допомогою знакових систем 
розумові аналоги (логічні конструкти), що схематично відображають освітню 
практику в цілому або окремі її фрагменти» [5, с. 212]. Освітні моделі 
поділяються на три види: описові  (надають інформацію про суть, структуру, 
основні елементи освітньої практики), функціональні (відображають освітній 
процес у системі його зв’язків із соціальним середовищем) і прогностичні 
(показують теоретично аргументовану картину майбутнього стану освітньої 
практики) [5, с. 212]. 

На думку В. Серікова модель навчального процесу повинна відображати 
три важливі підсистеми: цілі, функції і структуру. Цільовий компонент моделі 
вказує на структуру особистості учасника сучасного ринку праці. 
Функціональний аспект розкриває узагальнюючи характеристики, якості, якими 
повинен бути забезпечений процес навчання (зміст, форми та методи) як один 
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із факторів професійного розвитку фахівця. Структурний аспект характеризує 
організацію навчання, передбачаючи систему зв’язків з професією, завдяки 
чому досягається його ефективність у підготовці спеціалістів до професійної 
діяльності [1].  

Основний текст.  
Основними завданнями нашого дослідження є підтвердження гіпотези, 

згідно якої ефективним способом підготовки майбутніх суднових механіків у 
процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін є експериментальна 
модель і методика підготовки майбутніх морських інженерів у процесі 
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. 

Методика передбачає впровадження експерієнційного та рефлексивного 
підходів, які забезпечують умови наближенні до умов реальної професійної 
діяльності та рефлексію у курсантів власного особистісно-професійного 
розвитку; впровадження технологічного, системного, інтегративного, 
діяльнісного, особистісно-орієнтованого, компетентний, модульно-
рейтингового та комунікативного підходів. 

У структуру лінгводидактичної моделі включені педагогічні умови 
підготовки суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін, компоненти готовності, принципи, методи і підходи, в умовах яких 
здійснюється належна підготовка фахівців морського профілю. 

Модель має у своєму складі три системні компоненти: організаційний, 
технологічний, оціночно-результативний.  

Реалізація організаційного компоненту моделі передбачає мету, підходи, 
принципи навчання, компоненти підготовки, педагогічні умови підготовки 
суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.  

Технологічний компонент визначає саме методику підготовки майбутніх 
суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 
(фахових дисциплін та англійської мови (за професійним спрямуванням)). 

До оцінно-результативного компоненту моделі відносимо: критерії 
підготовки  майбутніх суднових механіків, визначені відповідно до 
компонентів готовності майбутніх суднових механіків до професійної 
діяльності; рівні підготовки, які визначаються за показниками визначених 
критеріїв. 

Усі компоненти й елементи моделі взаємопов’язані між собою і становлять 
циклічний процес. 

Розглянемо кожен з компонентів розробленої моделі докладніше. 
У ході експериментального дослідження було визначено мету, підходи та 

принципи навчання, учасників експерименту, компоненти  підготовки, а також 
педагогічні умови, які реалізуються і перевіряються на формувальному етапі 
експерименту. Згідно моделі навчальний процес підготовки побудовано з 
використанням технологічного, системного, інтегративного, діяльнісного, 
особистісно-орієнтованого, компетентнісного, модульно-рейтингового, 
експерієнційного, рефлексивного та комунікативного підходів, що 
забезпечують ефективне співробітництво курсантів і викладачів з метою 
формування базових професійних компетентностей у курсантів.  
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Таблиця 1 
Модель підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін 

 
 
Дані підходи знаходяться в єдності, де особистість курсанта виступає у 

ролі суб’єкта навчальної діяльності, і тісно пов’язані  між собою та 
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взаємодоповнюють один одного. Виходячи з інтересів, потреб, рівня знань 
курсантів (особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи), формується, 
коригується та спрямовується навчальний процес з метою засвоєння 
курсантами необхідного навчального матеріалу та професійного досвіду, який 
вони визначають як домінуючий для подальшої професійної діяльності 
(рефлексивний підхід).  

Для максимального забезпечення підготовки майбутніх суднових 
механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін доречно 
використовувати експерієнціний та рефлексивний підхід, стимулюючи 
курсантів продовжувати розвивати та вдосконалювати свій професійний рівень 
протягом усього життя. Для цього у процесі навчання необхідно збільшити 
практичну підготовку за рахунок аудиторної та позааудиторної самостійної 
роботи з професійно-орієнтованими дисциплінами. Особливо необхідно 
зосередити увагу на відпрацюванні в аудиторії навчальних професійно-
спрямованих ситуацій.  

