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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 ученыхспециалистов 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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Бадіца М. В.
ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У
ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Криворізький педагогічний інститут державного вищого навчального закладу
«Криворізький національний університет»,
Кривий Ріг, пр. Гагаріна 54, 50086
Baditsa M.V.
PEDAGOGICAL MANAGEMENT OF GUALITY OF FUTURE
PRESCHOOL SPECIALISTS’EDUCATION AT HIGHER EDUKATIONAL
ESTABLISHMENT
Senior Lecturer, Candidate of pedagogy, Kryvyi Rih Pedagogical Institute of
“Kryvyi Rih National University” State Higher Educational Institution,
54 Gagarin prospect, Kryvyi Rih, postal code: 50086

Анотація. В статті розглядається сутність педагогічного менеджменту,
що забезпечує формування менеджера дошкільної освіти та навчальновиховного процесу у вищому навчальному закладі. Охарактеризовані основні
підходи до визначення змісту поняття якості вищої освіти. Розкрито
стратегію якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у вищому
навчальному закладі.
Ключові слова: педагогічний менеджмент, якість, професійна підготовка,
менеджер дошкільної освіти, менеджер навчально-виховного процесу.
Abstract. The article deals with the essence of pedagogical management forms
the preschool education’s manager and the educational process in higher education
establishment. The main approaches to the definition of what constitutes quality of
higher education are characterized. The strategy of qualitative training of future
preschool education’s specialists in higher education establishment is revealed.
Key words: pedagogical management, quality, training, preschool manager, the
manager of the educational process.
Постановка проблеми. Трансформація національних систем освіти
направлена на пошук нових систем організації, навчання та управління
освітньою діяльністю відповідно до світових тенденцій розвитку вищої освіти.
Відтак, проблеми наукового обгрунтування теорії педагогічного менеджменту
та управління освітою на кожному з її рівнів організації набуває особливої
соціальної значущості, на що вказано в державній національній програмі
«Освіта» (Україна ХХ1 століття: стратегія освіти). Забезпечення якості вищої
освіти є пріоритетом держави. Тому освітня діяльність повинна забезпечувати
якісну підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно
до стандартів вищої освіти.
У педагогічній науці та практиці приділяється значна увага проблемі
професійної підготовки вихователя як менеджера дошкільної освіти. Зокрема
аналіз практики підготовки майбутніх менеджерів дошкільної освіти ілюструє
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невідповідність змісту, форм й методів соціальним замовленням суспільства на
підготовку спеціалістів у галузі дошкільної освіти для творчої професійної
діяльності в інноваційному режимі. У зв’язку з цим постає необхідність
впровадження стандартів якості вищої освіти, загальнодержавної програми
розвитку якості вищої освіти, комплексного підходу до управління якістю
вищої освіти, педагогічного менеджменту якості професійної підготовки
студентів в систему ВНЗ. Такий підхід забезпечує якість освітніх послуг
шляхом контролю зовнішньої і внутрішньої системи управління, підвищує
конкурентоспроможність майбутніх фахівців, удосконалює інфраструктуру та
сталий розвиток ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про важливість та актуальність
управління якістю професійної підготовки у вищому навчальному закладі
свідчить значна кількість наукових та методичних праць. Так, теоретичні
аспекти системи управління якістю у ВНЗ досліджували Л. Віткин, О. Волков,
О. Демиденко, В. Загорський, А. Зенкін, С. Опрятний, В. Садковий,
А. Химичева; керівництва педагогічними системами (М. Дмитрієва,
Н. Кузьміна, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Н. Хмель, В. Якунін та ін.);
педагогічного менеджменту (В. Бондар, В. Крижко, Н. Коломинський,
Є. Павлютенков, М. Приходько, В. Симонов та ін.); активного навчання
майбутніх педагогів у вищій професійній школі (Л. Ахмедзянова, І. Богданова,
А. Вербицький, Е. Карпова, Н. Кічук, Л. Кондрашова, З. Курлянд, А. Ліненко,
В. Майборода, О. Пєхота, Р. Хмелюк, О. Цокур, О. Якубовська та ін.), фактори
підвищення ефективності реалізації педагогічного менеджменту вивчали
Є. Березняк, Б. Кобзарь, А. Орлов, М. Поташник, М. Приходько, В. Симонов,
М. Сунцов, В.Сухомлинський, Р. Шакуров, Т. Шамова, концептуальні основи
менеджменту та моніторингу якості вищої освіти розкрили Т. Андрущенко,
В. Бахрушин, В. Бех, Ю. Бех, М. Бойченко, Л. Василевич, Е. Векслер,
В. Гайденко, Є. Гаффарова, С. Клепко, М. Култаєва, В. Рифа, І. Степаненко,
Р. Тягур, О. Чаркіна, структуру менеджменту в теорії професійної підготовки
визначено В. Жигірь, менеджмент творчості досліджувала В. Канафоцька,
сучасний менеджмент якості науково-педагогічних працівників вищого
навчального закладу обґрунтували О. Величко, В. Іващенко, О. Рожков,
О. Ясев.
Науковці стверджують, що для реалізації управлінського аспекту
професійної діяльності необхідно оволодіння професійно важливими
здібностями і якостями, а також уміннями і навичками.
Водночас, сучасні дослідження розкривають різні аспекти підготовки
студентів дошкільних факультетів до менеджменту в професійної діяльності.
Зокрема, педагогічного менеджменту (Г. Закорченна) та самоменджменту
(В. Мусієнко-Репська) в дошкільній освіті; у процесі педагогічної практики
(Є. Прохорова); формування риторичної культури (В. Тарасова); педагогічної
підтримки дітей дошкільного віку (Н. Колосова); використання комп’ютерних
технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників
(І. Мардарова) тощо. Зазначимо, що окремі аспекти управління дошкільними
закладами досліджували Л. Артемова, Л. Бахтуріна, А. Бондаренко,
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А. Васильєва, І. Кобітіна, В. Кузь, В. Ликова, Л. Поздняк, В. Шкатулла та ін.
На думку Г. Закорченної, професійна підготовка майбутніх вихователів до
педагогічного менеджменту в дошкільній освіті найбільш ефективно
здійснюється у спеціально організованих умовах навчання під впливом
суб’єктивних чинників [1]. Якість підготовки майбутніх вихователів до
професійної діяльності у сфері валеологічного виховання дошкільників
В. Нестеренко розглядає в контексті вирішення завдань у межах педагогічної
діяльності шляхом створення позитивної мотивації у студентів до формування
відповідних умінь і навичок.
Аналіз літературних джерел, наукових досліджень і педагогічної практики
з різних аспектів управління якістю професійного становлення педагога
дозволяє стверджувати, що проблема педагогічного менеджменту якості
професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у вищому
навчальному закладі набула актуальності лише наприкінці ХХ століття. Відтак,
комплексних досліджень з окресленої проблеми не проводилося.
Виділення невирішених частин загальної проблеми. Залишається
актуальним розкриття сутності педагогічного менеджменту у формуванні
менеджера дошкільної освіти як організатора та суб’єкта творчої діяльності.
Мета статті. Розкрити сутність педагогічного менеджменту якості
професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у вищому
навчальному закладі, конкретизувати зміст поняття «якість вищої освіти».
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі
відбувається реформування системи вищої освіти, що передбачає оновлення її
змісту. Тому модернізація освітнього процесу окреслює нові універсальні
вимоги до професійної компетентності учасників освітнього процесу:
– оволодіння технологіями менеджменту і маркетингу в освіті;
– залучення до управлінських процесів;
– створення принципово нових освітніх моделей у підготовці менеджерів
дошкільної освіти та навчально-виховного процесу;
– підвищення престижності професії;
– модернізація програми підготовки майбутніх фахівців дошкільної
освіти з урахуванням досвіду інших країн світу.
Професійну компетентність майбутніх менеджерів дошкільної освіти та
навчально-виховного процесу визначають такі чинники:
– вміння ставити актуальні, теоретично обґрунтовані та практично
значущі цілі;
– вміння здійснювати тактичне планування діяльності всіх учасників
освітнього процесу;
– вміння за допомогою ефективних засобів обирати й реалізувати
поставлені цілі та коригувати раніше визначену тактику, співвідносячи
її з реальними умовами освітнього процесу;
– вміння здійснювати кваліфікований самоаналіз та аналіз діяльності всіх
учасників освітнього процесу.
Аналіз наукової літератури дозволяє конкретизувати зміст понять
«менеджмент», «педагогічний менеджмент». Сутність поняття «менеджмент»
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науковці розглядають з двох позицій: як процес управління системами і вміння
досягти поставлених цілей (І. Кіндрат, І. Коваленко) і особливий вид діяльності,
який забезпечує цілеспрямовану концентрацію зусиль людей для отримання
заздалегідь визначеного результату (З. Курлянд).
Одним з різновидів соціальних систем є освіта. Отже, об'єктом
менеджменту освіти є освітня сфера. Предметом менеджменту освіти –
теоретико-методологічні та практичні фактори побудови, функціонування та
управління освітніми інституціями на державному, міждержавному,
міжнародному та транснаціональному рівнях (І. Коваленко). Ми поділяємо
думку науковців, які розрізняють зміст понять «управління», «менеджмент»,
«педагогічний менеджмент» (А. Ньомова та Т. Шамова). Зокрема, від
управління менеджмент відрізняється тим, що передбачає свободу прийняття
рішень керівників і підлеглих за умов невизначеності ситуації. За З. Курлянд,
специфіка педагогічного менеджменту полягає в тому, що він має принципово
інший механізм, спрямований на вирішення конкретних проблем взаємодії
учасників процесу в реалізації професійних завдань. Він виникає тоді, коли
об'єкт набуває якостей суб'єкта відносин [3].
Використання засобів менеджменту в теорії і практиці управління вищою
школою забезпечить психологічне підґрунтя для досягнення управлінської мети
та урізноманітнення способів вирішення управлінських завдань, кардинальні
зміни умов функціонування закладів освіти відповідно до запитів суспільства,
розповсюдження
швидкореагуючих
управлінських
механізмів
через
осмислення зарубіжних концепцій педагогічного менеджменту.
У психолого-педагогічній літературі поняття «менеджмент» вживається в
різних словосполученнях, але загальновживаним є «педагогічний менеджмент».
Поняття «педагогічний менеджмент» по-різному виявляє свою сутність: як
наука про управління педагогічними системами, певна організація роботи
фахівців закладу освіти для досягнення поставленої мети найбільш
раціональними способами, організація діяльності закладу освіти, система
управління, особливий тип вмілості та адміністративні навички особи.
Педагогічний менеджмент як діяльнісна система містить такі структурнофункціональні компоненти: мету діяльності (запланований, очікуваний
результат); суб'єкт управління (ректор ВНЗ, методист (спеціаліст)
комунального закладу «Інноваційно-методичний центр», завідувач, методист
ДНЗ, вихователі; викладач ВНЗ); суб'єкт творчої діяльності – виконавець
розпоряджень менеджера освіти (діти, батьки, вихователь, методист ДНЗ;
студент); зміст діяльності (навчально-пізнавальна, управлінська та інша
інформація); способи діяльності (методи і стиль взаємодії вихователя з дітьми,
керівництва дошкільного навчального закладу з вихователями, асистентом
вихователя КДНЗ і дітьми, методиста (спеціаліста) комунального закладу
«Інноваційно-методичний центр» з адміністрацією КДНЗ та ін.); результат
діяльності менеджера (ступінь обізнаності, вихованості й розвитку творчої
особистості).
З огляду на різноманітність педагогічних систем, сутності основних
принципів педагогічного менеджменту Г. Закорченна зазначає, «педагогічний
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менеджмент у дошкільній освіті – це специфічний вид інтелектуальної
діяльності, що реалізується через систему дій особистості та впливу на об’єкт
управління шляхом науково обґрунтованого аналізу, прогнозування,
планування, організації, контролю і оцінки якості їх функціонування з метою
досягнення високої ефективності соціально-значущих освітньо-виховних
результатів» [2, с. 112 – 113].
Отже, педагогічний менеджмент виявляє свою сутність як теорія, методика
і технологія ефективного управління педагогічними системами, що обумовлена
особливостями предмета, продукту й результату праці менеджера освіти
(В. Симонов). Розглядаючи сутність «педагогічного менеджменту» ми маємо на
увазі управління менеджером освіти учбовим процесом як окремою
педагогічною системою.
Правомірність введення терміну «педагогічний менеджмент» потребує
уточнення змісту понять «менеджер освіти», «менеджер навчальнопізнавального процесу», «менеджер навчально-виховного процесу».
На думку З. Курлянд менеджер освіти – це особа, яка професійно здійснює
функції педагогічного менеджменту на рівні будь-якої педагогічної системи
(від міністра освіти, його заступників, інспекторів відділів освіти і до окремого
викладача). Менеджер навчально-пізнавального процесу – це вчитель,
вихователь, викладач, педагог. Який виступає в професійній ролі суб’єкта
системи управління навчально-пізнавальною діяльністю тих, кого він навчає і
виховує. Менеджер навчально-виховного процесу – це керівник закладу освіти
(директор (ректор), його заступники), який виступає в професійній ролі
суб’єкта системи управління навчально-виховною (педагогічною) діяльністю
працівників освіти [1].
Успіх управлінських рішень знаходиться у правовому полі, якість яких
визначається умінням менеджера освіти оперативно діяти на основі
конструктивного аналізу, моделювати творчий процес, прогнозувати його
результативність в умовах ринку відповідно до запитів суспільства.
Отже, менеджер дошкільної освіти – «це спеціаліст-професіонал, сучасний
керівник, який керує персоналом, забезпечує успіх у досягненні мети, престиж і
ефективність соціально-педагогічних результатів» [2, с. 112 – 113].
Ми погоджуємось з думкою З. Курлянд, що одним із пріоритетних
напрямів у роботі менеджера освіти є добір, раціональне разміщення та
використання творчого потенціалу підлеглих, стимулювання пошуків і
реалізації інновацій у сфері їхньої професійно-педагогічної діяльності, розробці
маркетингової концепції. Якісно підготувати менеджера дошкільної освіти
можливо за допомогою моніторингу якості навчально-виховного процесу,
вивчення ринку праці.
Професійно-педагогічна підготовка у словникових джерелах визначається
«як система організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування в
особистості професійної спрямованості, знань, умінь, навичок і професійної
готовності» [5, с.121].
Оскільки сучасна вища освіта передбачає здобуття фахівцем
фундаментальної професійної підготовки, високого рівня спеціалізації та
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складності, то якість реалізації здобутих особистістю компетентностей, їх
самовартість і суспільна цінність визначається як сукупність характеристик
системи вищої освіти та її складових, що задовольняє потреби окремої особи та
суспільства [4].
Висновки. Отже, педагогічний менеджмент якості професійної підготовки
майбутніх фахівців дошкільної освіти у вищому навчальному закладі
спрямований на підготовку ефективного менеджера освіти – професійного
управлінця, готового до діалогу, орієнтованого на співпрацю в умовах
стабільності та змін.
Перспективи подальших розвідок. З метою підвищення ефективності
педагогічного менеджменту якості професійної підготовки майбутніх фахівців
дошкільної освіти у вищому навчальному закладі необхідно збалансувати
зарубіжний та національний досвід шляхом удосконалення державного
управління взагалі.
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Аннотация. В статье в соответствии с требованиями к содержанию
учебников
нового
поколения,
конституированных
на
основе
лингвокультурологического подхода: об означена методическая система,
воплощенная в конкретном учебном материале; раскрыты информационная,
трансформационная, систематизирующая, функция закрепления и контроля,
самообразования,
интегрирующая,
координирующая,
развивающевоспитывающая дидактические функции учебника.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, студенты-греки,
лингвокультурологический подход, учебник нового поколения, дидактические
функции учебника.
Abstract. In an article in accordance with the requirements to the content of a
new generation of textbooks, constituted on the basis of linguistic and cultural
approach: on the signified methodical system, embodied in the specific educational
material; disclosed information, transformational, systematizing, the function of
securing and monitoring, self-integrating, coordinating, developing gam-raising a
didactic textbook function.
Keywords: Russian as a foreign language, Cypriots students cultural linguistics
approach, a new generation of textbooks, textbook didactic function.
Вступление.
Современный период развития методики преподавания иностранных
языков характеризуется повышением интереса учёных и практиков к учебнику
иностранного языка. Это можно объяснить тем, что учебник служит основным
средством обучения, наиболее важным компонентом учебного процесса,
который объединяет всех его участников – авторов и составителей учебника,
учителей-практиков и обучаемых. В учебнике находит отражение
определённый концептуальный подход к обучению иностранному языку, цели,
принципы содержание обучения. Он выступает в качестве компонента,
управляющего деятельностью учителя и учащихся. Таким образом, можно
сказать, что учебник определяет не только тактику и стратегию, но и систему
обучения в целом.
Обзор литературы.
В современной педагогической науке учебник определяется как «массовая
учебная книга, излагающая предметное содержание образования и
определяющая виды деятельности, предназначенные школьной программой для
обязательного усвоения учащимися с учётом их возрастных или иных
особенностей» [3, с. 12]. Учебник раскрывает конкретный учебный материал и
определяет логику его развёртывания в рамках предмета. Авторы теории
школьного ученика [Д. Зуев, И. Лернер, И. Товпинец, В. Беспалько]
придерживаются единого мнения о том, что в учебнике находят воплощение
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две взаимосвязанные стороны. Во-первых, он является материализованным
носителем содержания образования, важнейшим источником знаний. Вовторых, учебник – важнейшее средство обучения. Его задача состоит в том,
чтобы
способствовать
усвоению
учащимися
учебного
материала,
формированию у учащихся в процессе обучения умений и навыков, а также
опыта самостоятельной творческой деятельности . Учебник представляет собой
модель процесса обучения, в которой системно реализуются основные
методические категории: цели, содержание, методы и средства обучения.
И. Бим определяет модель как материально реализуемую систему. Эта
система в знаковой форме отображает и воспроизводит основной объект
исследования (в данном случае педагогический процесс) и способна замещать
его так, что изучение такой модели даёт нам информацию об объекте. В
качестве обоснования для подобного подхода автор приводит следующие
факторы: 1) учебник является отражением не только макросистемы обучения в
целом, но и в особенности определённой методической системы; 2) учебник
обеспечивает взаимодействие учителя и ученика как основных составляющих
учебного процесса. Именно способность учебника к программированию этого
взаимодействия и управления им и служит, по мнению И.Л. Бим, одной из
наиболее существенных его характеристик [1, с. 247].
Рассмотренный подход соотносится с мнением Е. Пассова о том, что
учебник – это цельная методическая система, воплощенная в конкретном
материале, ставящая конкретную для данного этапа и данного состава
учащихся цель и определенным образом организующая весь учебный процесс
[1].
Таким образом, для современного этапа дидактических исследований
общепризнанным оказывается положение о том, что учебник является моделью
учебного процесса, построенной на основе определенной педагогической
концепции, и в то же время служит важнейшим средством его оптимизации.
Основной текст.
Теорией учебника разработано научное обоснование универсальных
принципов создания учебника с учётом, с одной стороны, уровня, на котором
находится образование, дидактическая и лингвистическая научная мысль, а с
другой стороны, достижений психологической науки, поскольку в учебнике
находят отражение идеи возрастной психологии, а также, например,
психологии восприятия и понимания учебного материала (чтение и понимание
смысла текста, восприятие иллюстративного материала и др.).
Современный учебник должен удовлетворять следующим требованиям: 1)
обеспечивать на высоком научно-методическом уровне изложение содержания
учебной дисциплины на основе последних достижений науки; 2) учитывать
психолого-педагогические факторы в учебном процессе; 3) создавать условия
для стимулирования творческой деятельности учащихся; 4) способствовать
повышению мотивации обучения; 5) обеспечивать преемственность знаний и
тесные межпредметные и внутрипредметные связи.
Учебники нового поколения должны быть не пассивными носителями
информации, но стать активной дидактической системой, активизирующей
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мыслительную деятельность учащихся.
Содержание учебной книги определяют несколько факторов: цели и
условия обучения; возраст обучаемых; специфика изучаемой дисциплины;
характер информативной насыщенности материала и др. Также, разработку
любого учебника следует начинать с определения его дидактических функций.
Дидактическая функция учебника – это «целенаправленно
сформированные его свойства (качества) как носителя содержания образования
и основного книжного средства обучения, наиболее полно отвечающие
целевому назначению учебника в процессе реализации содержания образования
в условиях развивающего, воспитывающего обучения» [3]. Основной смысл
деятельности по разработке и созданию учебников состоит в целенаправленном
формировании всеми доступными средствами системы дидактических функций
и реализации их в структуре учебника.
Исследование функций является одним из наиболее важных направлений
разработки теории школьного учебника. В научной литературе, посвященной
этому вопросу, функции трактуются и как форма фиксации содержания, и как
проектируемые цели обучения. «Функции определяют требования к учебной
книге, влияют на содержание, структуру учебника и выбор средств» [4].
Разработку вопроса о содержании функций, их количестве и качественной
характеристике, взаимосвязи и иерархии нельзя считать завершённой. Наиболее
часто выделяют следующие функции ученика [4]: информационную;
трансформационную; систематизирующую; закрепления и контроля;
самообразования;
интегрирующую;
координирующую;
развивающевоспитывающую.
Информационная функция состоит в фиксации предметного содержания
образования и тех видов деятельности, которые должны быть сформированы у
учащихся в процессе обучения. Учебник является основным источником
информации, обязательной для усвоения. Необходимым требованием
выступает определение объёма такой информации – минимума, который
должен найти отражение в содержании учебника. Реализация данной функции
учебника при его написании предполагает высокое качество учебного
материала, соответствующий научный уровень.
Трансформационная функция проявляется в преобразовании основ
различных наук – естественных, гуманитарных, математических – в учебный
материал,
предусматривающий
разные
направления
трансформации
содержания предмета при переводе его на уровень учебного материала:
1) обеспечение доступности содержания для данной возрастной категории;
2) установление актуальных для данной группы учащихся связей изученного
материала с реальной жизнью; 3) оптимальная активизация процесса обучения
при помощи внесения элементов проблемного изложения, усиления его
убедительности, эмоциональности и выразительности.
Систематизирующая функция раскрывается в обеспечении строгой
последовательности изложения учебного материала в систематизированной
форме. Реализация этой функции предполагает активную роль педагога –
учителя-предметника в управлении процесса обучения.
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Традиционная функция закрепления и самоконтроля связана с тем, что
учебник, включая некоторый объём информации, должен способствовать
усвоению и закреплению данного учебного материала учащимися. Основную
роль в реализации этой функции играют такие компоненты учебника, которые
формируют умение работать с книгой.
Интегрирующая функция особую актуальность приобретает на
современном этапе развития образования, когда развитие мультимедиа средств
и разработка новых учебных пособий, в том числе и аудиовизуальных,
приводят к тому, что учебник оказывается далеко не единственным источником
учебной информации. Однако, несмотря на это, именно в учебнике
целенаправленно и последовательно отобраны основополагающие знания по
данному учебному предмету. Из всех средств обучения, находящихся в
распоряжении преподавателя, только учебник обладает интегрирующей
функцией.
Учебник служит центром системы средств обучения, вокруг которого
группируются все остальные учебные средства и в этом находит воплощение
координирующая функция учебника. Он обеспечивает наиболее эффективное и
функциональное использование дополнительных средств обучения с учётом
тех возможностей, которые открывает современная система средств
мультимедиа.
Развивающе-воспитательная функция заключается в развитии творческих
способностей учащихся, их учебной активности и потребности в
познавательной деятельности, что служит основой для развития
индивидуальности и формирования личности учащихся. Так, Е. Пассов при
разработке современной концепции обучения иностранным языкам в центр её
поместил развитие индивидуальности каждого учащегося в диалоге культур –
родной и иностранной. Тем самым иностранный язык понимается не как
«учебный предмет», а как «образовательная дисциплина», которая обладает
огромным познавательным, воспитательным и развивающим потенциалом,
способным внести весомый вклад в формирование личности учащегося.
Кроме того, исследователи выделяют и другие функции учебника,
которые оказываются наиболее значимыми для учебника иностранного языка, –
мотивационную и коммуникативную. Мотивационная функция обусловлена
тем, что мотивация – это основа учебной деятельности. Данная функция
направлена на то, чтобы способствовать формированию внутренней и внешней
мотивации, развитию познавательного интереса учащихся, воздействуя на
эмоционально-чувственную сторону их психики.
Коммуникативная функция (И. Бим называет её прагматической) в
учебнике иностранного языка играет главную роль, поскольку связана с
реализацией ведущего принципа обучения иностранным языкам – активной
коммуникативности. Сущность её состоит в том, чтобы обеспечивать и
всячески стимулировать практическое использование иноязычных знании,
умений и навыков, т.е. осуществлять коммуникативную деятельность на
изучаемом языке.
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Выводы.
Функции учебника, выделенные в теоретических исследованиях, вместе
взятые образуют систему, направленную на достижение наиболее полного
образовательного, развивающего и воспитательного результата в обучении, и
находятся в тесном взаимодействии. Реализация дидактических функций
связана с конкретными формами и способами фиксации содержания
образования. Это осуществляется через структурные компоненты учебника.
Каждый структурный компонент как правило совмещает в себе несколько
функций, но одна из них обычно оказывается доминирующей.
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Аннотация.
В
статье
раскрываются
понятие
и
смыслы
интернационального воспитания в контексте современных реалий. В качестве
средства интернационального воспитания в младшей школе
авторами
представлена технология диалога культур. Данная технология уже на этапе
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школьного образования способствует формированию межкультурной
компетенции.
В процессе использования данной технологии школьники
реализуют свои способности сопоставлять собственную культуру с культурой
страны изучаемого языка, использовать точки соприкосновения как
положительную программу собственной ориентации в глобализирующемся
мире и вести диалог с представителями других культур.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, интеранациональное
воспитание, межкультурные знания, межкультурная коммуникация.
Abstract. The article reveals the notion and meanings of international education
in the context of contemporary realities. As a means of international education at the
primary school, the authors represent the technology of the cultures’ dialogue. This
technology contributes to the formation of intercultural competence at the stage of
school education. In the process of using this technology, pupils exercise their ability
to compare their own culture with the culture of the country of the studied language,
to use the common ground as a positive program for their own orientation in the
globalizing world and to dialogue with other cultures.
Keywords: Intercultural competence, transcultural education, international
communication, transcultural knowledge.
Вступление. После падения «железного занавеса» и распада СССР перед
Россией стала проблема восстановления своих позиций в сфере
международных отношений. Интенсивные процессы глобализации и
интеграции в мировое сообщество начала XXI века, затрагивающие все
стороны деятельности человека, еще больше усилили потребность страны в
специалистах разных областей, обладающих толерантностью и способных к
продуктивному общению с представителями иноязычных культур. Таким
образом, как никогда актуальным становится вопрос о необходимости
формирования межкультурной компетенции личности. В российской науке
термин «межкультурная компетенция» принято трактовать, как способность
осуществлять эффективное общение с представителями других культур
посредством языка, при этом выбирая коммуникативное поведение адекватное
речевой ситуации и социокультурным особенностям носителей языка [8,с.51].
Интересна в данном контексте и проблема выявления сходств и различий
между культурами родной страны и страны изучаемого языка, знание и
понимание регионального и социального разнообразия стран. Всё это эксперты
Совета Европы, в их числе были и представители России, обозначили понятием
«межкультурные знания». Помимо объективных знаний, межкультурные
знания включают и представление друг о друге, традиционно существующие у
носителей обеих культур. Данные знания часто проявляются в форме
национальных стереотипов. В то же время межкультурная коммуникация
приобретает всё большую востребованность в современном глобальном мире.
Уточним, что межкультурная коммуникация - это «процесс общения
(вербального и невербального) между коммуникантами, являющимися
носителями разных культур и языков, или иначе - совокупность специфических
процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и
языкам» [1, c.56]. Для межкультурной коммуникации необходимо
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формирование межкультурной компетенции, основой которой мы считаем
воспитанность в духе интернационализма как международной солидарности
людей различных наций и рас. Это основа их взаимопонимания, взаимного
доверия, взаимопроникновения культур, ценностей, знаний, технологий.
Обзор литературы. Основы интернационального воспитания были
заложены советскими и зарубежными учеными еще в XX веке. Знаменитый
чешский педагог Я.А. Коменский в своей работе «Всеобщий совет об
исправлении дел человеческих» взывал к реформированию системы
образования и созданию условий для воспитания личности, способной
проявлять гуманное отношение к человеку вне зависимости от его
национальной принадлежности. Он отмечал важность сплочения различных
народов в рамках образовательной и культурной деятельности. По его мнению,
образование должно строиться на основах пансофизма, т.е. обобщения
всеобщих человеческих знаний и их донесения через систему образования
представителям всех народов и культур [6,с.651].
Советские педагоги занимались вопросом интернационального воспитания
детей разного возраста, в том числе и младших школьников. Как правило, они
рассматривали эту проблему в контексте