У зв'язку з цим процес навчання іншомовного спілкування можна 
розглядати в трьох аспектах: 1) як мету навчання, 2) як засіб досягнення цієї 
мети, 3) як загально педагогічну категорію, що забезпечує формування 
курсанта як особистості та члена суспільства [9]. 

Зазвичай, процес навчання іноземної мови зорієнтований на виконання 
двох методичних функцій: 1) навчальної та 2) комунікативної, а тому діяльність 
на парі, в якій застосовуються мовленнєві ситуації, можна розглядати як модель 
реального спілкування [8] і кінцевою метою цієї діяльності виступає 
комунікативна компетенція, що розглядається нами як «здатність і готовність 
здійснювати іноземне міжособистісне і міжкультурне спілкування із носіями 
мови у зазначених стандартом/програмою межах» [7, с. 71]. 

Ефективність функціонування цієї навчальної моделі спілкування значною 
мірою буде залежати від рівня мовленнєвої взаємодії протягом усього курсу 
навчання (заохочення до обговорення, спрямування змісту спілкування, 
мотивація до певних дій, прогнозування рефлексії). У зв’язку з цим виникає 
потреба у створенні спеціальних мовних зразків для засвоєння як лексичного 
так і граматичного матеріалу (комунікативний підхід до навчання за вимогами 
ІМО характеризується чіткою структурою заняття, де на кожному занятті 
курсанту надаються максимум 8 нових лексичних одиниць, що «обігруються» 
протягом усього заняття і навіть подання граматичного матеріалу органічно 
пов’язується з цими лексичними одиницями у спеціальних мовних 
конструкціях). Наявність таких зразків дає змогу викладачеві і курсантам 
відійти від традиційної фронтальної роботи і акцентувати увагу на парній і 
груповій. Робота у парах і групах має свої значні переваги:  

1. Курсанти не бояться і не соромляться допускати мовні помилки (якщо 
під час парної, або групової роботи інший курсант помітив помилку і виправив 
– це сприймається як взаємодопомога і легше запам’ятовується, на відміну від 
корекції викладачем, яка сприймається як зауваження). 

2. Більше часу витрачається на обговорення і висловлення власних думок 
і дій щодо запропонованої наближеної до реальної навчальної ситуації, 
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особливе місце тут посідають half-part діалоги та етапи production і evaluation. 
3. Основною метою виступає повідомлення або отримання необхідної 

інформації у контексті навчальної теми і за наявності запропонованих 
конструкцій. 

4. Можливість охопити всіх учасників мовної взаємодії (під час роботи в 
закритих парах або в групах викладач проводить моніторинг дискусій із 
навчальної теми і протягом моніторингу має змогу контролювати правильність 
відповідей курсантів, при цьому не втручаючись у процес спілкування). 

Ураховуючи усі особливості функціонування навчальної моделі, що в 
основному спирається на раніше зазначені нами комунікативний та 
компетентнісний підходи ми дійшли висновку, що ефективність педагогічного 
процесу буде зумовлюватись рівнем наближення навчальної діяльності до тієї, 
що вважається об'єктом формування, тобто наближеної до  реальної ситуації.  

Тому йдеться тільки про «максимальне зближення процесів навчання і 
реального спілкування за такими найважливішими параметрами, як 
комунікативно-вмотивована мовленнєва поведінка викладача та майбутніх 
фахівців і предметність процесу спілкування, що забезпечується ретельним 
відбором комунікативно-мовленнєвих намірів, тем, ситуацій, які 
віддзеркалюють інтереси та потреби студентів» [9].  

Слід зазначити, навчально-мовленнєва ситуація лежить в основі 
ситуативних вправ. Деякі вчені вказують на два різновиди навчально-
мовленнєвих ситуацій: природну (warming-up: чи подобається вам погода за 
вікном? Яка погода вам подобається? тощо) і штучну (курсантам пропонується, 
наприклад, розповісти про свої дії на борту судна у разі виникнення 
надзвичайної ситуації) [2; 10]. 

Основне завдання використання навчально-мовленнєвих ситуацій у 
процесі навчання іноземної мови можна вбачати в тому, щоб готувати 
курсантів до реальної мовленнєвої комунікації, забезпечити перенос 
мовленнєвих дій з мовленнєвих вправ у мовленнєву практику. За основними 
параметрами вони повинні мати: 

• діяльнісний характер мовленнєвої поведінки комунікантів, 
  предметність процесу комунікації - тема, проблема, події тощо; 
• ситуативність спілкування, що моделюється як найтиповіші варіанти 
  взаємостосунків комунікантів; 
• мовленнєві засоби, що забезпечують процес спілкування та навчання в 
  цих ситуаціях [11, с. 3]. 
На думку вчених (М. Е. Брейгіна, М. Л. Вайсбруд, С. В. Калініна, 

О.Д.Климентенко, Л. 3. Якушина) навчально-мовленнєва ситуація повинна 
моделювати найбільш типові акти мовлення для тієї сфери спілкування, до якої 
треба готувати особистість та в якій відбувається спілкування, важливо також, 
щоб навчально-мовленнєва ситуація відповідала таким характеристикам, як 
повнота набору та різноманітність комунікативних моделей, повторюваність та 
варіативність, економічність [6]. 