многонациональной среды,
господствовавшей в СССР, т.к. концепция интернационализма была
неотделима от понятия патриотизма. Так, Н.К. Крупская, педагог-марксист,
внесшая огромный вклад в строительство советской школы, в своих работах
пишет:
«Наша
страна
представляет
собой
среду,
наиболее
благоприятствующую развитию интернационализма». Основной упор Крупская
делает на коллективную деятельность учащихся. По ее мнению, сближение
детей, принадлежащих к разным национальностей, происходит именно в
результате совместного посещения кино, совместного участия в различных
мероприятиях, совместной работы во время субботника и .т.д. Необходимо
также организовывать различного рода игры и кружки. Так, в 3 и 4 классе она
предлагает создавать дополнительные занятия, посвященные изучению языка
той национальности, с которой учащиеся постоянно сталкиваются [7, с 83-86].
Крупнейший теоретик интернационального воспитания З.К. Шнекендорф в
основном уделял внимание учащимся средней и старшей школы. Он отмечал,
что интернациональное воспитание должно носить комплексный характер,
проявляющийся не только в единстве содержания и методов воспитания, но и в
совместной деятельности учителей, семьи и молодежных организаций. Одним
из главных факторов, обеспечивающих эффективность интернационального
воспитания, по его мнению, была профессиональная подготовка педагога [15,
с.18]. А.В. Луначарский в своей работе «О народном образовании»
интернациональное воспитание связывает, прежде всего, с духовными
ценностями человека. Для него миролюбие, доброта, справедливость –
обязательные составляющие воспитательного процесса. Только в контексте
высокой духовности можно воспитать личность, способную к пониманию и
признанию ценностей других народов [9].
Что же касается непосредственно интернационального воспитания
учащихся младших классов на уроке иностранного языка, то данной проблемой
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занимались Н.Н. Ажмякова, И.Г. Захарова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. Так,
Ажмякова и Захарова уделяют особо внимание содержательному аспекту
образования. По их мнению, ни отечественные (З.Н. Никитенко, М.З.
Биболетова, И.Н. Верещагина), ни зарубежные (Paul A. Davis, J. Clark, D.
Webster) учебники английского языка для начальной школы не способствуют
интернациональному воспитанию учащихся. Они подчеркивают, что
зарубежные учебники не способны в полной мере подготовить «базу для
межкультурного общения», в то время как отечественные авторы не отражают
культурных реалий англоязычного народа. Решением данной проблемы
выступает создание новых образовательных программ, ориентированных на
развитие поликультурной стороны личности у учащихся. Основой таких
программ должно стать включение в образовательный процесс различных
элементов культуры страны изучаемого языка (игры, танцы, фольклор,
традиции и.д.) [2,5]. Гальскова и Гез, в свою очередь, также находят недостатки
в современных учебниках английского языка. В обучении иностранному языку
они отводят большую роль чтению аутентичных текстов, в то время как в
начальной школе работа по формировании навыков чтения подразумевает
использование текстов, написанных русскоязычными авторами, что
значительно искажает информацию о культурных реалиях английского народа
[3].
Основной текст. Как правило, успешное овладение межкультурной
компетенцией напрямую зависит от усвоения ряда других неразрывно с ней
связанных компетенций, направленных на повышение эффективности
коммуникации: лингвистическая (непосредственное знание языка общения);
речевая (умение пользоваться вышеназванными знаниями для достижения цели
общения); социокультурная (знание культурных и социальных особенностей
носителей изучаемого языка); компенсаторная (способность добиться
взаимопонимания при нехватке языковых знаний); предметная (способность
понять содержание информации); дискурсивная (умение выстраивать свое
высказывание в зависимости от коммуникативной ситуации и цели общения).
А.В. Литвинов в своей статье «О структуре межкультурной компетенции»
утверждает, что именно межкультурная компетенция выступает связующим
компонентом всех вышеперечисленных компетенций [8]. И это действительно
так, ведь общение с представителями других культур требует не только знания
языка и социокультурных реалий, но и различных языковых умений и
способностей, позволяющих специалисту выйти из сложной ситуации и
достичь цели коммуникации. Следует отметить, что формирование
межкультурной компетенции в основном приходится на период обучения в
ВУЗе, однако ее основы следует закладывать уже в школе. И
интернациональное воспитание – это фундамент межкультурной компетенции.
Если школьник, изучающий иностранные языки, проявляет такие качества как
толерантность, креативность, духовность и нравственность, это приведёт к
формированию межкультурной компетенции, потому что он «осведомлен об
особенностях ситуации межкультурного общения, готов к восприятию
«другого», знает о возможных психологических реакциях (как собственных, так
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и собеседника) на ситуацию межкультурного общения; хорошо информирован
о том, что каждая из культур представляет собой лишь один из многих
способов категоризации мира, осведомлен о способах презентации родной
культуры на иностранном языке, обладает умениями осуществления
сотрудничества на основе создания общего значения происходящего» [4, с.219].
Именно в этом суть интеранационального воспитания в контексте
современности. Оно развивает в учащихся уважительное и гуманное отношение
ко всем людям, вне зависимости от их цвета кожи, языка, вероисповедания и
национальной принадлежности. Необходимо понимать тот факт, что
интернациональное воспитание имеет целью формирование у ребенка не
просто толерантности, как терпимости и снисходительности к представителям
других культур, а мировоззрения, основой которого является понимание и
признание национальных, религиозных и культурных особенностей.
Особенное внимание необходимо уделить вопросу об интернациональном
воспитании детей в начальной школе. Младшие школьники легко поддаются
влиянию извне, быстро воспринимают информацию, верят в истинность всего
происходящего, а также весьма непосредственны. Поэтому закладывать основы
интернационального воспитания необходимо именно в младшем школьном
возрасте. Кроме того, детские впечатления оказывают огромное влияние на все
дальнейшее формирование человека [10].
Проблема интернационального воспитания в школе, прежде всего, связана
с уроками иностранного языка, т.к. именно на них ребенок сталкивается с
непривычными для него реалиями чужой страны. К тому же, изучение
иностранного языка, как ничто другое, способствует возникновению интереса к
традициям и обычаям других культур. Согласно Е.И. Пассову, процесс
иноязычного образования – это процесс передачи иноязычной культуры.
Крайне необходимо помочь ребенку понять, что чужая культура ничем не хуже
и не лучше родной, она просто другая, и к этим различиям нужно относиться с
терпением и пониманием [12].
Учитель иностранного языка должен быть бикультурной личностью, т.е.
хорошо владеть своей родной культурой и культурой страны преподаваемого
языка. Безусловно, важна не только его степень владения иностранным
языком, но и знания детской психологии, педагогические способности,
искреннее желание обучать детей и любовь к своему предмету. Учитель
иностранного языка для детей становится своеобразным посредником,
проводником в неведомый и загадочный мир культуры народа изучаемого
языка. Нельзя допускать наслоения культур друг на друга, доминирования
одной над другой или замещения ценностей родной культуры ценностями
иноязычной.
К сожалению, зачастую на уроках иностранного языка культурному
аспекту уделяется слишком мало внимания. Это можно объяснить рядом
причин, среди которых наиболее вероятной является нежелание учителя
глубоко проникать в культурные реалии, т.к. данный аспект образования не
контролируется и не проверяется во время сдачи экзаменов. Однако любое
изучаемое правило, тексты и диалоги в учебных материалах, изучаемая лексика
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это отражение культуры. Без отсылки к культурным реалиям педагогу не
удастся привить своим ученикам уважение к культуре изучаемого языка и ее
морально-нравственным нормам [13]. Так, к примеру, при изучении
повелительного наклонения в английском языке, необходимо объяснить
учащимся, что одна из основных ценностей английской культуры - автономия
личности. Именно поэтому типичные для русского языка строгие запреты
(«Курить запрещено!», «Не входить!», «Ходить по газонам строго запрещено!»)
будут расценены как грубое и неуважительное отношение. Подобные заявления
в английской культуре будут иметь форму описания, т.к. по мнению англичан
никто не вправе указывать им на то, что они должны делать. Например, вместо
«Курить запрещено» мы с большей вероятностью увидим табличку с надписью
«Thank you for not smoking here» («Спасибо за то, что Вы не курите здесь»).
Подобная вежливость проявляется и в использовании модальных глаголов.
Вместо повелительного «Дайте мне соль», англичанин скорее скажет «Could
you pass me the salt, please?» («Не могли бы Вы передать мне соль,
пожалуйста?»). Обращение к подобным аспектам не только обеспечивает более
глубокое проникновение в культуру, но и помогает избежать будущих
конфликтных ситуаций в условиях реального межкультурного общения.
Одним из самых эффективных средств интернационального воспитания на
уроке иностранно языка является использование технологии диалога культур.
Данная технология подразумевает обмен мнениями и ценностями, она
способствует развитию у учащихся выслушивать, воспринимать и уважать
чужую точку зрения, имея при этом свою собственную. В контексте обучения
иностранному языку технология диалога культур позволяет решить следующие
задачи: познавательная (накопление знаний о культуре страны изучаемого
языка, сравнения культуры родной страны с культурой страны изучаемого
языка, развитие способности представлять свою страну в рамках
межкультурного общения); учебная (формирование и совершенствование
навыков чтения, письма, аудирования и говорения на основе
лингвокультурного материала); развивающая (развитие творческого и
логического мышления, коммуникативных навыков, умения отбирать и
интерпретировать информацию); воспитательная (формирование у учащихся
мировоззрения, основой которого является уважение как собственной, так и
чужих культур, воспитание чувства патриотизма, взаимопомощи, стремления к
сотрудничеству и мирному урегулированию конфликтных ситуаций) [10].
Принимая во внимание возраст учащихся, следует уделить особое
внимание подборке лексических тем. Для младших школьников, изучающих
английский язык, наиболее интересными будут следующие темы: Holidays,
Animals, Food, Summer activities, My family и т.д. В качестве культурного
аспекта на данном этапе можно включать в материал урока адаптированные
английские сказки для детей, небольшие легкие стихотворения, скороговорки и
загадки. После прочтения, к примеру, сказки обучающимся можно предложить
обсудить ее героев, попытаться найти схожих персоналий в русских
литературных произведениях, выявить черты характера героев и сравнить их с
типичными для наших сказочных героев чертами.
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Не стоит забывать, что для младших школьников довольно трудно
проводить аналогии между собственной культурой и культурой страны
изучаемого языка. Поэтому основное внимание нужно уделить информации,
исходящей от самого учителя. Можно также включить в процесс обучения
различные интерактивные материалы: мультфильмы, песни, презентации.
Главная задача интернационального воспитания младших школьников на уроке
иностранного языка – дать им понять, что, несмотря на различия, культуры
других стран интересны и увлекательны, а их представители ничем не хуже
нас, и заслуживают гуманного отношения.
Заключение и выводы. Таким образом, уже на раннем этапе развития
ребенка, следует уделять особое внимание его интернациональному
воспитанию. Оно не только способствует формированию моральнонравственной стороны личности, но и поможет заложить основы
межкультурной компетенции, которая в свою очередь является одним из
необходимых условий профессионального роста специалистов в той или иной
области. Это тем более значимо в контексте современных реалий, так как
«нелинейный мир делает более проявленными социокультурные противоречия,
поэтому важной проблемой дня становится поиск путей когерентного
взаимодействия противоположных точек зрения, позиций, способов
деятельности и других противоположностей» [11]. Тем более, что «нынешняя
нестабильность в мире происходит во многом и из-за пробелов в
образовательных культурных парадигмах народов и стран» [14].
Следовательно, уже на этапе школьного образования, человеку необходимо
научиться сопоставлять собственную культуру с культурой страны изучаемого
языка, использовать точки соприкосновения как положительную программу
собственной ориентации в глобализирующемся мире и быть способным к
диалогу культур. Начало этих умений закладывается в младшей школе
посредством интернационального воспитания как основы для формирования
межкультурной компетенции.
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Аннотация: в статье затрагиваются вопросы, связанные с
профессионально-ориентированным обучением переводу с английского языка
на русский студентов неязыкового вуза. Особое внимание уделяется
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особенностям перевода терминов, в том числе так называемых «ложных
друзей переводчика».
Ключевые слова: перевод, лексические единицы, значение слова, контекст,
интернациональные слова, «ложные друзья переводчика».
Abstract: the article touches upon issues connected with occupational teaching
translation from English into Russian of non-language University students. Special
attention is paid to peculiarities of translation of terms including so called false
friends.
Key words: translation, lexical units, meaning of the word, context,
international words, false friends.
Сегодня
Государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования требует профессиональной ориентации
студентов при обучении в вузах, что является одним из основных звеньев
подготовки конкурентоспособного специалиста. Это особенно актуально при
обучении студентов иностранным языкам в неязыковых учебных заведениях,
когда необходимо воспитать высококвалифицированных работников,
способных понимать и анализировать профессиональную информацию на
иностранном языке, так как иноязычное общение становится существенным
компонентом будущей профессиональной деятельности выпускников. Это
должно значительно повысить роль дисциплины «иностранный язык» в
неязыковых вузах.
Обучение профессионально-ориентированному английскому языку
является научным направлением, рождённым в конце 1960-х годов, и считается
видом образования, которое отвечает образовательным потребностям
получающих образование и социальному заказу общества.
Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется для
обозначения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе,
ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение
профессиональной терминологии, а также на общение в сфере
профессиональной деятельности.
М.В. Ляховицкий внёс огромный вклад в разработку теории
профессионально-ориентированного преподавания иностранного языка. Им
был обоснован принцип профессиональной направленности учебного
материала при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Автор
выделял следующие направления учета специфики профилирующих
специальностей:
- работа над специальными текстами;
- изучение специальных тем для развития устной речи;
- изучение словаря – минимума по соответствующей специальности;
- создание преподавателями пособий для активизации грамматического и
лексического материала обучающихся (Ляховицкий, М.В. О некоторых
базисных категориях методики обучения иностранным языкам. /
М.В.Ляховицкий //Иностранные языки в школе.- 1973,- №1.- С. 27 – 34).
Итак, при организации профессионально-ориентированного обучения
необходимо решить целый ряд проблем. Некоторые из них невозможно решить
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на уровне одного высшего учебного заведения. Например, проблема, связанная
с недостаточным уровнем подготовки в области иностранного языка в школе
может быть решена только на федеральном уровне. Кстати, сюда же относится
и проблема, связанная с невысоким уровнем подготовки в области родного, т.е.
русского языка, без знания которого сложно получить определенные навыки
(навыки письменного перевода текстов по специальности, в частности) по
изучаемому языку. Другие проблемы, такие как методические проблемы
организации обучения иностранному языку в неязыковом вузе, проблемы
выбора учебных пособий (далеко не все направления подготовки обеспечены
специализированными учебниками на иностранном языке), малое количество
обучающих компьютерных программ по иностранным языкам и т.п., должны и
могут решаться самим вузом.
Здесь хотелось бы остановиться на проблеме учебных пособий по
специальности. На кафедре лингвистики КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана ведется
активная работа по подготовке пособий по тем направлениям обучения,
которые осуществляются нашим вузом. Одно из таких направлений обучения –
это направление 141100.62(13.03.03) «Энергетическое машиностроение».
Естественно, создание учебных пособий по той или иной специальности
невозможно без тесного взаимодействия с выпускающими кафедрами
университета. Именно работа с выпускающей кафедрой позволяет на основе
лингвостатистического анализа текстов лекций создать необходимый для
данной специальности частотный словарь. Он включает названия дисциплин,
факультетов, специальностей, физических законов, инженерных принципов,
коэффициентов, констант, циклов, эффектов, факторов.
Следует заметить, что полного словаря по гидравлике не существует. Хотя
есть специальные словари по отдельным темам, например англо-русский
словарь
Данфосс по гидравлическим системам (http://heating.danfoss.ua/);
книга Захарова А.П., Плунгяна А.М.; Англо-русский словарь по нефти и газу
Булатова А.И., Пальчикова В.В.; Англо-русские термины по авиационной
гидравлике (http://www.twirpx.com/) и др. Тематика текстов также выбирается
после консультаций со специалистами с выпускающей кафедры. Кроме того,
преподаватели выпускающей кафедры помогают преподавателям иностранного
языка разобраться в некоторых специальных вопросах, позволяющих
профессионально работать с техническими текстами.
Кроме того, когда мы начинаем обучать студентов работе с научно –
техническими
текстами, мы должны сосредоточить их внимание на
особенностях такой литературы. Стиль научно-технических текстов
соответствует тематике научной литературы и имеет ряд особенностей, а
именно: краткость изложения материала; четкость формулировок; часто
англоязычный вариант специального текста по объёму короче русскоязычного;
наличие большого количества терминов, сокращений и т. д.
Курс обучения иностранному языку в нашем вузе длится 6 семестров.
Работа с текстами по специальности начинается в 5-м семестре. На занятиях
рассматривается учебный материал, который отражает и содержит специфику
получаемой профессии. Обучение чтению заключается в формировании умений
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владения всеми видами чтения специальной литературы. Пособие для 5-ого
семестра составлено по модульному принципу и состоит из трех модулей,
построенных по единой схеме. Оно содержит тексты для изучающего и
ознакомительного чтения. Обучение поисковому чтению осуществляется при
подготовке к изучающему и ознакомительному чтению. Тексты для
изучающего чтения характеризуются высокой информативной насыщенностью,
причем новая лексика в них служит для передачи основной информации текста.
Тексты для ознакомительного чтения имеют больший объем, содержат
избыточную информацию. Кроме того, есть небольшие тексты для
контрольного письменного перевода, который осуществляется студентами на
занятии.
Все тексты подбирались с учетом рекомендаций С.К.Фоломкиной:
• каждый текст предназначен для определенного вида чтения;
• каждый текст имеет смысловую целостность, коммуникативную
завершенность и определенную структурную организацию;
• новый лексический материал в тексте рассматривается как один из
критериев сложности текста;
• грамматический материал оценивается по частотности его употребления
в текстах данного жанра.
Первый модуль пособия «Fundamentals of Hydraulics. Hydraulic Fluids»
включает следующие тексты «The Subject of Hydraulics» и «Historical
Background (Part 1; Part 2)». Выбор тематики объясняется тем, что в начале 5-го
семестра студенты еще весьма приблизительно знакомы с сутью своей
специальности, поэтому логичным является начать семестр с текстов, которые,
с одной стороны, должны соответствовать читательским интересам студентов, с
другой стороны, не вызовут неразрешимых трудностей, связанных с
отсутствием нужных знаний по специальности. Кроме того, тексты содержат
новый лексический материал (термины по изучаемой специальности) и дают
возможность повторить определенные грамматические темы, в частности
Passive Voice. Пассивные конструкции часто употребляются в технической
литературе, а их понимание, а значит перевод, вызывают затруднения у
студентов. Сразу отметим, что при изучении иностранных языков в неязыковых
вузах особое внимание уделяется переводу текстов по специальности с
перспективой дальнейшего применения данного навыка в профессиональной
деятельности. В связи с этим основной задачей пособия является обучение
работе с текстом, формированию навыков чтения специальной литературы, а
для того, чтобы точно понимать иноязычный текст, необходимо уметь
переводить его с иностранного языка на родной.
Все предтекстовые упражнения направлены на снятие трудностей
лексического (обилие терминов, служебных и вводных слов, частое
употребление сокращений, лексических новообразований и др.), а также
грамматического (частое употребление глаголов в страдательном залоге;
инфинитивных, причастных и герундиальных оборотов; сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений; составных предлогов и союзов и др.)
характера.
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Особое внимание обращается на работу с беспредложными сочетаниями
существительных, т.е. цепочек существительных, стоящих непосредственно
рядом, без предлогов между ними. В них главным, опорным словом является не
первое слово (как в русском языке), а последнее; существительные слева от
этого слова выполняют функцию определения, отвечая на вопрос «какой/
чей?». Существует два способа перевода таких сочетаний: определения в них
можно перевести прилагательными или существительными в одном из
косвенных падежей, чаще всего – родительном. Указанные способы могут
комбинироваться. Кроме того, при переводе с английского языка важно
понимать, где начинается и где кончается сочетание слов, относящихся к
существительному. Существительных в роли определения к другому
существительному может быть несколько. Поэтому при работе с подобными
словосочетаниями необходимо помнить «правило ряда», которое было впервые
сформулировано в работе А.Л.Пумпянского «Чтение и перевод английской
научной и технической литературы» (М., 1968): если после какого-либо
определителя существительного стоит ряд существительных без предлогов, то
определитель относится только к последнему из них. С этого последнего
существительного и следует начинать перевод всего ряда: при этом можно
вводить разные падежи, предлоги.
Ряд, как уже упоминалось, может содержать любое количество слов.
Казалось бы, ряд из двух существительных не должен вызывать особых
затруднений при переводе. Но практика показывает, что перевод таких рядов
часто
содержит
ошибки:
существительное-определение
переводится
прилагательным (а это далеко не всегда правильно) или перевод начинается с
первого слова. Например: force interaction - силовое взаимодействие, а не
взаимодействие сил; fluid drive – жидкость привода, а не гидропривод; liquid
surface – жидкая поверхность, а не поверхность жидкости; fluid flow – жидкий
поток, а не поток жидкости; machine-tool design – станок конструкции, а не
конструкция станка; fluid motion – жидкое движение, а не движение жидкости;
power device – мощность устройства, а не приводное устройство; base mixture –
основа смеси, а не исходная смесь; energy transmission – энергетическая
трансмиссия, а не передача энергии; particulate contamination – частичное
загрязнение, а не загрязнение частицами пыли и пр.
Когда ряд состоит из трех слов, одно из которых является прилагательным
или причастием,
важно разобраться какое из существительных оно
определяет. Перевод такого ряда также следует начинать с последнего слова, в
этом случае нужно помнить о грамматической форме слов. Кроме того при
переводе таких рядов часто используются предлоги. Например: hydraulic
machine element – узел гидравлической машины, а не гидромашина элемента;
rigid body mechanics – механика твердого тела, а не жесткое тело в механике;
modern aircraft design – конструкция современного самолета, а не современная
конструкция самолета; hydraulic shock absorber – гаситель гидравлического
удара, а не гидравлический абсорбер шока и пр.
Конечно, ошибки в приведенных примерах связаны не только с
неправильной интерпретацией ряда: здесь и неверное восприятие
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интернациональных слов, и ложные друзья переводчика; кроме того,
использование Интернет - переводчиков при выполнении домашних заданий.
Здесь проявляется двойственность современных технологий: с одной стороны
владение компьютером активизирует интеллектуальную деятельность студента,
способствует принятию оптимальных решений в наиболее сложных ситуациях,
с другой создает немалые трудности. Это отдельная проблема, которую еще
предстоит исследовать и найти пути ее решения. Хотя в нашем пособии есть
несколько упражнения на редактирование машинного перевода. По мнению
студентов, это один из наиболее сложных видов упражнений. Пользуясь
электронными переводчиками, студенты не могут затем осуществить
редактирование текста перевода: подобрать нужное значение слова, нужную
грамматическую форму, увидеть стилистические неточности.
Очень важно также научить студентов правильной работе с терминами.
Термины – это слова или словосочетания, которые имеют строго определенное
значение в той или иной области науки и техники. Они точно выражают
понятия, процессы и названия вещей, присущие какой-либо отрасли
производства. Термины бывают общенаучными и общетехническими,
отраслевыми и узкоспециальными. Общенаучные термины – термины, которые
используются в нескольких областях науки и техники. Отраслевые термины –
это термины, характерные только для одной какой-либо отрасли знания.
Узкоспециальные термины – это термины, имеющие значения, характерные для
какой-либо специальности данной отрасли. В идеале каждому научному
понятию должен соответствовать свой термин. Но это далеко не так. Словатермина многозначны, и важно правильно выбрать то самое значение, которое
реализуется в данном контексте. Например:
valve – 1. клапан, вентиль, задвижка, заслонка, арматура, кран
2. створка
3. золотник;
head – 1. головка, насадка
2. напор
3. крышка
conduit – 1. трубопровод, водовод (подземный); акведук
2. изоляционная труба; кабелепровод
nozzle – 1. сопло, форсунка, дюза
2. насадка, насадок
3. наконечник
4. патрубок, штуцер
5. распылитель
6. выпускное отверстие
7. стабилизатор потока
viscosity – вязкость, тягучесть, клейкость и др.
Это типичные примеры, а исключениями (крайне редкими) являются
случаи, когда одному английскому слову всегда соответствует одно русское, и
наоборот.
Многие студенты не задумываются над многозначностью языкового знака.
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Полиэквивалентные термины приобретают специальные значения, когда они
используются в научной и технической литературе, относящейся к разным
сферам знаний. Это значительно усложняет работу по переводу научнотехнического текста, так как в определенном контексте используется лишь
один эквивалент, и задача преподавателя научить студента найти это
соответствие. Несовпадение объема понятия и системы понятий в разных
языках непонятно студентам без специального объяснения. Данный вид работы
способствует развитию лингвистической интуиции, языковой догадки,
вдумчивому отношению к слову в контексте.
Но наибольшую трудность для понимания представляют собой
многокомпонентные термины, созданные лексическим и синтаксическим
способом, образованные по определенным моделям. О беспредложных
терминологических
словосочетаниях,
в
состав
которых
входят
существительные и прилагательные, речь шла выше. Предложные
терминологические словосочетания характеризуются тем, что главное слово
стоит до предлога, а слова, стоящие за предлогом, играют роль определения.
Например:
area of inlet section of a valve - площадь входного сечения клапана;
balancing of a system - балансировка системы;
hollow cone with orifices - полый конус с прорезями или отверстиями на
поверхности
resistance to bending strength - сопротивляемость изгибающей нагрузке;
resistance to flow - гидростатическое сопротивление и др.
Работа с текстами проводится на занятиях под руководством
преподавателя или самостоятельно. Выполняются самые разнообразные
задания. Например, в число упражнений на подготовку к чтению входят
следующие упражнения: прочитать и перевести интернациональные слова,
сравнить свой перевод с контекстуальным значением слова (таким образом
осуществляется первая презентация текста и вырабатываются навыки
поискового чтения); соотнести понятия и их определения; подобрать пары слов,
имеющих одинаковое / противоположное значение; заполнить пропуски в
предложениях подходящими по смыслу словами; найти в тексте предложения
эквивалентные данным; определить ключевые слова в предложении или абзаце
текста и т.д.
При изучающем чтении главным является точность и полнота понимания
прочитанного, поэтому используется письменный перевод. Допущенные
ошибки исправляются самим студентами, преподаватель лишь обращает на них
внимание.
При ознакомительном чтении проверка понимания текста проводится с
помощью следующих заданий: определить, соответствуют ли данные
утверждения содержанию текста; расположить пункты плана текста в
логической
последовательности;
перечислить
основные
проблемы,
упоминаемые в тексте; составить реферативный перевод текста и др.
Предлагаемые тексты, упражнения и задания формируют навыки работы
с технической литературой по специальности и помогают овладеть основными
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видами чтения (поисковым, ознакомительным, изучающим), усвоить
лексический минимум по специальности и повторить грамматический
материал. Иностранный язык становится средством повышения уровня знаний
в рамках своей специальности и формирования профессиональной
направленности студента. Сегодня иностранный язык из специальности все
больше превращается в язык для специальности. Преподаватели должны
научить студентов творческому осмыслению учебного материала, показать им
связь изучаемого материала с практикой. Это повысит интерес студентов к
получаемым знаниям, позволит применять их при решении конкретных задач,
возникающих в реальной деятельности.
Литература:
1. Пумпянский А.Л. Чтение и перевод научно - технической литературы:
лексика, грамматика, фонетика. М.: Наука, 1964. 381 c.
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Стаття присвячена використанню комунікативного підходу при навчанні
іноземної мови в немовних навчальних закладах. Розглянуто використання
сучасних прийомів навчання іноземної мови, які підвищують мотивацію і
сприяють засвоєнню лексичного матеріалу та активізації пасивного словника
студентів немовних навчальних закладів, наведено теоретичне обґрунтування
даного підходу в контексті вирішення конкретних освітніх завдань.
Досліджено потенціал комунікативної методики при навчанні студентів
іноземної мови, запропонований ряд завдань з метою підвищення ефективності
уроку іноземної мови в немовних навчальних закладах.
Ключові слова: комунікативний метод, вдосконалення викладання,
іноземна мова, мотивація, комунікативна компетентність, ефективне
навчання, завдання.
The article is devoted to the use of the communicative approach in teaching a
Научные труды SWorld

28

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 6. Выпуск 1 (42)

Педагогика, психология и социология

foreign language in non - language schools. The use of modern methods of foreign
language teaching that increase motivation and promote digestion of lexical material
and activate passive vocabulary of students of non-linguistic schools, the theoretical
justification of this approach in the context of deciding some specific educational
objectives is observed. The potential of communicative approach in teaching students
a foreign language is explored. A number of tasks to improve the effectiveness of
language lessons in non-language schools are suggested.
Keywords: communicative approach, improving teaching, foreign language,
motivation, communicative competence, effective education, tasks.
Вивчення іноземних мов в сучасному суспільстві стає невід'ємною
складовою професійної підготовки фахівців різного профілю, і від ступеня їх
мовної підготовки багато в чому може залежати їх подальший кар'єрний ріст.
Отже, коледж повинен забезпечити певний рівень володіння іноземною мовою,
однак, не слід забувати, що успіх навчання багато в чому залежить від
методики роботи викладача іноземної мови в контексті вирішення конкретних
освітніх завдань. Вивчення іноземної мови сприяє розвитку комунікативної
компетентності, формує здатність студента використовувати його як
інструмент комунікації, що на сьогоднішній день особливо цінується серед
випускників немовних навчальних закладів .
Вступ. У статті розглянуто теоретичне і практичне обґрунтування
необхідності і важливості розвитку комунікативної компетентності за
допомогою вивчення іноземної мови, а також шляхи усунення труднощів у
процесі навчання; представлено вправи, під час вибору яких головна увага
приділялась ефективним прийомам активного навчання та вдосконалення
управління навчальною діяльністю студентів, а також досягненнями сучасних
методик (враховуючи свідомо-практичне, проблемне, комунікативне та
інтенсивне навчання).
Метою статті є представлення класифікації творчих завдань для підготовки
роботи з текстом для введення слів у активний словник при навчанні студентів
немовних вищих навчальних закладів іноземної мови.
Труднощі, пов'язані з роботою з текстом, цікавлять дослідників і
викладачів іноземних мов, тому що саме методика формування цих навичок
багато в чому характеризує підхід до комунікативної компетенції в цілому.
[6.25.].
Огляд літератури. Науково - теоретичне підґрунтя для такого підходу
були закладені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених: Маслико Е.А.,
Бабинська П.К., Скляренко Н.А., Артемов В.А. Вайсбург М.Л. та ін.
Основний текст. Від вибору певної стратегії в навчанні даного аспекту
залежать , перш за все , характеристики системи вправ, які спричиняють як дії
студентів в процесі оволодіння мовною діяльністю, так і дії викладача керуючого цією діяльністю. [3].
Всі завдання для роботи з текстом можна розподілені на 5 груп:
− диференційовані вправи;
− повторювальні вправи;
− підставні та конструктивні вправи;
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− трансформативні вправи;
− вправи для активізації лексичних одиниць у мові.
Кожен із різновидів вправ має свої особливості і доцільність у
використанні на підготовчому етапі роботи з текстом. Так, процес
запам’ятовування нових лексичних одиниць стає легким та цікавим.[2.20.].
Диференційовані вправи –це група вправ, робота з якими передбачає
опрацювання окремих лексичних одиниць, звертаючи увагу на їхні частини,
підбір синонімів, антонімів, користуючись текстом, знаходження слів у рідній
мові, які звучать так само, або мають однаковий корінь.
− Знайдіть у тексті слова, які відповідають даній темі;
− Згрупуйте слова за вказаною ознакою;
− Напишіть слова в той послідовності, в якій ви почули в тексті.
Повторювальні вправи спрямовані на повторення слів відповідно певного
списку, перекладу слів, використання їх у своїх реченнях, заміна простих слів
словосполученнями, а словосполучення простими словами.
− Прочитайте список слів, назвіть наступне слово і всі попередні попам’яті (кількість слів поступово збільшувати);
− Назвіть слова на англійській мові, спираючись на список слів рідною
мовою;
− Назвіть лише ті слова, яті об’єднані однією темою.
Підставні та конструктивні вправи – це робота з підставними таблицями,
складання речень за моделлю, підбір вправ за змістом, заміна підкреслених у
тексті на синоніми з поданих слів.
− Заповніть пропуски у реченнях, вибираючи слова із антонімів відповідно
до контексту;
− Використовуючи різні пояснення, уточніть значення слів у реченні;
− Вставте слова, яких не вистачає, до реплік та складіть діалог із них,
використовуючи серію малюнків, зв’язаних сюжетом.
Трансформативні вправи складають групу вправ, які вчать доповнювати
речення, поширювати, спираючись на зразок, перефразувати, перетворювати із
однієї структури речення в іншу, змінювати видо-часову форму дієслова.
− Перефразуйте почуте речення, використовуючи нові слова;
− Замініть складнопідрядне речення на два простих, на змінюючи зміст;
− Замініть у реченні універсальне дієслово «робити» на дієслово з більш
конкретним значенням відповідно контексту.
Вправи для активізації лексичних одиниць у мові - група вправ, яка
містить завдання на продовження діалогу, перебудування діалогу в монолог,
складання діалогу з почутими мовними кліше, зоровими та вербальними
опорами, на основі ключових слів, підбір ключових слів з тексту до пункту
плану.
− Перекажіть діалог у монологічній формі, використовуючи ключові слова
і деталі власної оцінки;
− Складіть діалог на основі зачинів реплік і розрізнених слів, наведених у
дужках;
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− Асоціюйте кожне слово з різними ситуаціями і контекстами, наведіть
приклади висловлювань з даними словами та словосполученнями.
Кінцева мета таких вправ – набуття нових знань та їх відпрацювання до
рівня навичок. Ідея використання підготовчих вправ полягає в тому, щоб дати
можливість студентам потренуватись у спілкуванні з оточуючими, взявши собі
завдання за своїми можливостями на початковому етапі з ускладненням у
подальшій роботі.[5.37]. Крім того тренувальні вправи – це змагання, вони
активізують пам'ять студентів, відображають сприйняття ними світу. Учасники
завдань не тільки роблять повідомлення з певної теми, але й невимушено
вступають у бесіду, намагаються підтримати її. [1]. Вони вчаться цікавитися
думкою інших на англійській мові, погоджуються, сперечаються, відстоюють
свою позицію... Підготовчий етап до роботи з текстом проходить у жвавій
творчій атмосфері, і, зрештою, сам процес навчання стає легким та
невимушеним.
Висновок.
Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних
ситуацій, у яких може бути реалізована активна пізнавальна діяльність.
Викладач повинен постійно удосконалювати процес навчання, щоб студенти
могли ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. [4]. Такі завдання
допомагають спілкуванню, сприяють передачі накопиченого досвіду,
одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних
навичок студентів, їхнє сприйняття, пам'яті, мисленню, уяви, емоцій. Вони
розвивають активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім
того, що тренувальні вправи мають величезну методичну цінність, вони
допомагають зробити навчальний процес легким та невимушеним як для
викладача, так і для студентів.
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Анотация. В данной статье рассматриваются междисциплинарные
связи, которые разрешают существующее в предметной системе обучения
противоречие между разрозненным усвоением знаний и необходимостью их
синтеза, комплексного применения в практике, трудовой деятельности и
жизни человека. Комплексное применение знаний из разных предметных
областей – это закономерность современного производства, решающего
сложные технические и технологические задачи. Умение комплексного
применения знаний, их синтеза, переноса идей и методов из одной науки в
другую лежит в основе творческого подхода к любой деятельности человека в
современных условиях. Вооружение такими умениями будущего специалиста –
актуальная социальная задача высшей школы, диктуемая тенденциями
интеграции в науке и практике и решаемая с помощью междисциплинарных
связей.
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, междисциплинарное
обучение, подготовка специалиста, междисциплинарные связи.
Annotation. This article discusses the interdisciplinary relations that permit the
subject existing in the training system the contradiction between the fragmented
acquisition of knowledge and the necessity of their synthesis, complex application in
practice, work and life. Integrated application of knowledge from different subject
areas – it is a pattern of modern production, solving complex technical and
technological problems. The ability of comprehensive application of knowledge, their
synthesis, transfer ideas and methods from one science to another is the basis of
creative approach to any human activity in modern conditions. Weapons such
abilities of the future specialist – urgent social task of the highest school dictated by
the tendencies of integration of science and practice and solved by means of
interdisciplinary links.
Keywords: interdisciplinary integration, interdisciplinary training, specialist
training, interdisciplinary communication.
Междисциплинарная интеграция – это объединение знаний и практических
действий на всех этапах подготовки специалиста, синтез всех форм обучения
относительно каждой конкретной цели образования в вузе.
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Проблема междисциплинарной интеграции в образовании представлена в
работах В.И. Вершинина [1]. Занимаясь исследованием вопросов повышения
качества подготовки специалистов на основе учета профессиональной
направленности междисциплинарных связей, автор отмечает, что эти связи
изучены далеко не исчерпывающе, но результаты могут быть использованы для
определения содержания учебных дисциплин и стратегического планирования
учебного процесса.
Выделим ряд проблем, назревших в профессиональном образовании:
– необходимость подготовки специалистов, владеющих общей интегральной
(междисциплинарной) методологией профессиональной деятельности;
– необходимость перехода современного профессионального образования от
дисциплинарного
подхода
к
междисциплинарному
обучению,
опирающегося на идеи целостности и фундаментализма;
– конструирование вариативной, многопрофильной и многоуровневой
открытой образовательной системы.
Междисциплинарные связи разрешают существующее в предметной
системе обучения противоречие между разрозненным усвоением знаний и
необходимостью их синтеза, комплексного применения в практике, трудовой
деятельности и жизни человека. Комплексное применение знаний из разных
предметных областей – это закономерность современного производства,
решающего сложные технические и технологические задачи. Умение
комплексного применения знаний, их синтеза, переноса идей и методов из
одной науки в другую лежит в основе творческого подхода к любой
деятельности человека в современных условиях [2]. Вооружение такими
умениями будущего специалиста – актуальная социальная задача высшей
школы, диктуемая тенденциями интеграции в науке и практике и решаемая с
помощью междисциплинарных связей.
При междисциплинарном обучении общепризнанными дидактическими
преимуществами являются взаимное использование информации, исключение
дублирования, формирование единой системы взглядов на материальную
картину мира. При этом возможны все виды междисциплинарных связей, а
именно: по общности научного подхода и математического аппарата, по
общности научных фактов, касающихся одного и того же объекта, по общности
методологических подходов и логико-семантического анализа.
Главная цель освоения любой учебной дисциплины – формирование у
обучающихся потребности и умений использования ее научного содержания
для выработки целостной картины процесса решения профессиональных задач.
Отсюда вытекают конкретизированные по сути своей междисциплинарные
функции разных групп учебных дисциплин.
Для общеобразовательных дисциплин - это обучение исследованию
средствами этих дисциплин целостного решения реальной или моделируемой
профессиональной деятельности.
Для профилирующих дисциплин – это обучение исследованию,
направленному на интеграцию результатов дисциплинарных этапов решения
проблем в целостную систему.
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Иными словами, ведущая целевая функция профессионального
образования – подготовка выпускников вуза к комплексному использованию
теоретического и технологического инструментария всех изучаемых дисциплин
при целостном решении профессиональных задач.
При таком подходе к организации учебного процесса обеспечивается
непрерывность и преемственность в изучении дисциплин, достаточность и
отсутствие
дублирования
материала,
интеграция
специальной
и
профессиональной
подготовки,
что
способствует
развитию
геоинформационного мышления и позволяет увеличить трансфертную
составляющую знаний, умений и навыков будущего специалиста.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что процесс обучения
студентов будет эффективен, если:
− стратегия профессиональной подготовки будет разрабатываться на
основе
междисциплинарного
системно-целостного
подхода
и
оперативно пересматриваться в зависимости от социального заказа;
− изучение дисциплин будет носить непрерывный и равномерный
характер в течение всего периода обучения студентов с учетом
специфических дидактических принципов организации учебноинформационной среды;
− помимо общеобразовательных, в учебные планы будут включены
прикладные курсы, ориентированные на предметную область и
профессиональную среду деятельности специалиста.
Таким образом, обучение в современном вузе должно представлять собой
целостный учебно-воспитательный процесс, имеющий общую структуру и
функции, которые отражают взаимодействие преподавания и учения [3].
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ENVIRONMENT
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Анотація. У статті аналізується управлінська діяльність дошкільного
навчального закладу щодо успішності створення здоров’язберігаючого
середовища та розкриваються етапи його створення з метою збереження й
зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. Пропонується система роботи з
формування компетенції вихователів у створенні здоров’язберігаючого
середовища.
Ключові слова: управління діяльністю дошкільним навчальним закладом,
компетенція вихователів, здоров’язберігаюче середовище, здоров’я дітей
дошкільного віку.
Annotation. In the article analyzes the management activities of kindergarten
concerning successful creation health-keeping environment and disclosed (reveals)
the stages of its creation with the purpose preservation and strengthening the health
of preschool children. System works on the formation of competence of teachers in
creating of health-keeping environment is proposed.
Key worlds: management activities of kindergarten, competence of teachers,
health-keeping environment, health of preschool children.
Постановка проблеми. У період перебудови освіти в Україні управління
діяльністю ДНЗ набуває важливого значення. Аналізуючи роботу ДНЗ варто
відмітити, що простежується тенденція до орієнтування їх саме на освіту
дошкільників, що пов’язано передусім із запитом батьків і шкіл. Проте на
сьогодні мало уваги приділяється стану здоров’я вихованців, який постійно
погіршується. Ми переконані, що збереження й зміцнення здоров’я дітей
дошкільного віку залежить від створення в ДНЗ спеціального середовища –
здоров’язберігаючого. Однак успішність створення такого середовища, на нашу
думку, залежить від цілеспрямованого управління діяльністю ДНЗ.
Метою статті є обґрунтувати важливість створення здоров’язберігаючого
середовища в ДНЗ через формування у вихователів відповідної компетенції, що
повинна включати теоретичну та практичну підготовку.
Завданням статті є проаналізувати управлінську діяльність ДНЗ
керівником щодо створення здоров’язберігаючого середовища; запропонувати
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шляхи формування компетенції вихователів у створенні такого середовища.
Постановка проблеми. Аналізуючи праці вчених ми прийшли до
висновку, що загальній теорії управління присвячені роботи Н. Андріанова,
В. Афанасьєва, Ф. Аунапу, Д. Гвішіані та ін. В умовах реформування освіти в
Україні проводяться наукові дослідження з різних проблем управління
закладами освіти В. Бегеєм, В. Бондарем, Є. Бондаренко, Л. Даниленко,
М. Закорченною, В. Звєрєвою, В. Крижко, В. Кузем, Є. Павлютенковим та ін.
Шляхи оновлення дошкільної освіти, моделювання системи критеріїв оцінки її
розвитку розглянуті Г. Лаврентьєвою, К. Стрюк, проблеми підготовки
дошкільних установ до роботи в умовах ринку розкриті О. Проскурою,
В. Шкатуллою. Варто відмітити, що управлінню діяльності ДНЗ присвячені
спеціальні дослідження Н. Денисенко (управління системою фізичного
виховання дітей ДНЗ), Л. Пісоцької (управління розвитком дошкільної освіти в
регіоні). Однак мало уваги приділено управлінню діяльністю ДНЗ щодо
створення здоров’язберігаючого середовища.
Виклад основного матеріалу. Нині науковці й практики занепокоєні
суперечністю між новими цілями, завданнями дошкільної освіти та старими
методами управлінської діяльності більшості керівників ДНЗ, які не орієнтовані
на сучасну парадигму управління. В своєму науковому дослідженні Нінель
Денисенко управління тлумачила як ту рушійну силу, яка спрямована на
активізацію людини шляхом створення оптимальних умов для прояву та
розвитку її творчого потенціалу [1]. Під управлінням дошкільною освітою
Леоніда Пісоцька розуміє цілеспрямовану діяльність всіх ієрархічних ланок
управління, котра забезпечує становлення, збереження, стабілізацію
функціонування та розвиток дошкільної освіти в різноманітних формах
охоплення нею потреб суспільства у вихованні дітей [2].
Варто відзначити, що управління діяльністю кожного ДНЗ має свою
специфіку, яка інтегрує в собі врахування не тільки інтересів держави, але й
інтересів особистості керівника. Цілком погоджуємося з думкою Нінель
Денисенко, що управлінська діяльність здійснюється згідно з основними
правилами, вихідними положеннями – принципами [1]. На нашу думку,
керуючись відповідними принципами це допомагає керівникові дошкільного
навчального закладу організувати особисту практичну діяльність та об`єктивно
оцінити діяльність педагогів у створенні здоров’язберігаючого середовища.
Управлінська діяльність реалізується на основі професійно-управлінської
компетенції керівника, яка визначається як сукупність його спеціальних знань,
умінь і навичок, які допомагають йому забезпечувати ефективне створення
здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ.
Аналізуючи погляди Нінель Денисенко [1] вважаємо, що управління
керівником процесом створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ
повинно розпочатися з інформаційно-аналітичної та діагностичної діяльності.
Потім прогнозується програма удосконалення управління процесом створення
здоров’язберігаючого середовища та закладається система роботи керуючого й
керованих підсистем щодо ефективності створення такого середовища, що
прописується відповідно в календарному плані, перспективному та
Научные труды SWorld

36

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 6. Выпуск 1 (42)

Педагогика, психология и социология

календарному плануванні (методи, форми, засоби, напрями роботи: фізичне та
валеологічне виховання, різні види діяльності). Наступні дії – це організаційна
робота, оскільки це дійовий, практичний етап, при якому реалізуються цілі,
завдання, зміст роботи зі створення здоров’язберігаючого середовища.
Закінчується управлінський процес контрольними діями завідувача ДНЗ, які
дають змогу встановити ступінь створення означеного середовища (контроль
дає можливість визначити точність і вірогідність прийнятих рішень,
ефективність та якість управлінських дій). Контроль логічно підводить до
корекційної діяльності, зміст якої різний у завідувача, методиста, вихователів
(завідувач і методист корегують дії вихователів, вихователі корегують дії дітей
і батьків). Корегуючи дії завершують управлінський цикл, але потім знову
дають можливість входу в управлінську систему через аналітичну діяльність.
Провідна роль у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я дітей
дошкільного віку належить вихователю та залежить від наявних у нього знань,
умінь і навичок. Успішність створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ
залежить не тільки від керівника ДНЗ, а в більшій мірі від компетенції
вихователів, яка повинна включати їх теоретичну та практичну підготовку до
створення такого середовища, що передбачає застосування різних форм і
засобів роботи з ними, що відображено в таблиці 1.
Таблиця 1
Формування компетенції вихователів у створенні здоров’язберігаючого
середовища в ДНЗ
Методичні

Форми роботи
Практичні

Участь у міських
(сільських) заходах
туристичних зльотах,
оздоровчих забігах,
фізкультурних
святах, Днях
фізкультурника

методичні об’єднання, педагогічні наради, показ нових
лекції-консультації, педагогічні читання,
оздоровчих
засідання педагогічного факультативу,
технологій, майстерзасідання творчих груп, семінари, «круглі» класи, семінаристоли, ділова гра, мозковий штурм,
практикуми,
брифінг, брейн-ринг, дискусійні клуби,
тренінгові заняття
відео семінари
Засоби роботи
Диспути, дискусії, доповіді, бесіди, методичні рекомендації, консультації, вказівки,
поради, мозковий штурм, Інтернет-завдання.

Варто організовувати роботу методичних об’єднань з проблеми
«Актуальність створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ». Теми для
обговорень: «Стан здоров’я дітей дошкільного віку, які відвідують ДНЗ»;
«Важливість створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ»;
«Особливості протікання адаптації в дітей-дошкільників»; «Формування у
вихователів ціннісного ставлення до здоров’я дітей»; «Важливість
раціонального навчального навантаження для здоров’я дошкільників і доцільне
його поєднання з руховою активністю та практично-оздоровчою діяльністю».
З метою підвищення компетенції вихователів можна проводити
педагогічні наради різної тематики: «Особливості збереження здоров’я дітей
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дошкільного віку»; «Компоненти здоров’язберігаючого середовища»;
«Значення та особливості створення мікроклімату в групі»; «Урахування
індивідуальних особливостей вихованців у ході проведення навчально-виховної
та оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку»; «Особливості дотримання
санітарно-гігієнічних вимог»; «Значення організації збалансованого харчування
для збереження здоров’я дітей дошкільного віку». Лекції–консультації та
семінари згідно з розробленим планом: «Сутність здоров’язберігаючого
середовища»; «Дефініція здоров’я та його види»; «Роль позитивного
мікроклімату в групі»; «Упровадження в навчально-виховну та оздоровчу
діяльність дітей дошкільного віку оздоровчих технологій»; «Формування
здоров’я дитини дошкільного віку»; «Визначення основних видів здоров’я
дітей дошкільного віку»; «Створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ
на основі дидактичних принципів».
Крім того, варто застосовувати перегляди відеоматеріалу, обговорення
матеріалу чи проблеми; проводити доповіді, диспути та обговорення
важливості й особливостей створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ,
особливості добору, проведення й оптимальне поєднання між собою різних
оздоровчих технологій і заходів; практичні покази семінарів-практикумів,
тренінгових занять, оздоровчих технологій, майстер-класів різної тематики:
«Аромотерапія в житті дітей дошкільного віку»; «Фітотерапія в житті дітей
дошкільного віку»; «Кольоротерапія в житті дітей дошкільного віку». Тема
майстер-класу: «Використання та поєднання між собою різних оздоровчих
технологій у роботі з дітьми дошкільного віку».
Також протягом літа та навчального року варто організовувати участь
вихователів разом з дітьми в різних міських фізкультурних заходах:
туристичних зльотах, оздоровчих забігах, фізкультурних святах, Днях
фізкультурника, що сприятиме зміцненню в них командного духу, відчуттю
єдності, переконаності у важливості фізкультури для збереження та зміцнення
їх здоров’я, оскільки все відбувається на свіжому повітрі й сприяє позитивному
емоційному настрою.
Засоби роботи з вихователями З вихователями варто проводити диспути,
в
ході
яких
варто
обговорювати
основні
питання
створення
здоров’язберігаючого середовища з урахуванням видів здоров’я: фізичного,
психічного, соціального та духовного, важливості естетичного оформлення
групових кімнат, приміщень і території ДНЗ: «Фізичне здоров’я дітей
дошкільного віку»; «Психічне здоров’я дітей дошкільного віку»; «Соціальне
здоров’я дітей дошкільного віку»; «Духовне здоров’я дітей дошкільного віку»;
«Важливість естетичного оформлення групи, всіх приміщень і території ДНЗ
для здоров’я дошкільників».
З метою збагачення знань у вихователів щодо створення
здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ слід проводити доповіді різної
тематики: «Роль вихователя у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я
дітей дошкільного віку»; «Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого
середовища в ДНЗ»; «Оздоровчі технології в збереженні й зміцненні здоров’я
дітей дошкільного віку та особливості їх проведення»; «Організація
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предметного оточення дітей»; «Організація природного оточення дітей:
тварини, рослини та їх роль у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я
дітей дошкільного віку»; «Важливість здорового способу життя як умова
формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку». Також
варто систематично проводити «круглі» столи, ділові ігри, мозковий штурм,
брифінги, брейн-ринги, де варто обговорювати та закріплювати отримані
знання з даної проблеми. Підвищенню інтересу до актуальності проблеми
збереження та зміцнення здоров’я дошкільників сприятиме застосування
Інтернет-завдань.
Висновки. Уважаємо, тільки від бажання керівника і всього педагогічного
колективу залежить збереження та зміцнення здоров’я вихованців, а успішність
створення здоров’язберігаючого середовища – від їх цілеспрямованої роботи та
грамотного управління діяльністю ДНЗ.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования
профориентационно значимой компетентности у учащихся средних классов. В
целях
эффективного
формирования
профориентационно
значимой
компетентности предлагается реализация комплекса педагогических условий,
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среди которых выделяется использование дневника профориентации.
Ключевые слова: профориентационно значимая компетентность,
профессиональное самоопределение, дневник профориентации.
Abstract. In article is considered the problem of formation of professionally
significant competence at pupils of middle classes. For effective formation of
professionally significant competence is offered realization of a complex of
pedagogical actions among which is pointed use of career guidance.
Key words: professionally significant competence, professional selfdetermination, career guidance.
Современное состояние проблемы.
Одной из основных задач современного школьного образования является
обеспечение социальной адаптации школьников, их подготовки к реальным
условиям жизнедеятельности конкретного общества со сложившейся
структурой общественных отношений, в том числе в социальнопрофессиональной сфере. Так, Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования определяет требования к личности
выпускника основной школы как человека, ориентирующегося в
существующих профессиях и понимающего значение профессиональной
деятельности для развития общества.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» главной
задачей современной школы определяет раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание готовой к жизни в высокотехнологическом, конкурентном
мире личности [4]. Школьное образование должно обеспечивать личностный
рост учащихся, способствовать формированию умений самостоятельно
ориентироваться в мире профессий, адекватно проявлять себя в выборе своего
профессионального будущего, что составляет профориентационно значимую
компетентность школьников [3].
Без целенаправленной работы по формированию профориентационно
значимой компетентности у школьников среднего звена учащиеся не достигают
к старшему школьному возрасту необходимого уровня социальной зрелости
для осуществления самостоятельного профессионального выбора. Кроме того,
постоянное расширение и усложнение мира профессий приводит к тому, что
профориентационная
деятельность
в
целом
и
формирование
профориентационно значимой компетентности в частности протекают в
значительной степени стихийно, при этом развитие у школьников способности
к самостоятельному, осмысленному выбору профессии зачастую подменяется
формированием совокупности устаревших стереотипов [5].
Вопросы и проблемы профессиональной ориентации в аспекте
социализации личности нашли отражение в работах Б. Берксона, Л.С.
Выготского, П.Л. Гальперина, Е.И. Головахи, И.С. Кона, В.А. Комелиной,
Дж.Г. Мида, Н.С. Моровой, А.В. Мудрика, Б. Скиннера, А.Н. Хузиахметова и
др. Возрастной аспект социально-профессионального становления личности
представлен работами А.В. Волохова, Н.Ф. Головановой, Э.Ф. Зеера и др.
Проблемы социального становления личности учащихся в процессе
профессионально-ориентированного обучения в общеобразовательных школах
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рассматриваются в работах О.В. Кириловой, Л.Н. Нугумановой, Т.Н. Петровой,
С.Н. Чистяковой и др.
Основной текст.
В результате проведенного исследования было теоретически выявлено, что
эффективному формированию профориентационно значимой компетентности у
учащихся средних классов общеобразовательной школы способствуют
следующие педагогические условия [1, 2, 6]:
– разработка
и
внедрение
в
учебно-воспитательный
процесс
общеобразовательной
школы
модели
формирования
профориентационно значимой компетентности у учащихся средних
классов в процессе использования дневника профориентации;
– подготовка учителей к работе по формированию у учащихся средних
классов профориентационно значимой компетентности;
– обеспечение
ориентированности
процесса
формирования
профориентационно значимой компетентности у учащихся на развитие у
них способности проектирования собственной учебной деятельности,
построение жизненных и профессиональных планов;
– создание
единого
образовательного
и
социокультурного
воспитательного пространства.
На основе анализа научной литературы и обобщения опыта практической
работы нами была разработана модель формирования профориентационно
значимой компетентности у учащихся средних классов в процессе ведения
дневника профориентации (рис.1). Модель представляется нам целостной
системой с множеством взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое
единство.
Наличие модели обусловливает системность, целостность и эффективность
организации педагогического процесса по формированию профориентационно
значимой компетентности у учащихся средних классов. Модель дает системное
представление о механизме этого процесса, включающего в себя три основных
блока (этапа), каждый из которых характеризуется акцентированием внимания
на одной из структурных составляющих профориентационно значимой
компетентности, и универсального блока.
Наиболее
успешному
формированию
когнитивно-эмоциональной,
мотивационно-ценностной, деятельностной и универсальной составляющих
профориентационно значимой компетентности будет способствовать
использование дневника профориентации учащегося, который состоит из
основного и сквозного блоков.
Дневник профориентации представляет собой рабочую тетрадь, которая
помогает учащимся поближе познакомиться с местными организациями,
предприятиями, учреждениями и др. Его задача − привлечь внимание детей к
профессиям. В течение учебного года учащиеся выполняют задания, указанные
в дневнике профориентации, посещают различные экскурсии, концерты и
другие мероприятия, каждое событие обязательно должно найти свое
отражение в дневнике. Ведение учащимися средних классов основного блока
дневника осуществляется на классных часах, экскурсиях, встречах с
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представителями профессий, профессиональных пробах, сквозного блока – на
уроках, факультативах, кружках, досуговых мероприятиях.