Об'єктом моделювання навчальної діяльності потрібно обирати такі 
ситуації, в яких курсанти  є активними, багато говорять і отримують необхідну 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 93 



 Том 6. Выпуск 4(41)                                                                                         Педагогика,  психология и социология  

їм у майбутньому інформацію. Критеріями вибору таких навчально-
мовленнєвих ситуацій на нашу думку повинні бути: 

1. Мотивація і запланована рефлексивність курсанта під час «занурення» 
у ситуацію. 

2. Отримання/передача необхідної професійної інформації (суднова 
механіка, поведінка на судні, нормативна документація). 

3. Залучення усіх комунікантів у навчально-мовленнєву ситуацію 
(висловитись повинні всі учасники ситуації). 

4. Можливість висловити свою точку зору і почути інших. 
5. Чітко сформульовані інструкції щодо ролі кожного комуніканта. 
6. Врахування вікових особливостей курсантів. 
У змісті ситуацій повинні бути інформативні матеріали з різноманітних 

сфер життєдіяльності на морі. Ця інформація добирається відповідно до рівня 
засвоєного матеріалу з професійно-орієнтованих дисциплін.  

Таким чином, навчально-мовленнєві ситуації вимагають активної 
розумової діяльності усіх комунікантів, планування курсантами власних 
відповідей/запитань (не обов’язково, що вони будуть правильними, оскільки 
робота в парах/групах передбачає корекцію неправильних відповідей іншими 
учасниками ситуації), створення позитивної атмосфери і відповідний алгоритм 
вирішення конкретної ситуації, що, окрім стандартних дій у відповідності до 
міжнародних стандартів,  також базуються на певних стереотипах соціальної 
поведінки, але із врахуванням культурних особливостей команди у змішаних 
екіпажах (наприклад: якщо черговий мусульманин на вахті помітить 
нетверезого матроса і судно буде знаходитись, скажімо, в Арабських Еміратах, 
то порушнику буде загрожувати довготривала в’язниця). 

Ефективному впровадженню навчально-мовленнєвих ситуацій на заняттях 
англійської мови дуже часто на заваді стають як психолого-педагогічні так і 
методичні фактори, а саме: 

- недостатня мотивація курсантів під час вивчення певних тем;  
- нечітко сформульовані рольові позиції комунікантів; 
- занадто часте втручання викладача і відповіді курсантів у зв’язку з чим 

– неможливість курсанта висловити повною мірою свої думки; 
- неправильний розподіл мовного навантаження на учасників ситуації 

(один із комунікантів говорить і висловлює свої думки, а іншим залишається 
час на одне-два речення, що є неприпустимим при комунікативному підході); 

- ситуація не наближена до реальної професійної; 
- навчально-мовленнєва ситуація органічно не поєднана з темою 

навчального заняття і мета її використання незрозуміла; 
- стосунки між учасниками ситуації в академічній групі напружені; 
- рівень самоорганізації кожного окремого комуніканта. 
Ураховуючи всі аспекти підготовки курсантів спеціальності «Механік 

(судновий)» у контексті тих підходів, що були вибрані в якості провідних для 
нашого дослідження ми дійшли висновку, що їх запровадження буде ефективно 
впливати на підготовку майбутніх морських фахівців саме на заняттях з 
дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» за умов 
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методично правильного впровадження навчально-мовленнєвих ситуацій, що 
будуть максимально наближеними до реальних професійних.  

Рефлексивний компонент передбачає самостійну роботу курсанта над 
удосконаленням своїх знань, умінь, навичок. Для цього необхідно 
використовувати метод портфоліо, проблемне навчання, проектні технології, 
презентації підготовлені курсантами, колажування, відео-зйомки практичних 
занять з професійно-орієнтованих дисциплін з подальшим роз’яснення своєї 
діяльності англійською мовою тощо, які забезпечують не лише перенесення на 
власний досвід набутих знань, а й пошук інших методів та форм роботи. 

Отже, використання експерієнційного та рефлексивного підходів 
забезпечує організаційний компонент підготовки і мотивацію до оволодіння 
професійною діяльністю. 