Рис. 1. Модель формирования профориентационно значимой
компетентности у учащихся средних классов в процессе ведения дневника
профориентации
Формирование профориентационно значимой компетентности у учащихся
средних классов общеобразовательной школы осуществляется деятельностью
профконсультанта
(контроль
ведения
дневника
профориентации,
профориентационные часы, игры и упражнения), деятельностью классного
руководителя (внеурочная профориентационная деятельность: классные часы,
экскурсии, сеть кружков по интересам, спортивные секции, общешкольные
мероприятия; работа в рамках единого образовательного и социокультурного
пространства: экскурсии, участие в конкурсах, олимпиадах, профессиональные
пробы);
деятельностью
учителей-предметников
(профориентационные
пятиминутки; базовые профориентационные разделы).
Вывод.
Работа, направленная на формирование профориентационно значимой
компетентности, способствует развитию личности в целом, позволяет
удовлетворить потребности, обусловленные возрастным развитием, актуальные
в
самопознании,
самооценке,
самоопределении,
самовоспитании,
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психологической свободе, в достижении определенного социального статуса и
др. Для наиболее успешного формирования обозначенной компетентности
необходимо использовать в данном процессе дневник профориентации.
Мятущийся подросток получает возможность «собрать» свою личность:
определить цель в жизни, сориентироваться в мире профессий, увидеть
жизненную перспективу.
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Анотація. Система підготовки майбутніх хореографів у вищих навчальних
закладах України недостатньо враховує як особливості роботи в дитячих
творчих колективах, так і необхідність надання фахових знань, умінь, навичок
майбутнім хореографам із формуванням ідейно-патріотичних переконань і
морально-етичних якостей дітей. Для підготовки студентів-хореографів до
здійснення патріотичного виховання учнів у системі позашкільних навчальних
закладів мають бути створені належні передумови і підґрунтя у вигляді
змістового наповнення навчальних дисциплін, використання дидактичного
інструментарію в їхньому викладанні, проведення різних видів практик, а
також науково-педагогічного забезпечення. Водночас цей аспект організації
навчально-виховного процесу нині потребує цілеспрямованої корекції,
удосконалення.
Ключові слова: майбутні хореографи, позашкільні навчальні заклади,
вищий навчальний заклад, танець, національно-патріотичне виховання.
Abstract. The system of future choreographers’ training in higher educational
institutions of Ukraine does not enough take into account the peculiarities of work in
the children`s art groups and the necessity of providing professional knowledge
abilities and skills to future choreographers with formation of ideological and
patriotic beliefs and moral and ethical qualities of children. There should be
appropriate prerequisites and background in the form of the semantic content of
academic disciplines, the use of didactic tools in its teaching, carrying out of various
types of practices and scientific-pedagogical support in order to prepare future
choreographers for the implementation of patriotic education of pupils in the system
of extracurricular educational institutions. At the same time this aspect of the
educational process currently requires purposeful correction and improvement.
Key words: future choreographers, extracurricular educational institutions,
higher educational institutions, dance, national and patriotic education.
Вступ. Центральною ланкою в організації навчально-виховного процесу
виступає постать педагога. Це стосується і проблеми формування педагогічної
майстерності хореографів-викладачів для роботи в позашкільному навчальному
закладі (ПНЗ). Чинна система їхньої підготовки у вищих навчальних закладах
(ВНЗ) України недостатньо враховує як особливості роботи в дитячих творчих
колективах, так і необхідність поєднання надання фахових знань, умінь,
навичок майбутнім хореографам із формуванням ідейно-патріотичних
переконань і морально-етичних якостей дітей.
Сказане зумовлює актуальність заявленої у назві статті проблеми. Її мета
полягає у з’ясуванні змісту та методів і форм підготовки педагогів-хореографів
у вишах України до здійснення національно-патріотичного виховання дітей в
ПНЗ.
Огляд літератури. Деякі аспекти цієї проблеми вже знайшли
відображення в науково-педагогічній літературі, зокрема в ракурсі з’ясування
базових вимог до підготовки і професійного становлення педагога-хореографа,
визначенні його основних компетентностей та шляхів їхнього формування
(Л.Андрощук, Т.Благова, О. Бурля, В. Косиченко, В. Куценко, А. Марков,
О.Філімонова, В.Чуба та ін.). Однак їхня підготовка до патріотичного виховання
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дітей за умов ПНЗ ще не стала предметом спеціального дослідження.
Основний зміст. Підготовка хореографів для роботи у ПНЗ здійснюється в
середніх спеціальних та вищих навчальних закладах: хореографічних
училищах, училищах культури, педагогічних коледжах, естрадно-циркових
училищах, Академії керівних кадрів культури і мистецтв, в університетах
класичних, гуманітарних, педагогічних та університетах культури і мистецтв.
Педагогів з додатковою спеціальністю «хореографія» готують на базі
педагогічних університетів та інститутів. Організацію навчально-виховного
процесу в них здійснюють профільні кафедри, на яких працюють відомі вчені
та досвідчені педагоги, відомі балетмейстери.
В Україні нагромаджено значний досвід з підготовки за освітньокваліфікаційнім рівнем «бакалавр», напрям 6.020202 «Хореографія», що
передбачає глибоке опанування студентами комплексом загальноосвітніх і
фахових дисциплін.
Професійна підготовка майбутніх хореографів у ВНЗ здійснюється за
навчальним планом, укладеним відповідно до державних стандартів і з
урахуванням нормативних актів, рекомендацій Міністерства освіти України. На
їхній основі формуються робочі програми, які складаються за окремими
курсами і семестрами, із чітким розподілом годин, відведених на вивчення
дисципліни, видами занять, тижневим навантаженням. Попри дотримання
загальних нормативів у вишах існують певні особливості організації навчальновиховного процесу, що відповідним чином позначаються на характері та
спрямованості як усієї професійної підготовки, так і національнопатріотичному вихованні студентів.
Головним підґрунтям для цього слугують профільні дисципліни, що мають
забезпечити формування якостей педагога-балетмейстера та хореографавиконавця. З-поміж них першочергове значення для формування національносвітоглядних орієнтирів та підготовки студентів до роботи у системі ПНЗ
мають нормативні курси «Мистецтво балетмейстера», «Теорія і методика
класичного танцю», «Теорія і методика викладання народно-сценічного
танцю», «Історія хореографічного мистецтва», «Теорія та методика роботи з
дитячим хореографічним колективом», «Історико-побутовий танець» та ін.
Проаналізуємо їхній зміст з позицій визначення потенційних можливостей
щодо розв’язання означених завдань.
Однією з базових у підготовці майбутніх хореографів є дисципліна
«Історія хореографічного мистецтва», що зазвичай викладається у двох перших
семестрах та передбачає формування знань з історії розвитку танцювального
мистецтва різних країн світу, про відомих представників світового
танцювального мистецтва, найкращі зразки народного, сучасного, класичного
танцю, а також умінь аналізувати означені процеси та явища. На цій основі у
студентів витворюється уявлення про нескінченне розмаїття хореографічних
культур різних народів та їхню органічну єдність, що слугує основою для
кристалізації почуття поваги до «свого» і «чужого» культурного надбання та
розуміння потреби його пізнання, збереження й популяризації засобом
народного танцю [3].
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Таке ж навчально-виховне значення має дисципліна «Мистецтво
балетмейстера», яка передбачає формування базових знань, умінь, навичок для
створення хореографічного твору та постановочної і репетиційної роботи.
Зокрема в процесі навчання студенти опановують зміст, форми, методи, вікові
особливості постановочної роботи в дитячому хореографічному колективі;
специфіку постановки хореографічної сюїти і хореографічного номера для
дітей (в тому числі ігрові елементи в композиції номерів для молодших
школярів) тощо. Українознавчий аспект оволодіння цим предметом забезпечує
вивчення творчих здобутків класиків української хореографії В.Верховинця,
К.Василенка, А.Гуменюка та практичного досвіду визначних балетмейстерів
В.Авраменка, П.Вірського та ін. [6]. В одних закладах цей предмет вивчається
на першому, в інших – на другому, навіть четвертому курсах.
Згідно з вимогами нормативної програми «Теорія і методика викладання
народно-сценічного танцю» та розробленої на її основі у Львівському
держуніверситеті фізичної культури робочої програми «Теорія та методика
викладання українського народносценічного танцю», мета цих дисциплін
полягає у вивченні різноманіття лексики й композиційного вирішення
народного танцю та формування практичних умінь і навичок його сценічного
виконання. Якщо перша (нормативна) програма виглядає доволі «блідою» в
українознавчому сенсі [9], то друга має виразну національно-орієнтовану
спрямованість, адже ставить завдання вивчення манери і стилів виконання
народного танцю, притаманних різним регіонам України та засвоєння методики
їхнього навчання [7; 8].
За умов творчого цілеспрямованого підходу до читання курсу «Теорія та
методика викладання українського народносценічного танцю» він відкриває
значні можливості для формування у студентів почуття своєї національної
приналежності через глибоке проникнення в образну сутність хореографічної
культури українців та інших народів, виховання інтересу, поваги до неї.
Підстави для таких тверджень дає аналіз двох змістових модулів, які
передбачають опанування характерними особливостями рухів українського
народносценічного танцю Закарпаття, Гуцульщини, Центральної України, та
методики проведення занять на основі досвіду визначних українських
хореографів К.Василенка, В.Верховинця, П.Вірського, А.Гуменюка та ін. [7-8].
У змістовній науковій розвідці К. Островської показано значні потенційні
можливості в набутті студентами теоретичних знань з методики побудови уроку
українського народносценічного танцю та формування практичних умінь,
необхідних для роботи з дитячими хореографічними колективами в системі
позашкільної освіти [4].
Чималі можливості для розв’язання означених завдань дає навчальний
курс «Історико-побутовий танець», який, згідно з нормативною та робочою
програмами, передбачає передусім оволодіннями основами проведення тренажу
й партерного тренажу та формування знань і умінь щодо їхнього проведення з
особами різних вікових категорій [2; 5]. За такого «технологічного» підходу
ідейно-виховний аспект опанування цією дисципліною залишається
неувиразненим та нерозробленим у науково-методичному аспекті. Між тим,
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вона має чималий українознавчий потенціал, адже кожен рух і манера
виконання історико-побутового танцю зазвичай генетично пов’язані із
життєдіяльністю, характером, ментальністю українського й інших народів. Тому
при їхньому виконанні студенти повинні навчатися не лише правильної техніки
виконання танцю, а й розуміти закодовану в ньому глибинну етнокультурну
інформацію.
У підготовці майбутніх педагогів-хореографів до використання
хореографічного мистецтва як ефективного засобу патріотичного виховання
молодших школярів у ПНЗ особливе значення має навчальна дисципліна
«Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом». Вона
передбачає ознайомлення з методологічними основами організації навчальної
та виховної роботи в ньому, зокрема принципами добору дітей для занять
танцями; методикою побудови уроків хореографії, специфікою роботи
балетмейстера як постановника, педагога та репетитора в різновіковому
молодіжному колективі, а також з навчальними програмами і навчальнометодичним забезпеченням цієї роботи тощо [9].
В оволодінні системою хореографічних та етнопедагогічних знань, умінь,
навичок важко переоцінити освітньо-виховний потенціал такої дисципліни, як
«Народознавство та хореографічний фольклор України», яка передбачає
поглиблене вивчення української етнографії, хореографічної фольклористики,
жанрово-видової приналежності танцювальних зразків, а також опанування
уміннями і навичками з методики записування хореографічно-етнографічного
матеріалу, способами його класифікації і систематизації та організації науководослідницької роботи відповідного спрямування. При цьому маємо змістовні
науково-методичні розробки, які засвідчують значні можливості використання
цього курсу в підготовці студентів до використання окремих форм і засобів в
роботі з молодшими школярами, зокрема у вивченні символіки українських
ігрових хороводів [11] тощо.
Певні можливості для підготовки майбутніх хореографів до національнопатріотичного виховання школярів у системі ПНЗ дає практично весь арсенал
методів, форм, засобів організації навчально-виховної процесу в профільних
вишах: лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна й індивідуальна
робота, консультації, наукова-дослідницька робота, різні види навчальної
практики тощо. Отож з’ясуємо, наскільки повно й ефективно він
використовується в розв’язанні цього завдань.
Сучасні
педагоги-хореографи
вказують,
що
завдяки
логічноструктурованому, систематизованому, послідовному викладу об’ємного
матеріалу лекційні заняття повинні забезпечувати свідоме сприйняття
студентами наукової інформації, засвоєння хореографічних термінів і понять;
знайомити їх із сучасними ефективними професійними методиками й
теоретико-методологічними підходами до навчання танцю. Вони мають
стимулювати активність і здатність до самостійної пізнавальної діяльності,
уміння аргументувати свою думку тощо [10, с. 15-153; 13, с. 224].
У ході практичних занять майбутні хореографи засвоюють техніку
виконання танцювальних рухів, вправ, принципів їх поєднання та набувають
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такі практичні навички, як виразність і музичність виконання різних
хореографічних елементів, координації рухів, удосконалюють танцювальну
техніку. Окрім того, вони набувають важливий педагогічний досвід через
формування вміння методично грамотно вибудувати й подавати навчальний
матеріал, набуття професійних навичок спілкування з аудиторією тощо [10, с.
15-153; 13, с. 224].
Наш аналіз тематики лекцій, практичних і самостійних занять та
контрольних завдань зі згаданих вище курсів засвідчує їхню виразну
українознавчу спрямованість та орієнтованість на оволодіння основами
педагогічної майстерності. Поряд з усебічними знаннями з історії розвитку
традиційного танцювального мистецтва України та інших народів світу, вони
формують уміння і навички роботи в дитячому хореографічному колективі. У
сукупності це забезпечує достатню базову підготовку майбутніх хореографів до
патріотичного виховання дітей засобами народних танців.
У руслі загальної тенденції щодо скорочення аудиторних годин,
призначених для підготовки майбутніх хореографів, зростає значення
самостійної роботи, що орієнтує на самоосвіту і самовдосконалення, дозволяє
поглиблювати знання, удосконалити вміння й навички, отримані в процесі
проходження систематичного курсу навчання. Серед форм самостійної роботи,
що забезпечують готовність майбутніх педагогів-хореографів до здійснення
патріотичного виховання учнів, першочергове значення має вивчення нового
танцювального матеріалу, самостійне створення хореографічних комбінацій,
етюдів з українського народносценічного танцю тощо. Таке ж важливе
значення має робота з додатковою літературою, перегляд відеоматеріалів,
використаня інтернет-ресурсів з метою розширення знань з етнографії,
фольклору, методики роботи з дитячим хореографічним колективом тощо [12,
с. 17].
Індивідуальні заняття дають змогу діагностувати й виявляти вузькі,
проблемні ланки навчання кожного студента та знайти особистісно
орієнтований, мотиваційний підхід щодо стимулювання і підвищення його
інтересу до навчання. Вони дозволяють наблизити майбутнього хореографа до
розуміння українського народного танцю як засобу розвитку здорового,
гармонійно сформованого та патріотично вихованого зростаючого покоління.
Окрім традиційних, перевірених часом і практикою методів і форм
роботи, в організації навчально-виховного процесу дедалі активніше
використовують інноваційні методики, які сприяють формуванню у студентівхореографів пізнавального інтересу та творчого, усвідомленого підходу до
засвоєння і ретрансляції народного танцювального мистецтва. Аналіз
змістового та методичного наповнення такої ефективної форми організації
навчання, як майстер-класи [12, с. 18-19], засвідчує значні потенційні
можливості її використання для підготовки майбутніх хореографів до
формування патріотичних почуттів дітей у ПНЗ. Запрошувані для їхнього
проведення відомі балетмейстери, науковці, культурні діячі передають свої
досвід і технічну майстерність, знайомлять з різними підходами до подачі
матеріалу й методиками проведення занять, спонукають присутніх до пошуку
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власних шляхів опанування мистецтвом народного танцю, спираючись на
багату українську фольклорно-хореографічну традицію як джерело формування
національної свідомості та громадянськості.
Для розв’язання цих завдань ефективним, перспективним уважаємо
застосування описаного науковцями методу мікровикладання, який спрямовує
майбутніх фахівців на підвищення рівня професійної майстерності через
глибоке проникнення у суть педагогічних явищ [1, с. 75]. Моделюючи
фрагмент практичної діяльності, до прикладу, використання гри громадянськопатріотичного звучання у навчанні дітей танців у ПНЗ, студенти розвивають
свої знання, уміння, навички роботи з дитячим колективом та формують
необхідні для цього якості комунікативності, такту, оптимізму, емпатії.
Подібний навчально-виховний ефект дає метод моделювання фрагментів
хореографічних занять, який передбачає включення студентів у різні
професійно орієнтовані ситуації [1, с. 74-75]. Екстраполюючи його
застосування в ПНЗ, майбутні хореографи мають можливість стати на деякий
час організатором навчально-виховного процесу та побачити пов’язані з цим
типові труднощі, визначити можливі шляхи їхнього подолання, сформулювати
свою рольову поведінку в здійсненні патріотичного виховання дітей засобами
народних танців.
Висновки. Таким чином, для підготовки студентів-хореографів до
здійснення патріотичного виховання учнів у системі ПНЗ створені належні
передумови і підґрунтя у вигляді змістового наповнення навчальних дисциплін,
використання дидактичного інструментарію в їхньому викладанні, проведення
різних видів практик, а також науково-педагогічного забезпечення. Водночас
цей аспект організації навчально-виховного процесу потребує цілеспрямованої
корекції, удосконалення. Зважаючи на комплексний, систематичний характер,
він має бути орієнтований не лише на формування спеціальних знань,
практичних умінь і навичок хореографічної роботи, а й на створення умов для
розвитку морально-етичних й національно-патріотичних якостей і переконань
студентів.
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THE CORRECTIONAL ROLE PHENOLOGICAL OBSERVATIONS AT
PUPILS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
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Анотація. Стаття присвячена вивченню питання корекційної ролі
фенологічних спостережень учні в інтелектуальними вадами. Розглянуто
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історичний аспект цієї проблеми, підкреслено вплив фенологічних
спостережень на розвиток пізнавальних можливостей дітей, їх якість знань з
природознавства та виховання любові до природи.
Ключові слова: учні з інтелектуальними вадами, корекція, пізнавальні
можливості, фенологічні спостереження, виховні завдання.
Abstract. This article is devoted to studying the role of correctional issues
phenological observations of pupils with intellectual disabilities. The historical
aspect of the problem, highlighted the impact of phenological observations on the
development of cognitive abilities of children, the quality of their knowledge of
science and the process of a love for nature.
Key words: pupils with intellectual disabilities, correction, educational
opportunities, phenological observations, educational tasks.
Вступ. Спеціальні дослідження проведені в Україні в останні роки,
сприяють подоланню стереотипів у розумінні проблем навчання і виховання
дитини з вадами інтелекту, відходу від концентрації уваги на ураженні.
Провідною ідеєю сучасної спеціальної освіти є орієнтація на ефективне
використання збережених систем та функцій, здатних взяти на себе
компенсаторно-корекційне
навантаження,
цілеспрямований
розвиток
психологічних процесів, що обумовлюють рівень опанування знань, умінь,
навичок та відповідну освіченість дитини.
Не випадково Н. А. Менчинська підкреслює, що «Коли мова йде про
підвищення розвиваючої функції навчання, то часто мається на увазі не
розвиток особистості взагалі, а розумовий розвиток. Таке обмеження є
правомірним, але при цьому необхідно враховувати, що розвиток розуму
невідривно пов'язаний з розвитком усієї особистості. Тому аналізуючи процес
розумового розвитку, характеризуючи його особливості, ми постійно будемо
виходити за межі цієї вузької проблеми у більш широку галузь питань
формування особистості.
Розумовий розвиток – це поняття складне. Насамперед воно обумовлено
змістом тих знань, які даються дітям у процесі навчання та тими методами за
допомогою яких ці знання розкриваються» [2, с. 45].
Вдосконалення змісту навчання в спеціальній школі у зв’язку з
особливостями пізнавальних можливостей її учнів, не може йти шляхом
розширення об’єму знань, тому найбільш продуктивними та перспективними в
олігофренопедагогіці признані пошуки, спрямовані на інтенсифікацію
існуючого змісту навчального матеріалу ( розкриття в ньому взаємозв’язків,
залежностей з метою створення послідовного та закономірного ланцюга знань
та ін.), внаслідок чого у учнів з вадами інтелекту буде створюватися загальне
реалістичне уявлення про оточуючу їх дійсність. Знання, здобуті учнями у
спеціальній школі, повинні бути систематизованими, підводити до
узагальнюючих уявлень, допомагати їм орієнтуватися в складній системі
зав’язків та залежностей, які існують у природі та суспільстві.
Огляд літератури. Особливе місце серед предметів, які вивчаються у
старших класах спеціальної школи, займає природознавство, в процесі
засвоєння основ якого найбільш повно забезпечуються можливості для
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розкриття взаємозв’язків між явищами природи, формування вмінь самостійно
набувати знання безпосередньо зі спостережень за оточуючого природою,
правильного відношення до природних скарбів тощо. В свою чергу засвоєння
природничого матеріалу обов’язково передбачає попереднє сприйняття
оточуючих об’єктів та явищ формування на їх основі системи уявлень про них.
Л. С. Виготський правомірно відмічав, що без такого самого загального
уявлення про все це (світ природи та суспільство) неможливий і початок
предметного навчання у школі.
Аналіз загальної педагогічної та дидактико-методичної літератури
свідчить про те, що питанням організації спостережень дітей за природою,
спілкуванню з нею з давніх-давен приділялося велике розвивальне та виховне
значення.
Проблема організації фенологічних спостережень школярів завжди була
об’єктом пильної уваги ряду видатних методистів-біологів (О. Я. Герд,
В. Ф. Зуєв, Д. Н. Кайгородов, П. Ф. Райков та ін.), при цьому вони
підкреслювали необхідність спеціальної організації роботи, яка б сприяла більш
ефективному навчанню та вихованню учнів, розвитку їх пізнавальних
здібностей (О. П. Корнєєв, Н. Ф. Попов, Д. Н. Судовський, О. О. Шиголев,
А. П. Шиманюк, Н. С. Щербиновський та ін.).
Вивчення цієї проблеми, пов’язане з дослідженнями учених-дефектологів
присвячених з’ясуванню особливостей пізнавальної діяльності учні з вадами
розвитку (Л. В. Занков, О. Р. Лурія, М. С. Певзнер та ін.). Дані їх досліджень
позволили проникнути у закономірності встановлення та функціонування
зав’язків між спостереженнями учнів за сезонними змінами у природі та їх
розвитком, навчанням і вихованням.
Фенологічні спостереження у природі мають свою давню історію. Ще
Пліній старший – вчений, який жив у І сторіччі нашої ери, автор робіт з
природознавства, пов’язував весняний приліт ластівок з перевагою західних
вітрів. У давнині початок польових робіт також пов’язували з тим чи іншим
природними явищами.
Французький вчений Р. Реомюро (1683-1757) провів багато досліджень то
спостережень, але лише у 1753 році почав позначати вплив метеорологічних
змін на сезонний розвиток рослин та тварин. Першим же вітчизняним
фенологом був видатний натураліст А. Т. Болотнов (1783-1833), який протягом
50 років вів спостереження за рослинним світом Московської губернії.
Велике значення спостереженням у природі надавав шведський ботанік
Карл Лінней (1707-1778), він вперше дав чітке визначення цілей та методів цих
спостережень.
Методист-натураліст В. Ф.Зуєв (1754-1794) висунув вимогу про
необхідність вивчення живих об’єктів на місцевих об’єктах. Однак ця вимога
не одержала загального визнання та залишилась нереалізованою. Друга спроба
здійснити цю ідею належала К. К. Сент-Ілеру, який у 60-ті роки ХІХ сторіччя
опублікував стислу методику щодо організації учням позакласних
спостережень у природі.
У дореволюційній школі робота з залучення учнів до ведення
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фенологічних спостережень у природі не здійснювалася, були відсутні будь-які
методичні розробки стосовно організації цих спостережень. Тільки в
невеличкій статті Д. Н. Кайгородова підкреслювалась необхідність проведення
спостережень за сезонними змінами у природі.
У радянській школі ідея широкого здійснення цієї роботи у зв’язку з
вивченням природознавства набула широкої реалізації, хоча школа зазнавала
великих труднощів в організації та виборів методів роботи.
У 1920 році з’являється перша методична робота Д. Н. Кайгородова
присвячена спеціальній методиці організації фенологічних спостережень. В цій
роботі він пропонує відмічати перші явища, перші зміни у рослинному та
тваринному світі, тобто перше цвітіння рослин, приліт птахів, комах та ін. По
суті справи учням пропонувалась реєстрація певних голих фактів поза їх
зв’язку. Внаслідок такого вузького підходу до шкільних спостережень у
багатьох методистів складається негативне відношення взагалі до цієї роботи з
учнями.
Разом з тим, багато методистів-біологів (І. І. Полянський,
С. В. Покровський та ін.) закликають до біль широкого залучення учнів до
активних фенологічних спостережень. Велика кількість авторів (С. Е. Морей,
Н. І. Пшеничний, К. П. Ягодовський та ін.) підкреслюють значущість роботи по
залученню школярів до активних спостережень за природою, концентрації їх
уваги на багатьох явищах, які найчастіше проходять для них непомітними, але
в наслідок організації спостережень за сезонними змінами у природі діти
починають вдивлятися в оточуюче їх життя та природу, помічати ці зміни та
поступово привчаються не тільки спостерігати, але й передбачати наближення
змін.
У процесі проведення фенологічних спостережень за рослинами й
тваринами учні вчаться описувати їх особливості, порівнювати, помічати
схожість та відмінність, з’ясовувати зв'язок між явищами природи та їх
причинну залежність (В. Н. Синьов), роботи прості узагальнення
(П. О. Завітаєв, А. І. Ліпкіна, Л. А. Співак, Л. С. Сторожок та ін.).
Вченими доведено, що взаємозв’язок спостережень та розвитку
спостережливості відображує взаємозв’язок між психічними процесами та
властивостями особистості. Спостережливість, яка стала властивістю
особистості, перебудовує структуру та зміст психічних процесів людини
(В. В. Богословський, І. Г. Єременко, В. І. Лубовський, В. Г. Петрова та ін.).
Роль спостережень для розвитку пізнавальних можливостей учнів з
інтелектуальними вадами підкреслювалася усіма дефектологами, які торкались
питань методики викладання природознавства та географії у спеціальній школі
(Т. Н. Головіна, Р. Б. Каффеманс, Л. А. Співак, Л. С. Стожок, А. В. Усвайська,
К. П. Ягодовський та ін.). Вони відмічали велике корекційне значення
спостережень за змінами у природі, особливу увагу звертаючи на регулярну
реєстрацію їх шляхом введення календаря природи, до того ж, вважали вони,
проведення спостережень у природі повинно бути пов’язане з вивченням
природи свого краю, з життям та працею людей, що особливо важливо для
учнів спеціальної школи, оскільки для багатьох дітей вона залишається єдиним
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навчальним закладом.
Фенологічні спостереження у природі відіграють важливу роль у
природоохоронній роботі і естетичному вихованні школярів (М. Е. Вальце,
Т. К. Ульянова та ін.), у вихованні любові до природи, до України.
Поряд з пізнавальною та виховною задачею у процесі фенологічних
спостережень вирішуються і корекційні задачі: розвиток мислення, уваги,
пам’яті усного мовлення, формування усіх мовних компонентів фонетики,
лексики,
синтаксису,
зв’язного
мовлення,
активізація
словника
(В. В. Воронкова, В. Є. Турчинська, Т. К. Ульянова).
У процесі проведення спостережень здійснюється система і практичних
навичок учнів пізнання закономірностей природи (Є. А. Ковальова,
Л. А. Співак, Л. С. Стожок та ін.).
Заключення та висновки. Уся навчально виховна робота спеціальної
школи спрямована не тільки на підготовку її вихованців до самостійної
трудової діяльності, а й на корекцію їх розумового розвитку, але корекційна
робота при вивченні природознавства ефективна лише у тому випадку, коли
діти вчаться з бажанням та зацікавленістю, тому саме фенологічні
спостереження є тією формою роботи, яка має великі корекційно-розвивальні
та виховні функції.
Фенологічні спостереження сприяють формуванню у школярів цілісного
уявлення про природу, розумінню законів розвитку та існуючих зав’язків між
сезонними змінами у рослинному, тваринному світі, праці людей та погоді, при
цьому у уявлення учнів набувають ярко виражену предметну віднесеність,
оскільки під час спостережень діти мають справи з конкретними об’єктами,
явищами, та їх особливостями.
Фенологічні спостереження також сприяють не тільки більш якісному
засвоєнню навчального матеріалу з природознавства, а й вирішенню головної
задачі спеціальної школи – інтеграції її вихованців у суспільство.
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Аннотація. У статті розглядається метод проектів — педагогічна
технологія, зорієнтовану на застосування і набуття нових знань. Метою
статті є дослідження теоретичних основ та особливостей організації
проектних технологій в навчально-виховному процесі. Для досягнення
поставленої мети дослідження в роботі вирішено такі наукові і практичні
завдання: проаналізовано технологію проектів у досліджені зарубіжних та
вітчизняних авторів; визначено зміст проектних технологій, методи проектів;
досліджено основні етапи організації проектувальної діяльності студентів;
характеристики оцінювання студентського проекту; визначено роль педагога
в організації проектної діяльності. Об’єктом дослідження є освітньо-виховний
потенціал проектної технології у навчально-виховному процесі. Предметом
дослідження є використання проектних технологій. У статті використано
теоретичний метод дослідження.
Ключові слова: проект, компетентність, метод проектів, проектне
навчання, проектні технології.
Abstract. In the article the method of projects - educational technology, focused
on the acquisition and application of new knowledge. The article is to study the
theoretical foundations of design features and technologies in the educational
process. To achieve the objectives of the study are decided in the scientific and
practical tasks, analysis of technology projects studied foreign and domestic authors;
The content of design techniques, methods of projects; The basic stages of the design
activity of students; performance evaluation of a student project; the role of the
teacher in project activities. Object is educative potential of design technology in the
educational process. The subject of research is the use of design technology. The
paper used theoretical method of research.
Key words: design, expertise, project method, project studies, design
technology.
Вступ. Сьогодні все більшої значущості набувають особистісні аспекти
освіти, пов’язані з новими соціально-психологічними умовами існування
людини, “входженню” у швидкозмінний світ.
У практичному плані реалізація цього завдання передбачає проектування
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освітнього простору навчального закладу та середовища професійної
підготовки майбутнього фахівця, які б стимулювали розвиток особистості не
тільки як суб’єкта пізнавальних процесів, а й суб’єкта професійної діяльності.
Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію
фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових. Активне включення
студентів у зміст проекту дає можливість засвоїти нові способи людської
діяльності в соціокультурному середовищі. Частіше шляхом самоосвіти, тобто
спрямована на досягнення результату в процесі розв'язання значущої проблеми.
Головне - результат повинен бути реальним: який можна побачити, усвідомити,
проаналізувати.
Щоб досягнути результату необхідно сформувати в студентів певні
компетенції. Слід зауважити, що проектна діяльність дозволяє формувати не
тільки навчальні та самоосвітні, а й життєві компетентності.
Компетентність - сукупність внутрішньої позиції, норм, якостей, знань,
умінь, навичок та установок.
Раціональне поєднання теоретичних знань та їх практичне використання в
проектній технології можна сформулювати тезою: «Я знаю, навіщо мені це
потрібно, де і як я зможу використати все те, що я знаю».
Тому завдання викладача сьогодні - відібрати зі своїх методичних надбань
усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес
так, щоб забезпечити його дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід
сприятиме розвитку мислення, розумових творчих здібностей студентів.
Огляд літератури. Проектування - нове явище в українській педагогіці,
варте глибокого аналізу. Хоч у практиці навчання й виховання метод проектів
відомий досить давно. Він виник у 20-ті роки минулого сторіччя у США. Е.
Коллінгс у своїй головній книзі «Досвід роботи американської школи засобом
проектів» наголошував на практичній вигоді застосування навчальної праці.
Філософ і педагог Джон Дьюї та його учень Вільям Кілпатрик запропонували
будувати навчання на активній основі через діяльність студента відповідно до
його особистого інтересу в цьому навчанні.
Німецький педагог А. Флітнер характеризував проектну діяльність як
навчальний процес, в якому обов’язково беруть участь розум, серце і руки
(“Lernen mit Kopf, Herz und Hand”), тобто осмислення самостійно добутої
інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку
результатів в кінцевому продукті.
На думку видатного бразильського педагога Пауло Фрейре проектна
діяльність дозволить подолати «банківську» (об'єктивну) систему освіти, яка
вважає людей пристосованими, керованими істотами.
Серед українських педагогів цією технологією зацікавився Григорій
Ващенко. Визначаючи характерні особливості поведінки викладача в
організації проектного навчання, видатний український учений зауважував, що
педагог «стає місцевим громадським радником», «організатором дитячого
життя». «Його завдання, зокрема, в тім, щоб побудувати план роботи, дібрати
проекти, цікаві для дітей та відповідно до їх сил, і утворити оточення,
сприятливе для роботи, для створення культурних цінностей».
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Сьогодні технологія проекту стала предметом дослідження багатьох
науковців, педагогів. Цій проблемі присвятили свої праці такі українські
педагоги: Г. К. Селевко, Є.С. Полат, О. Пєхота, А. Кікненко.
Основний текст. Отже, перспективним шляхом розвитку освіти є
впровадження особистісно зорієнтованих технологій.
«Проектний метод у компетентнісно спрямованій освіті - це інструмент,
який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій
(соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо) і
самостійності студента в осягненні нового, стимулюючи його природну
допитливість і творчий потенціал».
Саме слово “проект” у перекладі з латинської мови означає “кинутий
уперед, задум, план” тощо. Проект - з грецької - шлях дослідження - система
навчання, за якою студенти здобувають знання й уміння в процесі планування й
використання поступово ускладнюваних практичних завдань. Наведемо ще
одне визначення проекту «… - це спеціально організований викладачем і
самостійно виконаний студентами комплекс дій, що завершується створенням
творчого продукту».
Проектування - особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною
особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване
дослідження.
Мета й завдання проектної технології:
− Організувати дослідницьку творчу самостійну діяльність;
− Використовувати різні форми і методи самостійної пізнавальної,
практичної роботи;
− Встановлення ділових контактів між викладачем і студентом.
Однак слід не забувати, що за всієї своєї прогресивності проектне навчання
не може бути єдиним, уніфікованим методом розвитку особистості. Фахівці з
великим досвідом роботи в упровадженні проектних технологій стверджують,
що «проектне навчання варто використовувати як доповнення до інших видів
прямого чи непрямого навчання, як засіб прискорення росту і в особистісному
вимірі, і в академічному».
Уміння використовувати метод проектів - це показник високої
професійності і прогресивності роботи викладача, спрямованості педагогічних
зусиль на творчий розвиток студента.
Найскладнішим для впровадження у навчальний процес дослідницьких
проектів є організація цієї діяльності, а особливо підготовчий етап.
Викладач при плануванні на навчальний рік має виділити провідну тему чи
декілька тем, які будуть винесені на проектування. Далі необхідно
сформулювати відповідну кількість як індивідуальних, так і групових тем,
робота над якими потребує засвоєння студентами необхідних знань і
формування необхідного досвіду. Але викладачеві слід мати на увазі, що
проект студент може перетворитися в реферат, а реферат просто “витягується”
із Інтернету.
Вибір тематики проектів, залежить від багатьох чинників: інтересів та
здібностей студентів, навчальної ситуації, яка склалася в групі, життєвого
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досвіду студентів, а також від зацікавленості професійних і творчих інтересів
викладача.
Чіткість організації проектування визначається конкретністю постановки
мети, визначенням запланованих результатів, виясненням вихідних даних.
Дуже ефективним є використання невеликих методичних рекомендацій чи
інструкцій, де вказується необхідна і допоміжна література для самоосвіти,
вимоги вчителя до якості проекту, форми і методи кількісної оцінки
результатів, алгоритми проектування.
Відмінна риса проектної діяльності - пошук інформації, яка потім буде
оброблена, осмислена і представлена учасникам проектної групи.
Результат роботи над проектом - продукт.
Підготовлений продукт повинен бути представлений громадськості, і
представлений досить переконливо, як найбільш прийнятний засіб вирішення
проблеми. Таким чином, проект вимагає презентації.
Тобто проект - це “п'ять П”: Проблема - Проектування (планування) Пошук інформації - Продукт - Презентація.
Критерії оцінки кінцевого продукту можуть бути такими:
1. Ступінь наукової обґрунтованості (розкриття актуальності, узагальнення
альтернативних підходів щодо вирішення досліджуваної проблеми,
аргументованість висновків, пропозицій та результатів).
2. Інноваційність та практична цінність (наявність та обґрунтованість
самостійних розробок або пропозицій, ступінь їх теоретичної значущості та
доцільності використання в реальній управлінській практиці).
3. Якість презентації та відповідей на запитання присутніх.
Висновки.
В результаті дослідження було зроблено наступні висновки:
 Інновації є об’єктивним процесом еволюції освіти.
 Жодна інноваційна технологія не є універсальною.
 Запровадження будь-якої інновації потребує змін - матеріальнотехнічних, психологічних.
 Запровадження інновацій потребує програмного і методичного
забезпечення, знання методики інновацій.
 Починати впроваджувати новітні технології потрібно поступово, адже
до них треба звикнути. Краще старанно підготувати кілька занять у
навчальному році, ніж часто їх проводити нашвидкуруч.
 Використання педагогічних інновацій не самоціль. Це лише засіб
досягнення навчальної мети.
 Кожен викладач – творець власної технології.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу прохождения нового
комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации трудовыми мигрантами. Сейчас это
обязательное условие для иностранных граждан, получающих в нашей стране
вид на жительство, разрешение на временное проживание, разрешение на
работу или патент. Авторы определяют требования к владению русским
языком для всех названных категорий. В зависимости от коммуникативных
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потребностей этих контингентов иностранных граждан выделяется объем
языкового и речевого материала.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, трудовые мигранты,
локальный центр тестирования, комплексный экзамен, cферы и ситуации
общения.
Abstract. This paper is devoted to the problem of passing of complex exam in
Russian language, history of Russia and basics of legislation of the Russian
Federation by labour migrants. Nowadays this is the obligatory condition for the
foreign citizens receiving permanent residency, a temporary residence permit, a
labour permit or a patent. The authors define the requirements for Russian language
proficiency for all categories of the foreign citizens. In dependence of communicative
needs of these citizens there is the amount of language and speech material
determined.
Key words: Russian language as а foreign, labour migrants, the local centre of
testing, complex exam, spheres and situations of communication.
Вступление. В начале позапрошлого года был введен в действие новый
Федеральный закон (№ 74-ФЗ) «О внесении изменений в Федеральный закон О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
который
обязал
трудовых
мигрантов,
за
исключением
высококвалифицированных специалистов, сдавать экзамены на знание русского
языка, истории России и основ законодательства РФ [1].
В связи с этим активизировалась деятельность локальных центров
тестирования при высших учебных заведениях и отделов УФМС. С 1 января
2015 года мигранты должны сдавать один из трех видов комплексного
экзамена: для соискателей вида на жительство, для соискателей разрешения на
временное проживание и для соискателей разрешения на трудовую
деятельность (или трудовой патент). Статья анализирует особенности
комплексного экзамена, его учебно-методическое обеспечение и первые
практические результаты.
Обзор литературы. Трудовая миграция связана с комплексом
политических, социокультурных, социально-психологических и социальноэкономических проблем. Характеристика мигрантов: низкоквалифицированный
труд, статусный разрыв с основным населением, психологический дискомфорт,
проблемы в общении. Все это приводит к трудностям в интеграции мигрантов в
новую для них социокультурную среду[2].
Вопросы трудовой миграции рассматриваются многими учеными, в том
числе - в работах Г. С. Витковской, А. А. Давыдова, Т. И. Заславской,
С. В. Кобылинской, Т. В. Логвиновой, С. А. Панарина, Л. Л. Рыбаковского и
других. Исследователи И. В. Блинникова, Е. А. Гришина, Л. Д. Ерохина,
В. В. Константинов, В. И. Мукомель, М. Г. Синякова, В. В. Сулимин изучают
вопросы адаптации и социализации мигрантов.
Многие исследователи занимаются изучением проблемы государственного
тестирования по русскому языку как иностранному. Это Андрюшина Н. П.,
Афанасьева И. Н., Дунаева Л. А., Жендаренко Е. В., Корчагина Е. П.,
Красильникова Л. В., Лагута Н. В., Сойникова А. Д., Яценко И. И. и многие