До структури моделі в рамках організаційного компонента передбачено 
впровадження в навчальний процес заявлених принципів дослідження, які 
являють собою важливий компонент підготовки майбутніх суднових механіків 
у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема 
загальнодидактичних (науковості, доступності, систематичності, послідовності, 
свідомості, наочності, поєднання теорії з практикою) та специфічних для 
нашого дослідження, а саме принципи: вмотивованості, інтегративності, 
активності та самостійності курсантів, єдиної змістовної та процесуальної 
сторони навчання раціонального поєднання колективних та індивідуальних 
форм навчання, ситуативності, комунікативної спрямованості навчання. 

Для повноти розуміння функціонування основних принципів даного 
дослідження слід розглянути їх переваги. Так, принцип мотивованості при 
навчанні курсантів всіх видів іншомовної діяльності передбачає наявність 
свідомого інтересу до оволодіння знаннями, вміннями та навичками. 
Реалізувати його можна, вибравши ситуацію для вирішення конкретних 
проблем – навчальних, побутових, виробничих [4, c. 117].  

Принцип міжпредметної інтеграції забезпечує поглиблене навчання 
інших, зорема професійно орієнтованих, навчальних дисциплін («Суднові 
дизелі», «Суднові допоміжні устрої та системи», «Суднові котельні установки» 
тощо) за допомогою вже набутих іншомовних навичок, оскільки курсанти вже 
можуть спиратись на вже наявні у них знання, вміння та навички набуті під час 
вивчення інших дисциплін. З іншого боку, знання з професійних дисциплін 
допоможуть під час вивчення фахової англійської термінології. За цим 
принципом засвоєння лексики здійснюється з опорою на рідну мову, що є 
найбільш доступним засобом сприйняття такої лексики. 

Принцип комунікативної спрямованості передбачає вивчення мови як 
засобу формування комунікативної компетентності курсантів, соціально 
активної особистості, що прагне набути нових знань про навколишній світ. До 
цих знань долучаються знання набуті на заняттях з інших предметів, що разом 
складають знанієвий комплекс, утворюючи єдине інтеграційне середовище 
навчання. 

Принцип ситуативності передбачає пов’язаність відібраного матеріалу з 
певними умовами, в яких відбуватиметься майбутня професійна діяльність 
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курсантів. Реалізація даного принципу відбувається як під час групової і парної 
роботи, так і під час індивідуальних завдань. 

Принцип єдиної змістовної та процесуальної сторони навчання 
раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм навчання 
передбачає забезпечення навчального заняття таким дидактичним матеріалом, в 
якому повною мірою відображалися б особливості як індивідуальних так і 
групових (парних) форм навчання; відповідність навчальним програмам 
закладу освіти змісту дисципліни і особливості його сприйняття курсантами. 

Принцип активності та самостійності курсантів передбачає 
використання у процесі навчання власних мислительних операцій, 
рефлексивний та експерієнційний підходи у процесі викладення матеріалу, 
появу позитивних емоцій, використання методів стимулювання і заохочення до 
навчальної діяльності. 

Забезпечення ефективної підготовки майбутніх фахівців морського 
профілю потребує впровадження всіх перелічених принципів. 

Технологічний компонент моделі передбачає впровадження в навчальний 
процес авторської методики підготовки майбутніх суднових механіків у процесі 
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, яка забезпечує реалізацію 
педагогічних умов на певних етапах навчання: пізнавально-збагачувальному, 
репродуктивно-діяльнісному, професійно-творчому через зміст дисциплін 
фахової та іншомовної підготовки, а також розробленого у дослідженні 
спецкурсу і відповідні засоби підготовки, що забезпечують досягнення 
кінцевого результату – рівнів підготовки майбутніх суднових механіків у 
процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. 

Системність, послідовність і наступність формування комплексу 
компонентів підготовки майбутніх суднових механіків забезпечується 
поетапною організацією навчального процесу. 

На пізнавально-збагачувальному етапі підготовки майбутніх суднових 
механіків відбувається формування переважно професійного компоненту. Мета 
цього етапу – набуття теоретичних знань з фахових дисциплін та англійської 
мови загального вжитку для подальшого формування базових компетентностей, 
вдосконалення понятійного апарату майбутніх суднових механіків за рахунок 
реалізації інтегративного підходу у навчанні – другої педагогічної умови 
підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-
орієнтованих дисциплін. 

На репродуктивно-діяльнісному етапі формується мотиваційний 
компонент підготовки, реалізуються перша і друга педагогічні умови – 
підвищується позитивна мотивація до професійної діяльності у процесі 
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, відбувається перенесення 
набутих знань з теоретичних дисциплін через інтегративний підхід на 
практичних досвід майбутніх суднових механіків. Мета етапу – забезпечення 
професійної орієнтації у їх підготовці. 