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другие. Но тема комплексного экзамена для иностранных граждан является
новой в науке и разрабатывается М. Н. Мосейкиной, Л. П. Клобуковой, В. А.
Степаненко, М. В. Новиковой, А. С. Ивановой, М. М. Нахабиной и другими.
Основной текст. В последнее время мигранты начали проходить обучение
и тестирование в России, поэтому можно говорить о новой для них культурной,
социальной и образовательной среде [3]. Адаптация – социализация –
интеграция – вот основная схема процессов приспособления мигранта к новому
социуму. Наибольшую роль играет их социальная поддержка в адаптационный
период [4]. Мигранты в России значительно отличаются по образовательному,
культурному и профессиональному уровню. Материалы нового комплексного
экзамена для трех категорий мигрантов создавались в нескольких ведущих
вузах России на базе определенной модели личности с набором лексических и
грамматических средств, необходимых для ее общения в различных ситуациях.
Создатели тестов также учитывали зарубежный опыт проведения подобного
тестирования в других странах мира. Экзамен является комплексным, потому
что он составлен их трех различных модулей по трем учебным предметам. Это
русский язык как иностранный, история России и законодательство Российской
Федерации. Цель тестирования – интеграция иностранцев в российский социум.
В случае успешного его прохождения иностранные граждане получают
государственный сертификат утвержденного образца, который дает им право на
проживание и трудовую деятельность в нашей стране. В Волгоградском
государственном техническом университете при факультете подготовки
иностранных специалистов был создан Локальный центр тестирования, через
который за 2015 год прошло около 6000 человек, из них примерно 80,6 % соискатели разрешения на трудовую деятельность или патент, 11,6% - РВП
(соискатели разрешения на временное проживание) и 7,8% - соискатели
получения вида на жительство. Университет подготовил кадры для проведения
тестирования, преподаватели русского языка как иностранного прошли
специальное обучение в головном вузе – в Университете Дружбы народов
имени Патриса Лумумбы с обязательной сертификацией тестора. Учебнометодическое обеспечение комплексного экзамена основано на трех модулях.
Первый из них – русский язык как иностранный – состоит из пяти субтестов –
«Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо» и «Говорение».
Каждый модуль состоит из двух частей – матрица с заданием и методические
рекомендации по проведению и оценке, а также – контрольные матрицы для
тестора. Тесты отражают как общие, так и специфические ситуации общения
для мигрантов. Сложными для тесторов и испытуемых являются вопросы
подготовки к экзамену, вопросы критериев оценки, возможность и объем
предварительных курсов и консультаций и многое другое. В деятельности
центра необходимы: разработка новых учебно-методических материалов,
учебных курсов для соискателей разрешения на работу, наглядных и
электронных пособий для мигрантов.
Заключение и выводы.
Таким образом, учебно-методическое обеспечение и проведение
комплексного экзамена для иностранных граждан как коммуникативноНаучные труды SWorld
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ориентированного и системного типа тестирования является новым и
необходимым видом образовательной деятельности вуза. Данный вид экзамена
способствует успешной адаптации трудовых мигрантов в России и интеграции
их в новое социокультурное пространство.
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современном мире в аспекте происходящих глобализационных процессов.
Автором раскрываются отрицательные последствия глобализации,
актуализируется необходимость перехода мирового сообщества на путь
устойчивого развития, предполагающего удовлетворение потребностей
настоящего времени, но не ставящего при этом под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои потребности. Автором выделены
факторы, сопровождающие переход мирового сообщества к устойчивому
развитию, среди которых наиболее важным представляется влияние культуры
на адаптивные возможности человека.
Ключевые
слова:
глобализация,
мировое
сообщество,
модель
неустойчивого развития, концепция устойчивого развития, влияние культуры
на развитие человека.
Abstract. The paper deals with the question of man's place in the modern world
in the aspect of ongoing globalization processes. The author reveals the negative
effects of globalization, it actualized the need to move the world community on the
path of sustainable development, involving the needs of the present time, but do not
operate at the same time compromising the ability of future generations to meet their
own needs. The author highlighted the factors that accompany the international
community transition to sustainable development, among which the most important is
the influence of culture on human adaptive capacity.
Key words: globalization, the international community, a model of sustainable
development, the concept of sustainable development, the impact of culture on human
development.
Вступление.
На сегодняшний день ни одна страна в мире не может считать себя
самодостаточной, в связи с усиливающейся взаимозависимостью мирового
сообщества, т.е. глобализацией. Впервые этот термин был употреблен Э.
Гидденсом, который выделял две особенности феномена глобализации –
политическую, экономическую и общественную активность, которая
приобретает всемирный масштаб; а также интенсификацию уровней
взаимодействия и взаимозависимости между государствами и обществами,
входящими в международное сообщество [4, с. 3]. В этом контексте особенно
актуальным является проблема человека и его будущего.
Обзор литературы. Исследованием феномена глобализации в
современном мировом сообществе и ее влияния на будущее человечества
занимались ученые: Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д.
(глобальные трансформации), Э.Р. Григорьян (глобализация и моделирование
социальной
динамики),
А.А.
Чернов
(становление
глобального
информационного общества: проблемы и перспективы), А.Д. Богатуров
(глобализация как «синдром поглощения» в международной политике) и
другие. Тем не менее, определение глобализации представляет значительные
научные трудности для социологов, усугубляемые политическим «звучанием»
проблемы, стоящими за ней беспрецедентными по масштабу и концентрации
интересам как материального, так и идеологического значения.
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Основной текст.
Интенсивный интерес к теме человека в современном обществе вызван,
прежде всего, потребностями индивида решать сложные конкретные задачи,
возникающие перед ним постоянно. Современные коллизии, связанные с
появлением глобальных проблем, ставят индивида в критическую позицию
незащищенности и возможной гибели человечества [8, с. 23].
По мнению исследователя В.И. Самохвалова, в настоящее время
происходит так называемый «шок рубежа веков», сопровождающийся
временными настроениями, когда ожидания, направленные в будущее,
смешаны с разочарованием от прошлого [11, с. 54].
В 1992 году конференция ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро
предопределила необходимость перехода каждой страны на путь устойчивого
развития, предполагающего удовлетворения потребностей настоящего времени,
но не ставящего при этом под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои потребности [2, с. 58]. В начале XXI века подтверждается
целесообразность и жизненная необходимость перехода к устойчивому
развитию в качестве единственного спасительного пути человечества. Среди
основополагающих принципов, провозглашенных конференцией ООН, человеческая жизнь должна быть признана высшей ценностью, ненасилие
должно стать основой жизни человеческого сообщества, ресурсы, расходуемые
на вооружение, должны быть направлены на обеспечение социального и
экономического развития [7, с. 14].
Переход к устойчивому развитию, нацеленный на выживание
человеческого рода как уникального вида должен быть подкреплен
следующими факторами: развитие способности человека идентифицировать
себя не только как индивида [6, с. 33], но и как личности [1, с. 36], и субъекта
деятельности [3, с. 18]; влияние культуры на адаптивные возможности человека
[5, с. 10]; работа профессионалов, имеющих биологический и социальный опыт
и способных создавать обучающие программы, направленные на выживание
цивилизации [9, с. 175]; взаимообогащение различных культур, позволяющее
выработать человечеству стратегию выживания и адаптации [10, с. 45].
Заключение и выводы.
Применительно к России, весь ХХ век оказался сложным и трудным, он
принёс многочисленные взлёты, трагедии и заблуждения. На данный момент
интеллектуальный потенциал обществоведов обращён к её историческому
опыту, современным проблемам и перспективам развития. И это не случайно,
так как все последние сто лет она находится в постоянном поиске новых
общественных форм бытия, проводит трудную, порой мучительную работу по
осуществлению реформ, социальных экспериментов, революций.
Гуманистическое миросозерцание и предотвращение дегуманизации
общества в наши дни выдвигается в качестве приоритетного, и это важно, так
как признание приоритета гуманитарного миропонимания общественного
прогресса является тем важнейшим ценностным ориентиром, который
позволяет каждому человеку находить баланс устойчивости в бурном потоке
происходящих в обществе перемен.
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POTENTIAL
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Аннотация. В статье раскрываются социокультурные аспекты
формирования личности современного студента. Автором подчеркивается
особая роль формирования социальной образованности студентов в процессе
их обучения в высшем учебном заведении, которая заключается в усвоении
социально полезных знаний, умений и навыков, повышении уровня их социальной
компетентности,
необходимых
для
успешного
личностного
и
профессионального становления молодых людей. Дается интерпретация
понятию «социальная образованность» как характеристики социокультурного
потенциала личности, раскрывается структурное содержание данного
понятия.
Ключевые слова: социальная образованность студента, социокультурный
потенциал личности, социальное воспитание, социальное обучение.
Abstract. The article reveals the socio-cultural aspects of the formation of the
personality of the modern student. The author emphasizes the special role of the
formation of the social education of students in the course of their studies at a higher
educational institution, which is in mastering socially useful knowledge and skills,
enhancing their social skills needed for a successful personal and professional
development of young people .. An interpretation of the concept of " social education
"as a socio-cultural characteristics of the potential of the person, reveals the
structural content of the concept.
Key words: student social education, socio-cultural potential of the individual,
social education, social learning.
Вступление. В контексте современных социокультурных реалий, когда
наблюдается кризис традиционной системы ценностей, переориентация
системы гуманитарного образования на формирование новых социокультурных
качеств молодых людей, предполагающих развитие их способностей к
самостоятельному мышлению, творческому поиску, активному проявлению
своих личностных качеств [4, с. 88], нестандартному решению
профессиональных задач [2, с. 3], особую значимость приобретает
формирование социальной образованности личности.
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Обзор литературы. В исследовании вопроса развития социальной
образованности личности особый интерес представляют работы: В.А. Никитина
(социальная образованность как степень освоения личностью ценностей,
знаний, умений, внешних и внутренних ресурсов, необходимых для
определения стратегии жизненного выбора); О.Н. Замятиной (социальная
образованность как степень самоидентификации личности с конкретными
социальными группами); И.И. Бесединой (социальная образованность как
формирование способности личности быть мобильной, динамичной, обрести
устойчивость в динамическом развитии и самореализации).
Однако в данных исследованиях недостаточно раскрыты особенности
формирования социальной образованности личности современного студента
как одной из характеристик его социокультурного потенциала, что требует
более детальной проработки данного вопроса.
Основной текст. К определению понятия «социальная образованность
личности» мы приходим из дефиниции социокультурного потенциала. В таком
понимании социальная образованность выступает одной из характеристик
социокультурного потенциала личности [1, с. 33], который воспроизводит
социальные способности и ресурсы личности: уровень владения социальными
знаниями и информацией [6, с. 10], формирование навыков и умений жить в
социуме [3, с. 24], социальные ценности личности [8, с. 51], ее социальные
установки и уровень социальной активности [11, с. 60], социальную
адаптированность [9, с. 86], социальную воспитанность [7, с. 18], и др.
Наиболее интенсивно, по нашему мнению, процесс формирования
социальной образованности идет в возрасте 18-24 лет, когда активизируются
процессы самореализации молодого человека, и наиболее типичными для него
особенностями развития являются: уточнение своей жизненной позиции,
закрепление социального статуса в малой социальной группе, формирование
направленности личности, активное протекание процессов социального
общения и налаживания социальных контактов.
Исходя из того, что сегодня социальное образование сосредоточено на
достижении двух взаимосвязанных целей: успешность социализации молодежи
в современных условиях [10, с. 42] и саморазвитие индивида как субъекта
деятельности [5, с. 28], в содержание социальной образованности современного
студента, по нашему мнению, должны входить: социальные знания (о
социально-экономической ситуации на рынке труда; о собственных
профессиональных перспективах и личностном росте; о достижении
жизненных целей; о схемах типизаций в социальном поведении, необходимых
личности для типизации разного рода событий и социального опыта);
социальные умения (принимать решения в отношении себя самого и
стремиться к пониманию собственных чувств и требований; адекватно
понимать желания, ожидания и требования других людей, учитывать их права;
изучать область, определяемую социальными структурами и организациями, и
включать эти знания в собственное поведение); социальные навыки
(формирования
профессиональной
и
жизненной
перспективы;
профессиональной и социальной мобильности; социального взаимодействия и
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общения; формирования личностной позиции); социально-психологические
качества (психологическая готовность к реализации индивидуальных
жизненных моделей; способность самопознания и познания других;
психологическая готовность к деятельности в ситуации рыночных отношений;
мотивация к профессиональной переориентации; формирование правильных
социальных установок и ориентаций и др.).
Заключение и выводы. Таким образом, учитывая выделенные
компоненты содержания социальной образованности, можно обозначить
следующие направления по формированию социальной образованности
студентов: разработка социальных программ, направленных на формирование
новых моделей поведения студентов в сфере труда; формирование у студентов
умений взаимодействовать в обществе; формирование и воспроизводство у
студентов системы социокультурных принципов и социальных ценностей.
Данные направления, по нашему мнению, будут способствовать оптимизации
процессов адаптации молодых людей к новым социально-экономическим
реалиям, воспроизведению их социокультурного потенциала, направленного на
гармонизацию отношений с самим собой, окружающими людьми и обществом
в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика организации
современной психологической помощи семьям «группы риска». Особое
внимание при этом уделяется арт-терапевтическим и арт-педагогическим
технологиям, в частности, технологии интегративной арт-терапии, которая
в последнее время приобрела наибольшую популярность в деятельности
психологических служб. Интегративная арт-терапия направлена на
коррекцию детско-родительских межличностных отношений, а также
повышение их социальной адаптации при помощи различных видов искусств.
Автором
выделены
достоинства
применения
конкретных
арттерапевтических упражнений в коррекционной психологической работе с
семьями «группы риска».
Ключевые слова: семьи группы риска, арт-педагогика, арт-терапия,
психологическая работа.
Abstract. The article deals with the specifics of the organization of modern
psychological assistance to families "at risk". Particular attention is paid to art
therapy and art pedagogical technologies, in particular technologies of integrative
art therapy, which has recently acquired the greatest popularity in the activity of
psychological services. Integrative art therapy aimed at correcting parent-child
interpersonal relationships, as well as improving their social adaptation by means of
various forms of art. The author highlighted the dignity of the Use of art therapy
exercises correctional psychological work with families "at risk".
Key words: family risk group, art pedagogy, art-therapy, psychological work.
Вступление. В последнее время в России активно развиваются
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исследования теории и технологии психологической работы, среди которых
значительное место занимают публикации, посвященные особенностям
решения проблем семей «группы риска», к которым относятся
малообеспеченные семьи с иждивенцами, неблагополучные семьи с разными
зависимостями, а также семьи, для которых характерны кризисные явления [8,
с. 175].
Обзор литературы. Современные технологии арт-терапии, применяемые в
работе с семьями «группы риска», были рассмотрены в работах: Л.А. Аметовой
(формирование арт-терапевтической культуры младших школьников), Т.Д.
Зинкевич-Евстигнеевой (теория и практика арттерапии), М.В. Киселевой (арттерепия в работе с детьми), Л.Д. Лебедевой (практика арт-терапии: подходы,
диагностика), Н.О. Сучковой (арт-терапия в работе с детьми из
неблагополучных семей), и других. Настоящая работа ставит своей целью не
описание уже существующих подходов в использовании арт-технологий, а
обоснование организационной
части применения подобных методик в
психологической работе с семьями «группы риска».
Основной текст. Современные специалисты по психологической работе в
значительной степени ориентированы на использование в работе с такими
семьями различных видов искусства, как важного средства гармонизации
личности и повышения эффективности детско-родительских отношений.
Поэтому в настоящее время в практике социально-психологических служб все
больше
используются в первую очередь технологии арттерапии и
артпедагогики, которые имеют несколько значений: как совокупность видов
искусства, используемых в лечении и коррекции [6, с. 192]; как комплекс
художественных методик [3, с. 54]; как направление психотерапевтической,
педагогической и реабилитационной практики [1, с. 27].
В работе с
семьями «группы риска» наибольшую эффективность
приобретает интегративная арт-терапия, направленная на коррекцию детскородительских межличностных отношений, и повышение их социальной
адаптации с помощью различных видов искусств [2, с. 60]. В интегративную
арт-терапию включены следующие виды арт-терапевтических методик: музыка,
рисуночная техника, театротерапия, танцевально-двигательная терапия,
библиотерапия, лепка. Подобные арт-терапевтические техники зависят от
конкретных задач, связанных с личностными потребностями семьи и детей:
формирование позитивного самовосприятия и восприятия других людей [5, с.
89]; повышение уровня осознанности в эмоционо-поведенческой сфере [7, с.
10]; активизация творческого потенциала [11, с. 4]; самовыражение личности
через семейное творчество [9, с. 31]; коррекция внутрисемейных отношений
[10, с. 35]; повышение адаптации семьи через гармонизацию внутрисемейных
отношений [4, с. 148].
Значительное внимание уделяется организационной части арт-работы.
Так, длительность занятий в детско-родительских группах обусловлена
возрастом детей. Для групп с детьми 4-6 лет занятие длится 45-60 минут, а с
детьми 7- 14 лет – 90-120 минут. В каждой группе может участвовать от 10 до
12 человек. Длительность курса в детско-родительских группах составляет 12
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практических занятий (желательно два раза в неделю). Психокоррекционные
детско-родительские группы обязательно должны быть закрытыми, то есть
после первого занятия новые участники в группу не допускаются.
Наиболее распространенными арт-терапевтическими упражнениями в
работе с данной категорией семей становятся: «Семейный портрет»
(изображение членов семьи в виде животных или предметов), «Совместные
действия членов семьи» (изображение членов семьи в процессе совместной
деятельности в той роли, которую они играют в семье), «Семейные темы»
(рисование себя с каким-либо членом семьи или рисование какого-нибудь
семейного события), «Эмоциональные портреты» (члены семьи рисуют
портреты друг друга в эмоциональном состоянии), «Семейные проблемы»
(каждый член семьи изображает какую-нибудь семейную проблему), и другие.
Заключение и выводы. Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод, что поскольку в практической деятельности востребованы действенные
технологии психологической работы, в том числе и с использованием
искусства, в нашей стране в последнее время наметилась положительная
тенденция интенсификации социально-психологической помощи семьям
средствами
арт-технологий,
которые
возможно
определят
новые,
самостоятельные направления творческой коррекции и социальной адаптации
современных семей «группы риска».
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Національний технічний університет України «КПІ», Українська Академія
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SELF IMPROVE AND SELF DEFINITION ACME- PERSON
National technic university Ukraine “KPI”, Ukraine Academic Acmeology,
Kiev, pr. Peremogi, 37, 252 056