На професійно-творчому етапі здобуті знання та сформовані базові 
компетентності перетворюються на власний досвід курсанта, який він 
підтверджує під час проходження практики. Умовно-професійна діяльність в 
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аудиторії аналізується ним під час виробничої практики, розробляються шляхи 
усунення недоліків і труднощів, що виникають в реальних професійних 
ситуаціях та вдосконалюють творчі навички. На цьому етапі відбувається 
реалізація всіх педагогічних умов, що сприяє інтегрованому формуванню 
готовності майбутніх суднових механіків до професійної діяльності та 
формування комунікативного і творчого компонентів. 

Перша педагогічна умова має наскрізний характер  і реалізується на всіх 
етапах навчання при проведенні практичних, семінарських, лекційних занять, а 
також у процесі самостійної роботи (проекти, тренінги, он-лайн курси). 

Оцінно-результативний компонент моделі передбачає перевірку рівнів 
підготовки суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін, ефективність реалізації методики та педагогічних умов, 
започаткованих у роботі. Даний компонент виявляє діагностику стану, 
динаміку підготовки курсантів до професійної діяльності, обробку, аналіз та 
інтерпретацію результатів експериментально-дослідного навчання. 

Для здійснення контролю, аналізу й оцінювання стану підготовки 
майбутніх морських інженерів до професійної діяльності в дослідно-
експериментальному навчанні використовувались творчі завдання, проблемні 
ситуації, професійно-спрямовані тематичні тексти та навчальні ситуації.  
Визначено рівні сформованості підготовки майбутніх суднових механіків у 
процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, визначені критерії та 
показники.  

Висновки. 
Таким чином, впровадження в навчальний процес поетапної методики 

(пізнавально-збагачувального, репродуктивно-діяльнісного та професійно-
творчого етапів), використання ефективних підходів, створення відповідних 
педагогічних умов, опора на загальнодидактичні принципи  та використання 
відповідних засобів навчання (навчально-методичного посібника «English skills 
for marine engineers») дасть можливість інтегрувати професійні знання 
майбутніх суднових механіків в єдине ціле і сформувати в них професійне 
бачення суднових механізмів як однієї цілісної механізованої системи, що 
підвищить стимул до оволодіння професійною діяльністю і зробить процес 
підготовки майбутніх морських фахівців ефективним. 
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Анотація. Проаналізовано значення та особливості організації контролю 

навчальної діяльності студентів в електронному навчальному курсі з 
дисципліни. 
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контроль. 
Abstract. Role and the features of control providing over the students' learning 

activities during e-learning courses in the discipline have been analyzed. 
Key words: e-learning, learning activities, tests, control. 
Вступ 
Сьогодні для вищих навчальних закладів важливо застосовувати 

електронні технології, які дають можливість організувати повноцінний 
навчальний процес. Такі технології навчання дають змогу забезпечити 
студентів електронними навчальними ресурсами для самостійного 
опрацювання, завданнями для самостійного виконання, реалізувати 
індивідуальний підхід до кожного студента тощо. Використання електронних 
технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу вносить зміни в 
елементи традиційної системи освіти. Перш за все – у методику викладання 
всіх дисциплін. Доступність інформації сприяє розвитку умінь співставлення, 
синтезу, аналізу та ін. Використання електронних технологій змінює методику 
проведення аудиторних занять, організації навчальної роботи студентів та 
контролю її виконання. 

Для ефективного використання електронних технологій у навчальному 
процесі потрібен системний підхід, який забезпечує вирішення завдань із 
технічним, програмним, навчально-методичним, кадровим, нормативно-
правовим забезпеченням, управлінням процесом навчання та розвитком 
технологій [1, 2].  

Основний текст. В Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України створено електронні курси з навчальних 
дисциплін на базі платформи дистанційного навчання Moodle. Вона відповідає 
всім основним критеріям, що висуваються до систем електронного навчання, 
зокрема [1]: 

- функціональність – наявність набору функцій різного рівня, наприклад, 
управління курсами та навчальними групами, аналіз активності студентів тощо; 

-надійність – зручність управління навчанням, простота оновлення 
контенту; 

-наявність вбудованих засобів розробки та редагування навчального  
контенту; 
-наявність системи перевірки та оцінювання знань студентів у режимі  
он-лайн (тести, завдання, контроль активності на форумах); 
Застосування системи Moodle у навчальному процесі дає можливість  
викладачу мати зокрема [1]: 
- зручний інструмент для обліку та контролю навчальної діяльності 

студентів;  
-встановлювати потрібні терміни виконання студентами завдань; 
-використовувати текстові, графічні, аудіо- та відео-матеріали при  
організації навчального процесу; 
-швидко і зручно змінювати, розширювати, доповнювати та корегувати  
навчально-методичні матеріали дисципліни; 
-організовувати комп’ютерне тестування контролю знань студентів; 
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-мати автоматизовану систему рейтингового оцінювання самостійної  
роботи студентів тощо.  
Електронні навчальні курси з дисципліни розміщуються на 

інформаційному порталі університету. Навчальні матеріали курсів 
структуровані за такою схемою: загальна інформація про курс, зміст модулів і 
підсумкова атестація. 

Зміст модуля включає такі матеріали: теоретичний навчальний матеріал; 
лабораторні роботи; завдання для самостійної роботи; модульний контроль. 

Теоретичний навчальний матеріал містить структуровані лекційні 
матеріали, презентації лекцій та контрольні запитання до лекцій. До кожної 
лабораторної роботи сформульовано мету та завдання, необхідні для засвоєння 
теми, надано методичні рекомендації для їх виконання, список індивідуальних 
завдань. Для модульного контролю створено тестові завдання різних типів. 
Підсумкова атестація містить контрольні запитання і завдання для підготовки 
студентів до заліку та іспиту, а також підсумковий тест.  

Основною формою контролю знань у дистанційному навчанні є 
тестування. Застосування системи Moodle у навчальному процесі дає 
можливість викладачу мати зручний інструмент для обліку та контролю 
навчальної діяльності студентів. В електронному навчальному курсі з 
дисципліни створюється банк тестових завдань за категоріями складності. Всі 
тестові завдання поділені на категорії: „прості”, „середньої складності”, 
„складні”. До категорії „простих” відносяться завдання на знання, розуміння, 
застосування за класифікацією таксономії Б. Блума. До категорії „складних” – 
завдання на синтез, аналіз, оцінювання.  

Для контролю студентів в електронному курсі «загальна та неорганічна 
хімія» для напряму підготовки «харчові технології та інженерія» нами створено 
тестові завдання таких типів:  

1) закриті тестові завдання, коли пропонуються варіанти відповідей - це 
завдання з вибором однієї правильної відповіді або з можливістю множинного 
вибору;  

2) завдання відкритої форми, в яких немає готових відповідей; 3) завдання 
на відповідність, в яких необхідно відповідність між елементами завдання 
подати у вигляді правильної комбінації цифр і букв;  

4) завдання на визначення правильної послідовності виконання тих чи 
інших дій;  

5) завдання на отримання чисельної відповіді. 
Система електронного навчання Moodle надає користувачу багато функцій, 

що полегшують опрацювання результатів тестування. Можна задати шкалу 
оцінювання, існує механізм напівавтоматичного перерахування результатів. У 
системі підтримуються розвинені засоби статистичного аналізу результатів 
тестування та складності окремих тестових питань.  

Для виконання контрольних завдань передбачені різні варіанти надання 
результатів: графіки, діаграми, порівняльні таблиці, презентації, завдання з 
відповіддю у вигляді тесту тощо.  

Викладач обов'язково вказує критерії оцінювання кожного елемента 
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завдання і кількість балів за його виконання. Виконані завдання студенти 
мають можливість посилати викладачеві в електронній формі. Бали викладач 
виставляє в електронний журнал.  

Під час підготовки тестових завдань важливе значення має правильний 
вибір типу завдань, які будуть використовуватися при перевірці знань. 

Так, при вивченні хімії з теми «Електролітична дисоціація» можна 
запропонувати тести наступних типів: 

І. Тести з вільним складанням відповіді (відкриті завдання). Вони можуть 
мати вигляд твердження, виразу, пропозиції, в яких є пропуски і студент 
повинен вписати слова, позначення, цифри або формули (завдання на 
доповнення або перелік). Наприклад: 

1. Процес розпаду молекул електролітів на йони під впливом полярних 
молекул розчинника або при розплавленні називають ... 

2. Електроліти, які дисоціюють у водних розчинах з утворенням аніонів 
ОН-, називають ... 

3. Ступінь електролітичної дисоціації розраховують за формулою... 
ІІ. Тести з наданими відповідями (закриті завдання). Бувають 

одновибіркові і з множинним вибором. Наприклад: 
1. Ступінь дисоціації оцтової кислоти зростає у випадку: а) додавання 

натрій гідроксиду; б) натрій ацетату; в) нагрівання розчину; г) охолодження 
розчину. 

2. У водному розчині ступінчасто дисоціюють електроліти (записати 
формули): а) сульфітна кислота; б) хром (ІІІ) сульфат; в) кальцій гідроксид; г) 
калій дигідрогенфосфат. 