Анотація. У статті досліджено проблеми самовизначення особистості в
контексті інтеграції України до Європейського інтелектуального простору.
Ключеві слова. освіта, особистість, самовизначення, інтелектуальний
простір, професійно-орієнтовані програми, самореалізація.
Abstract. In the article problems of self-determination of the person in a context
of integration of Ukraine in the European intellectual space are investigated.
Key words: education, the person, self-determination, intellectual space,
professionally - guided programs, self-realization.
Вступ. Актуальність проблеми. В НТУУ «КПІ» та Українській Академії
Акмеології проводяться інноваційні дослідження з проблеми самовизначення,
само налаштування акме- особистості в контексті євроінтеграції з урахуванням
досягнень таких наук як праксеологія, акмеологія, нейропедагогіка,
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нейропсихологія, психоекологія, психогенетика, сталий розвиток у вихованні і
освіті, кібернетична акмеологія.
Стан розробки. Однією з проблем світової освіти є її інтеграція, яка
вирішується за допомогою інформаційних та педагогічних технологій.
Головним в цьому процесі є самовизначення акме- особистості в контексті
інтеграції України до Європейського інтелектуального простору.
Серед найважливіших стратегічних завдань удосконалення освітньої
системи в Україні, визначених державною освітньою програмою, - виведення
освіти на рівень розвинутих країн світу шляхом докорінного реформування її
концептуальних, структурних та організаційних засад. Таким чином
модернізація освітньої системи нині є суспільною потребою та
фундаментальною
умовою
інтеграції
України
до
Європейського
інтелектуального простору. Тому в ході переструктурування національної
освіти враховується, що диференціація навчання створює пріоритетні цілі й
завдання. Однією з причин актуалізації питань модернізації освіти,
самовизначення, само налаштування та самореалізації особистості є світові
глобалізаційні процеси. Зі входженням України до Болонського процесу
змінилися парадигми в системі вищої професійної освіти (ВПО), за якою освіта
здобувається ступінчасто: навчання за профілем (перші два роки, навчання за
напрямом (чотири роки), навчання за спеціальністю (шість років).
Розв'язання ключових проблем самовизначення особистості в контексті
входження України до європейського інтелектуального інтеграційного
простору автор здійснює за рахунок застосування основних положень таких
наук як нейропедагогіка, нейропсихологія, психоекологія, психогенетика та
кібернетична акмеологія.
Нейропедагогіка - наука розвитку і виховання людини. Це нова
міждисциплінарна наука розвитку і виховання людини; нові наукові теоретичні,
емпіричні і практичні, дані стосовно різних типів функціональної організації
мозку у юнаків і юнок; нові знання про функціональний розвиток мозку дитини
і дорослого; нові стратегії експериментального дослідження активного і
змістовного відношення особи до життєдіяльності; нові наукові програми,
методики, технології роботи з людиною; нові нейропсихологічні методи
діагностики та прогнозу психічного розвитку; нові форми психологічної
корекції поведінки дитини і дорослого на основі творчої педагогіки для
розкриття креативних можливостей людини; нові наукові підходи до
гендерного навчання і виховання у родині, дошкільних установ, школах, Вузах,
установ післядипломної освіти та неперервного навчання і самонавчання;
базова наука, що об’єднує такі науки як: нейроанатомія; нейробіологія;
нейроморфологія;
нейропсихологія;
нейрофізіологія;
нейрогенетика;
психогенетика;
Головна мета нейропедагогіки - допомогти вчителям, викладачам
оптимально и творчо вирішувати педагогічні задачі, використовуючи знання
про індивідуальні особливості мозкової організації вищих психічних функцій.
Вона враховує еволюцію людини та поняття моралі. Однією з компонент
моралі є Совість. Автором проводяться дослідження стосовно кібернетизації
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поняття - «Совість». Відомо, що поведінка людини визначається її совістю,
хоча у більшості випадків реакціями людини керує - закон Гедонізму. Совість
(сумління) — вияв моральної самосвідомості особистості, її здатність
здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формулювати для себе
моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання і здійснювати оцінку своїх
вчинків. Совість виконує запобіжну та ретроспективну (пов'язану з оглядом
минулих подій) функції. Муки совісті спрямовані на моральний вибір і
відповідний вчинок, які вже відбулися. Найінтенсивніше й найвиразніше
совість виявляє себе в негативних переживаннях особистості — душевному
дискомфорті, неспокої, тривозі, докорах сумління.
Акмеологія совісті (акме- совість) - полягає у здійснені людиною
високоморального вибору та відповідних вчинків, що дозволяють совісті
залишається вдоволеною, що є неодмінною умовою душевного комфорту
особистості й стимулом майбутнього високоморального буття. Головна мета
кібернетично-акмеологічної акме- нейропедагогіки - застосування
комп’ютерних інноваційних технологій для автоматизації проблем
нейропедагогіки з метою виявлення ефективних та оптимальних методик,
алгоритмів, програм розвитку, виховання, удосконалення та самовдосконалення
акме- людини. Авторська методика якісної освіти та виховання базується на
технології під назвою кіберакмеологічна нейропедагогіка, яка дозволяє
реалізувати перелічені проблеми на основі розробляємої фахівцями Української
Академії Акмеології – Кібернетично Акмеологічної Медико-Біологічної
Експертно-Аналітичної Гомеостазної Системи.
У своєму досліджені автор використовує підходи нової науки
нейропедагогіка. При цьому автор застосовує теорію асинхронної еволюції
статі. Автор у своєму науково-практичному дослідженні засосовує принципи
кіберакмеологічних підходів до навчання і виховання. До цього залучається
психологічна та комп’ютерна (кібернетична) акмеологію. Велика увага у
дослідженні приділяється моральним принципам освіти та виховання,
визначенню поняття совісті і її впливу на якість освіти і виховання. Розглянуто
статево-етасологічний підхід; нейропедагогічні технології. Особлива увага
приділена новій кібернетичній акмеологічній нейропедагогіці; педагогічній
антропології, екологічній акмеології: біогеоценології (екосистелогія),
біогеоценозу, екології людини, біономіці; сталому розвитку у вихованні і освіті.
Розроблена Кібернетично Акмеологічна Медико-Біологічна ЕкспертноАналітична Гомеостазна Система та кібернетична акмеологічаї
математично-праксеологічна інтелектно-експертна ергатино-ергономічна
аналітична інформаційна система, які використовують інноваційну
акмеологічну гено- філо- типову комп’ютерну технологію для дослідження
проблеми моральних принципів освіти і виховання на основі вимірювальної
теорії етики. При цьому використовуються засоби Інтернет, Інтернетики,
дистанційної освіти, вебінари, а також mediated leaning, creative leaning та
Leaning circles.
Висновок.
Авторське дослідження стосується використанню нейропедагогічного
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підходу і моральних (включаючи совість) якостей педагога на основі
застосування психогенетики, нейропедагогіки, психоекології, генетичної
психології, валеології, санології, моральної акмеології (акмеології совісті) у
середовищі нейропедагогічної комп’ютерно - акмеологічної інформаційної
системи дозволяє зробити висновок, що якісного педагога можна виховати
(підготувати) лише із застосуванням знань перелічених наук.
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Анотація. Досліджується проблема формування акме- педагога з
урахуванням акме- психоекологічного, нейропедагогічного, психогенетичного
та акмеологічного (морально акмеологічного) підходів. Проектується
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нейропедагогічна комп’ютерно - акмеологічна інформаційна система, яка
дозволяє зробити висновок (видати відповідні рекомендації), що якісного
педагога можна виховати (підготувати) лише із комп’ютерним
застосуванням знань перелічених наук.
Ключові слова: акмеологія, совість, мораль, інформація, система,
нейропедагогіка, психогенетика, психоекологія.
ABSTRACT. Research the problem create acme- teacher on the base acmepsychoecology, neuron- teacher, psycho- genetic and acmeology (moral acmeology)
method of approach. Project neuron- teacher computer - acmeology system for
create quality teacher on the base use computer science.
KEYWORDS: acmeology, conscience, moral, information, system, neuronteacher, psycho- genetic, psychoecology
У Національно-Технічному Університеті України «КПІ» та в Українській
Академії Акмеології досліджується проблема формування («створення,
виховання») Акме- Педагога з урахуванням акме- психоекологічного,
нейропедагогічного, психогенетичного та акмеологічного (морально
акмеологічного) підходів. Базовим поняттям при цьому виступає - Совість.
Автором проводяться дослідження стосовно кібернетизації поняття «Совість». Відомо, що поведінка людини визначається її совістю, хоча у
більшості випадків реакціями людини керує - закон Гедонізму. Совість - це
моральна свідомість, це закон моралі у середині нас; вона виховується у дитини
- довкіллям, де існує людина (батьками, суспільством, церквою тощо); це
моральні норми поведінки. Совість - це умовний рефлекс, модель поведінки у
суспільстві. Совість - це виконання людиною великого переліку заборон, норм
поведінки та правил: «не агресуй, не убий, не бий, не кради, поважай старших
тощо». Совість - як ступінь супротиву «спокуси», «випробуванню», зробити
щось протиправне нормам моралі, які існують у суспільстві, де живе людина;
це уявлення провини на дії, які є противоправні у суспільстві; це внутрішній
голос, норма, мораль; це соціальний закон поведінки. Таким чином Совість
(сумління) — вияв моральної самосвідомості особистості, її здатність
здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формулювати для себе
моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання і здійснювати оцінку своїх
вчинків. Акмеологія совісті (акме- совість) - полягає у здійснені людиною
високоморального вибору та відповідних вчинків, що дозволяють совісті
залишається вдоволеною, що є неодмінною умовою душевного комфорту
особистості й стимулом майбутнього високоморального буття.
Автор у своїх дослідженнях використовує психоекологію - це комплекс
наукових повідомлень про поведінку і стан людини у інформаційному
середовищі життєдіяльності та практичних прийомів їх корекцій, тобто змін.
Основними направленнями дослідження психоекології за допомогою
комп’ютерно - експертних та аналітично-ергатичних психотехнологій є
психозондування
та
психокорекція.
Це
якісний
комп’ютерний
кіберакмеологічний)інструментарій дослідження психічної діяльності людини
за рахунок комп’ютерного аналізу відповідей людини на рівні підсвідомості і
над свідомості. Комп’ютерні дані обробляються шляхом математичного аналізу
Научные труды SWorld