ІІІ. Тести на відновлення послідовності. Складаються з питання або умови 
задачі та переліку елементів відповіді, які студент повинен розташувати в чітко 
визначеній послідовності. Наприклад: 

1. Розташуйте в порядку зростання сили електроліти: гідроксиди натрію, 
амонію, алюмінію, феруму(ІІ). 

2. Запишіть формули і розташуйте електроліти в порядку зростання 
кількості ступенів дисоціації: титан (IV) гідроксид; дифосфатна кислота, хром 
(ІІІ) гідроксид; купрум (ІІ) гідроксосульфіт. 

ІV. Тести з вибірково-впорядкованими завданнями. Складаються з питання 
або умови задачі та переліку елементів відповіді, з яких студент повинен 
вибрати правильні і розташувати їх в чітко визначеній послідовності. 
Наприклад: 

1. Встановити відповідність між силою електроліту та прикладом сполуки. 
2. Встановити відповідність між електролітом та кількістю ступенів його 

дисоціації. 
3. Встановити відповідність між типом електроліту та сполуками, що 

належать до цього типу. 
4. Встановити відповідність між типом дисоціації та сполуками, що 

дисоціюють за цим типом. 
Висновки 
Таким чином, практика показує, що контроль відіграє важливу роль у 
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підвищенні ефективності навчання. Він повинен здійснюватися за двома 
взаємопов'язаними напрямками: вдосконалення педагогічного контролю за 
результатами роботи та розвиток самоконтролю студентів в процесі вивчення 
ними дисципліни. Систематичний контроль дає повну інформацію про якісний 
рівень навчального процесу.  
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Анотація. В роботі розглядається досвід викладачів ДНЗ «Центр 

професійної освіти технологій, поліграфії та дизайну» та Національного 
університету біоресурсів і природокористування України щодо формування 
системи екологічних цінностей та пріоритетів за вивчення хімічних дисциплін. 
Проаналізовано досвід впровадження стандартних та нестандартних 
комбінованих уроків з хімії: уроку-суду, рольової гри, ток-шоу, уроку-
конференції, круглого столу, інтегрованих уроків. Дано методичні рекомендації 
та зроблено висновки щодо важливості усвідомлення учнями потреби 
дбайливого, бережливого ставлення до природи як національного суспільного 
багатства.  

Ключевые слова: екологічне виховання, екологія, навколишнє середовище, 
нестандартні уроки, хімічні дисципліни.  
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Abstract. The experience of stuff of State educational institution “Center of 
professional education of information technology, printing and design” and  National 
university of life and environmental sciences of Ukraine concerning formation of the 
system of environmental values and priorities for the study of chemical subjects is 
considered in the work. Expedience of implementing of standard and innovative 
chemistry lessons: lesson-court role-playing games, talk shows, lessons, conferences, 
roundtables, integrated lessons is analyzed in the article. The methodical 
recommendations are given and conclusions regarding the importance of students 
comprehension of thrifty attitude towards nature as a national social wealth are 
made. 

Key words: environmental education, ecology, environment, innovative lessons, 
chemical disciplines 

Вступ. 
Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації, її 

держави, запорука майбутнього, найбільш масштабна і людиноємка сфера 
суспільства. Дбайливе ставлення людини до природи складається не тільки з 
уміння використовувати її плоди. Дуже важливим є те, щоб усвідомлення 
значимості природи стало внутрішнім надбанням особистості. Тому потрібно 
формувати екологічну свідомість учня, що проходить найбільш ефективно, 
якщо педагогічний процес екологічного виховання враховує психологічні 
особливості учнів та процеси формування екологічної свідомості.У зв'язку з 
цим виникає необхідність суттєвого удосконалення змісту навчального 
процесу, створення відповідних педагогічних умов для екологічного виховання 
учнів, відбору оптимальних форм, методів і прийомів навчання екології. 

Огляд літератури. 
Необхідність виховання у членів суспільства певних установок поведінки 

по відношенню до природи виникла у людства ще на найдавніших етапах його 
розвитку. Як приклад можна згадати і системи табу у первісних народів, які, 
забороняючи полювання на певні види тварин в період їх розмноження, 
сприяли збереженню видової багатоманітності природного простору. Пізніше, 
коли проблема формування членів суспільства стала об'єктом зацікавлення 
науки, створювались концепції «натуралістичного» (Я.А. Коменський, Ж.-
Ж.Руссо, М.Ушинський) чи «природозгідного» виховання (Ш.Фур'є). 

Великий німецький гуманіст Й.-В. Гете зазначав, що немає нічого 
страшнішого за діяльнісне невігластво. Саме відсутність необхідних знань, їх 
невідповідність реальній ситуації, що породжує неспроможність передбачити 
всі, і в тому числі и негативні, наслідки втручання людини в природні процеси, 
а не зла воля, є головною причиною екологічної кризи. 

Екологічне виховання - це неперервний процес навчання, виховання, 
самоосвіти, накопичення досвіду і розвитку особистості, спрямований на 
формування ціннісних орієнтацій, норм поведінки і спеціальних знань щодо 
збереження навколишнього середовища і природокористування, реалізованих в 
екологічно грамотній діяльності. При детальнішому розгляді в процесі 
екологічного виховання можна виділити три відносно самостійних, як за 
методами так і за цілями, складових: екологічне просвітництво, екологічна 
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освіта та власне екологічне виховання. Вони являють собою певні етапи в 
процесі неперервного екологічного виховання в широкому розумінні. 

Екологічне виховання не може бути ефективним, не формуючи 
відповідним чином основ світогляду. Для того, щоб індивід міг дійсним чином 
взяти участь у ліквідації загрози екологічної кризи, щоб це стало його 
внутрішньою потребою, необхідна його здатність дати науково обґрунтовані 
відповіді на питання про сутність світу, природи, людини, про цілі та межі 
людського пізнання та перетворення оточуючого природного світу, про сенс 
людського буття . 

У цьому напрямку відбувається формування системи екологічних 
цінностей та пріоритетів індивідів і суспільства. Таким чином, uоловною метою 
екологічного виховання є формування екологічної культури, що повинна 
включати в себе систему екологічних цінностей та екологічну відповідальність. 

Основний текст.  
Для екологічного виховання учнів на уроках хімії нами за участю 

викладачів кафедри загальної хімії НУБіП України використовуються як 
стандартні комбіновані уроки, так і нестандартні: уроки-конференції, рольова 
гра, ток-шоу, круглий стіл, інтегровані уроки. Використання електронних 
підручників дозволяє ефективно донести до учнів необхідну інформацію, 
активізувати їх образне мислення, створити чуттєвий образ об’єкта або 
хімічного явища, яке вивчається. 

Наприклад, за вивчення теми "Виробництво сульфатної кислоти" та 
"Промисловий синтез амоніаку". проводиться урок-рольова гра. Група 
розбивається на команди: проектувальники заводу, технологи, конструктори, 
експерти з охорони праці та техніки безпеки, екологи, економісти, науковці. 
Вивчаючи історію синтезу, сировину, вибираючи найбільш оптимальні умови 
та схему виробництва, учні розглядають і вплив виробництва на довкілля                 
Розглядаючи тему "Склад мила та його миюча дія. Поняття про синтетичні 
миючі засоби", розкриваються вплив СМЗ на навколишнє середовище. Щоб 
закріпити у свідомості учнів інформацію про важливу роль ароматичних 
вуглеводнів для людини, поглибити знання учнів про застосування сполук 
бензолу та їх значення, привернути увагу до проблеми використання 
пестицидів нами застосовується нетрадиційний урок-суд над фенолом, 
проведення якого сприяє формуванню екологічного мислення учнів.  

Окремою темою проходить "Отруйність спиртів, їхня дія на організм 
людини. Застосування етанолу і метанолу", під час якої звертається на 
отруйність метанолу, виникнення наркотичної залежності від вживання 
етанолу, метаболізм етанолу і його вплив на організм людини. 

Завершенням екологічної освіти на уроках хімії виступає тема "Хімія і 
екологія". Під час вивчення якої учні з'ясовують позитивний і негативний вплив 
хімічної промисловості, синтетичних матеріалів та речовин на екологічний стан 
середовища. 

Висновки. 
Розв'язання проблем охорони природи і раціонального 

природокористування неможливе без формування високого рівня екологічної 
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культури кожного члена сучасного суспільства, особливо молоді. Тому в 
умовах державного становлення України одним із пріоритетних завдань 
національної школи є прищеплення майбутнім господарям країни 
загальнолюдських цінностей у ставленні до природи, забезпечення їх 
науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, залучення до 
активної діяльності з охорони і поліпшення природного довкілля. 

Від того, наскільки глибоко усвідомлять учні потребу дбайливого, 
бережливого ставлення до природи як національного суспільного багатства, 
вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дій інших людей у 
природі, спиратися на глибоко наукові знання при виборі рішень стосовно 
природи у процесі своєї трудової діяльності, істотною мірою залежатиме 
майбутнє людства. Ставлення учня до природи свідчить про рівень його 
культури, його позицію як громадянина незалежної України. 
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