76

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 6. Выпуск 1 (42)

Педагогика, психология и социология

на основі кіберакмеологічних експертно-аналітичних технологій за
розробленими генетичними алгоритмами. При цьому є можливість
комп’ютерно негативні мотиви - «заглушити», позитивні «підсилити». Для
цього використовується Кіберакмеологічна ІС яка дозволяє виявляти людей, які
схильні до вживання, наприклад, алкоголю, куріння, наркотиків, асоціальної
поведінки тощо, а також що є основною метою автора - проведення
психогенетичної оцінки педагогічних працівників та вихователів у дитячих
садках, школах, ліцеях, ВУЗах, виправних організаціях. Психокорекція дозволяє керувати станом і поведінкою людини. Вже існують наступні методи
психічної корекції: акустична або аудіо психокорекція, відео корекція інші.
Зробити це можливо лише за рахунок розробляємої фахівцями Української
Академії Акмеології – Кібернетично Акмеологічної Медико-Біологічної
Експертно-Аналітичної Гомеостазної Системи, яка аналізує зовнішні і
внутрішні параметри, що характеризують стан Людини. Система «будує»
індивідуальний паспорт Здоров’я, Патології, Аномалії Людини і видає їй
рекомендації, технології, методики, програми, алгоритми щодо того, як стати
акме- Особою.
Універсальної методики навчання / виховання не існує. Але є ефективна
методика дуального навчання / виховання, це коли виникає емпатія
(спорідненість душ) між викладачем та учнем на основі доповнення одного
іншим за такими властивочтями: логіка, етіка, сенсорика, інтуїція. Приклад
такої діади: Логіко-Сенсорний Екстраверт ---- Етико-Інтуїтивний-Екстраверт.
Класифікація типів темпераменту людини. Існує велика кількість
класифікацій типів темпераменту в залежності від різних його властивостей, що
беруться до уваги при різних класифікаціях. Основні властивості: швидкість і
сила емоційних реакцій; рівень активності і ведучі почуття; тип емоційності:
екстраверсія – інтраверсія, невротизм – стабільність; реактивність і активність;
загальна психічна активність та емоційність. Похідні (часткові) властивості:
сенситивність; активність і реактивність; темп реакції; пластичність; регідність;
екстравертованість; інтравертованість; емоційне збудження тощо
Автор у своєму науково-практичному дослідженні засосовує принципи
кіберакмеологічних підходів до навчання і виховання. До цього залучається
психологічна та комп’ютерна (кібернетична) акмеологію. Сучасна психологія
(Б.Г. Ананьев) це праксеологія - потужна розгалужена система теоретичних
і прикладних дисциплін, що розвиваються на межах багатьох наук: психологія
науки; математична, кібернетична, ергатична психологія; психофізика;
психологія мистецтва; психофізіологія; психометрія; нейро психологія;
медична психологія; генетика поведінки; психофізіологія (загальна і
диференціальна); вікова психологія; педагогічна психологія; психофізіологічна
біоніка і математика; фізіологічна психологія; інженерна психологія; космічна
психологія; психолінгвістика; психологія таланту; соціальна психологія;
психологія характеру; біо соціальна психологія; соціо біологічна психологія;
генетична психологія; диференціальна психологія; експериментальна
психологія; психо фармакологія; історична психологія; етно психологія;
психологія права; психологія мови; зоо психологія; психологія людини; онто
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психологія; психологія соматології; соціальна психологія; соціальна психологія
мас; психологія праці; ергономіка; психоекологія; економічна психологія;
управлінська психологія; педагогічна психологія; клінічна психологія;
військова психологія; психологія спорту і фізкультури; психо геронтологія;
психо акмеологія; характерологія тощо. Тобто акмеологічна психологія виступає на сучасному етапі як інтегратор багатьох сфер Людинознавства і
основний засіб побудови її загальної теорії і практики у середовищі
інтернетики. На даний час термін «інтернетика» має два трактування. В
рамках першого, він розглядається як науковий напрямок, який вивчає
властивості та способи використання Інтернет переважно в аспекті впливу на
соціально-економічні процеси. Друге трактування, розглядає інтернетику як
розвиток інформатики у напрямку застосування сучасних мережних обчислень
в усіх галузях науки, охоплення величезних ресурсів, що розподілені в
мережному середовищі.
Висновки.
Авторське дослідження з використанням нейропедагогічного підходу і
моральних (включаючи совість) якостей педагога на основі застосування
психогенетики, нейропедагогіки, психоекології, генетичної психології,
валеології, санології, моральної акмеології (акмеології совісті) у середовищі
нейропедагогічної комп’ютерно - акмеологічної інформаційної системи
дозволяє зробити висновок, що якісного педагога можна виховати (підготувати)
лише із застосуванням знань перелічених наук. При цьому нейрозондування
(тестування і діагностика) претендентів на посаду педагога здійснюється на
основі комп’ютерного аналізу його генотипу і філотипу. Система має як
стаціонарний, так і дистанційний інтернетичний варіант реалізації.
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Аннотация. В данной статье мы детально рассмотрим метод синквейна
в обучении иностранных языков, который позволяет модернизировать как
само содержание образования, так и формировать одну из его основных
составляющих - учебно-познавательную компетенцию. В условиях большого
количества бесполезной, объемной и сложной информации этот метод
является важным технологичным приемом для ее рефлексии, синтеза и
обобщения.
Ключевые слова: учебно-познавательная компетенция, синквейн,
интерактивные методы, модернизация.
Abstract. In this report we describe in details the sinquain method in teaching
foreign languages. This method allows you to modernize as the content of education,
such as to form one of its main components – educational-cognitive competence. In
the context of a great amount of useless and complex information, this method is
important technological way for its reflection, synthesis and generalization.
Keywords: educational-cognitive competence, sinquain, interactive training
methods, modernization.
Вступление.
На сегодняшний день в образовании происходят заметные перемены,
которые в свою очередь охватывают практически все аспекты педагогического
процесса. Личный интерес учащегося – это важнейший фактор в образовании.
Ведь не секрет, что работодателям сегодня необходим такой выпускник,
который способен максимально быстро и самостоятельно принимать решения в
нестандартных ситуациях, мыслить творчески, уметь правильно работать с
информацией и который владеет при этом вторым языком.
Обзор литературы.
Новый Образовательный стандарт ориентирует на деятельностный
характер образования, предполагающий овладение обобщенными способами
учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой
деятельности. Такой подход к образованию позволяет говорить о
необходимости формирования учебно-познавательной компетенции как об
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одном из основных направлений модернизации содержания образования и
одной из основных составляющих профессиональной компетентности [1].
Основываясь на данный подход, Забалуевой А.И. было сформулировано
наиболее оптимальное и понятное, на наш взгляд, определение учебнопознавательной компетенции как «способность личности к познавательной
деятельности такого качественного уровня, на котором ею обретаются не
только новые знания и соответствующие им умения, но возникает и понимание
объекта познания, что обеспечивает качественно новый - интегрированный
результат каждого целостного учебно-познавательного акта, соответствующий
изначальному триединству познания» [2].
Основной текст
Одной из ведущих тенденций нашего времени является признание
важности человеческой личности. Пристальное внимание и учет
«человеческого фактора» прослеживается во всех сферах нашей жизни, в том
числе и в образовании [3, с. 20].
Важнейшими задачами преподавателя на сегодняшний день являются
изучение и создание таких педагогических условий на своих занятиях, в
которых формируется непосредственно учебно-познавательная компетенция
студентов.
Современному педагогу необходимо найти и использовать такие
инструменты преподавания, которые помогут оценить и проконтролировать
качество полученной студентами информации, создать благоприятные условия
для рефлексии обучающихся.
Согласно государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования, реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий [4, с. 366].
В действительности же приёмов, которые в свою очередь направлены на
творческое применение накопленных знаний, которые вместе с тем были бы
эффективны, не так много. Именно в этом их ценность и актуальность в
ежедневной деятельности педагога. Такие приёмы включают в себя такие
интерактивные методики, которые позволяют внедрить в процесс обучения
чувства, эмоциональные и волевые качества человека.
Исходя из вышеизложенного, оптимальной формой включения студентов
как субъектов в процесс формирования межкультурной коммуникативнопрофессиональной компетенции являются активные методы обучения [5, с. 93].
В данной статье мы остановимся более подробно на таком интерактивном
методе как «Дидактический синквейн».
Дидактический синквейн развился в практике американской школы. Слово
«синквейн» происходит от французского “пять”. Это нерифмованное
стихотворение, которое состоит из пяти строк и которое строится по
следующим правилам:
 Первая строка – это непосредственно тема синквейна, которая
заключает в себе одно слово, обозначающее объект или предмет, о котором
пойдет речь (обычно этим словом является существительное или местоимение).
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 Вторая строка состоит уже из двух слов, которые дают описание
признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта (как
правило, используются прилагательные или причастия).
 Третья строка образована тремя глаголами или деепричастиями,
описывающими характерные действия объекта.
 Четвертая строка представляет собой фразу, высказывание из четырёх
слов, которое выражает личное отношение автора синквейна к описываемому
предмету или объекту.
 Пятая строка — всего одно слово, которое представляет собой некий
итог, резюме , характеризующее суть предмета или объекта. Чаще всего это
просто синоним к теме синквейна. Это может быть как предложение,
составленное студентом самостоятельно, так и крылатое выражение,
пословица, поговорка, цитата, афоризм, обязательно в контексте раскрываемой
темы.
Например: Тема «My Hobby»
1) Hobby
2) Popular, favourite.
3) To collect, to play, to read.
4) Tastes differ.
5) Free time.
На занятиях иностранного языка использование метода синквейна
помогает решить сразу несколько различных образовательных задач.
Обозначим лишь его некоторые возможности на примере изучения английского
языка:
1. Синквейн как способ постановки темы урока.
2. Синквейн как эффективный метод проверки домашнего задания.
3. Синквейн как закрепление изученного лексического материала.
4. Синквейн как обобщение работы по тексту.
5. Синквейн как обобщение пройденной темы.
Анализируя все возможные варианты применения данного метода на
уроках иностранного языка, можно сразу выделить следующие преимущества и
достоинства синквейна:
 заметно повышается интерес к изучаемому материалу;
 активно развивается образное мышление и творческие способности
учащихся;
 совершенствуются коммуникативные навыки и умения емко, но в тоже
время кратко выражать свои мысли;
 вырабатывается способность к анализу;
 время, отведенное на запоминание информации заметно сокращается;
 расширяется словарный запас.
Заключение и выводы.
В завершении хотим ещё раз отметить, что при внешней простоте формы,
синквейн – эффективный и мощный инструмент для рефлексии. Ведь
резюмировать информацию, уметь выделять необходимое, излагая
несколькими словами и отбрасывать при этом лишнее не так-то просто.
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У статті розглянуто інтеграцію навчального процесу, міжпредметні та
міждисциплінарні зв’язки, які є важливими при вивченні навчальних дисциплін;
інтеграцію знань в процесі підвищені рівня теоретичних знань студентів при
вивчені певного циклу спеціальних дисциплін, на прикладі інтегрованого
заняття для студентів 3-го та 4-го курсів спеціальності «Технологія обробки
матеріалів на верстатах і автоматичних лініях». Розглянуто специфіку
проведення інтегрованого заняття, основні завдання інтегрованого заняття,
форми та методи сумісної педагогічної діяльності викладачів спеціальних
дисциплін.
Ключові слова: інтеграція навчальних дисциплін, інтеграція знань,
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інтегроване заняття, міждисциплінарні зв’язки.
The article deals with the integration of the educational process and
interdisciplinary connections which are very important in studying; the integration of
the knowledge in the process of increasing the level of theoretical principles, based
on the example of the intergraded lesson for the 3rd and 4th year students (speciality:
"Technology of processing of materials on the machines and automatic lines."). The
article covers the specific character of conducting the integrated lesson, the tasks of
it, the forms and methods of professional training teachers’ educational activity.
Key words: integration of the lessons, integration of knowledge, integrated
lessons, interdisciplinary connections.
Інтеграція навчального процесу є одним із важливих чинників оптимізації
процесу навчання. Необхідність здійснення міждисциплінарної інтеграції, яка
набагато ширша за міжпредметні зв'язки, виникає з їх педагогічних,
філософських і психологічних значень для вдосконалення процесу навчання.
Міжпредметні зв'язки - це відображення у змісті навчальних дисциплін тих
діалектичних взаємозв'язків, які об'єктивно діють у природі і пізнаються
сучасними науками. Інтеграція ж зміцнює не лише зв'язок, але й
взаємопроникнення
окремих
навчальних
дисциплін.
Використання
інтегративних зв'язків у вивченні будь-якої навчальної дисципліни, має
особливо важливе значення при підготовці молодших спеціалістів за
спеціальністю «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях».
Інтегративний підхід до навчання закладений у навчальному плані
спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях», який складений на основі Освітньо-професійної програми підготовки
молодшого спеціаліста. Згідно з навчальним планом навчальні дисципліни
інтегруються в єдині цикли, курси, блоки, модулі, які мають спільну мету та
спрямованість, викладаються на єдиних методологічних засадах. Кожна
навчальна дисципліна викладається з урахуванням майбутньої спеціальності
студентів, несе відповідне професійне навантаження.
Проаналізувавши зміст навчальних дисциплін, можна побачити, що
більшість зв’язків послідовні, тобто, наприклад вивчення дисципліни
«Технологічне оснащення» вимагає значного запасу знань з математики,
фізики, технології конструкційних матеріалів, різального інструмента,
технології машинобудування тощо (див. рис. 1, 2).
Інтеграція знань відіграє велику роль у підвищенні рівня теоретичних
знань студентів з питань, які є спільними для певного циклу дисциплін, а також
у підвищенні рівня сформованості професійних умінь та навичок.
Проведення інтегрованих занять дає можливість підвищити якість
підготовки молодших спеціалістів. У Новокаховському політехнічному коледжі
ОНПУ викладачі спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях» використовуючи інноваційні методи навчання широко
запроваджують у навчальний процес підготовки молодших спеціалістів
техніків-технологів інтегровані заняття.
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Рис.1. Інтеграція знань при вивчені дисципліни
«Технологічне оснащення»

Рис.2. Умовні позначення інтегрованих дисциплін
Специфіка інтегрованих занять полягає в тому, що вони проводяться
спільно викладачами двох або декількох суміжних дисциплін.
Основними завданнями інтегрованих занять є:
• активізація розумової діяльності студентів;
• формування здатності широко і всебічно обґрунтовувати власну точку
зору, моделювати різні варіанти вирішення означеної проблеми;
• розвиток творчих здібностей;
• включення до науково-дослідної діяльності.
Інтегровані заняття відповідають провідним тенденціям розвитку освіти,
вносять новизну, оригінальність в педагогічний процес навчання. Використання
інтегрованих занять має переваги в тому, що дозволяє урізноманітнювати
навчальну діяльність, позбавлятися шаблонів, сприяє підвищенню активності
студентів, а отже – і ефективності заняття.
Стимулюючи творчу діяльність викладача та студентів, інтегровані заняття
створюють сприятливі умови для співпраці, що є надзвичайно важливим у
навчальній роботі. Викладачі спеціальності «Технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях» мають досвід в організації, підготовці і
проведенні занять за власними авторськими методиками, які розробляються для
кожного інтегрованого заняття.
Наведемо приклад інтегрованого заняття для студентів 3 і 4 курсів
спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях», яке проводили викладачі дисциплін «Технологічне оснащення» і
«Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання».
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Інтегроване заняття проводилось двома викладачами.
Для розробки методики проведення інтегрованого заняття викладачами
був проаналізований і зіставлений програмний матеріал відповідних
навчальних дисциплін, врахований рівень підготовки студентів груп 3 і 4 курсів
та наявні матеріально-технічні засоби. Частка участі кожного викладача
залежала від змісту матеріалу, але приблизно дорівнювала половині. При
розробці заняття обирались відповідні форми та методи сумісної педагогічної
діяльності. Вдало проведене заняття таке, на якому не має перевантаження
студентів враженнями від нього, щоб заняття не було мозаїкою окремих картин,
а складало єдину цілісну картину тем, які вивчаються. Студенти повинні
розуміти, навіщо, що і як саме треба робити, а не механічно виконувати
вказівки викладачів. Важливим є те, що теми занять, які обрані для проведення
інтегрованого заняття співпадали за часом проведення згідно з робочою
навчальною програмою.
Пропоновані теми інтегрованого заняття:
- з дисципліни «Технологічне оснащення»: «Гвинтові затискачі.
Розрахунок параметрів гвинтових затискачів» (для студентів 4-го курсу);
- з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні
вимірювання» : «Розрахунок метричної різьбової посадки» (для студентів 3-го
курсу).
Мета даного інтегрованого заняття: впевнити студентів, що дисципліни за
навчальним планом спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах
і автоматичних лініях» мають інтегровані зв’язки, використання яких
забезпечує якісну підготовку молодших спеціалістів техніків-технологів та
навчитись використовувати міждисциплінарні зв’язки для узагальнення
опорних знань при вивченні нового навчального матеріалу.
Тип заняття:
- для студентів 3 курсу: випереджаюче інтегроване заняття із засвоєння
нових знань з використанням інноваційних технологій
з
дисципліни
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»;
- для студентів 4 курсу: інтегроване заняття із засвоєння нових знань з
використанням інноваційних технологій з дисципліни «Технологічне
оснащення».
Ретельно було підібране оснащення заняття, що дало можливість
прослідкувати зв'язки стародавніх часів із сьогоденням, виробництва із побутом
та побачити прогресивне зростання.
На початку заняття була проведена актуалізація опорних знань у формі
бесіди з елементами вікторини з використанням наочних посібників та
електронної презентації. Під час проведення актуалізації опорних знань крім
питань з технічних дисциплін було завдання з англійської мови – перекласти
терміни, які стосуються теми заняття (рис. 4).
Вивчення нового матеріалу проводилось у вигляді міні-лекції з
електронною презентацією (рис.5). Студенти кожного курсу отримали
відповідний опорний конспект інтегрованого заняття, в якому були наведені :
основний теоретичний матеріал, необхідні рисунки та формули для розрахунку,
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домашнє завдання та завдання для закріплення матеріалу. Приклад оформлення
опорного конспекту наведений на рис. 6.

Рис. 3. Фрагменти презентації «Актуалізація опорних знань»

Рис. 4. Завдання з англійської мови

Рис. 5. Фрагменти презентації для викладання нового матеріалу
Закріплення нового матеріалу проводилось в усній формі та у вигляді
проблемної міні-гри. Для міні-гри було запропоноване творче завдання :
«Зробити раціоналізаторську пропозицію щодо усунення недоліків гвинтових
затискачів?». Студенти мали можливість пропонувати своє рішення означеної
проблеми.
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Рис. 6. Приклад опорного конспекту інтегрованого заняття
Також для закріплення нового матеріалу було розроблено практичне
інтегроване завдання для студентів кожного курсу окремо. Для виконання
практичного завдання студентів розбили на дві команди : команда студентів 4го курсу мала назву «Інженери», а команда студентів 3-го курсу - «Техніки».
Команда «Інженери» отримала інтегроване завдання з дисципліни
«Технологічне оснащення» і «Основи обробки матеріалів та інструмент», а
команда «Техніки» отримала інтегроване завдання з дисципліни
«Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» і «Технологія
конструкційних матеріалів». Приклади завдання наведені на рис.7. Після
виконання завдання кожен студент відправляв через Wi-Fi результати до
принтера на друкування, а викладачі перевіряли результати.

Рис. 7. Приклад інтегрованого завдання
Під час перевірки викладачами практичного інтегрованого завдання
студентам була запропонована п’ятихвилинка релаксу з теми «Історичні
цікавинки» у вигляді електронної презентації (рис. 8).
Останній етап проведення інтегрованого заняття - підведення підсумків
отриманих знань. Необхідно було скласти «Синквейн» з теми «Гвинтові
затискачі», приклад оформлення показаний на рис. 9.
Домашнє завдання записано у опорному конспекті для кожного курсу
окремо (рис.10).
Кожен етап заняття супроводжувався цікавими висловлюваннями відомих
людей, народними прислів’ями та цікавими малюнками, які демонструвались
на екрані і підкреслювали значимість отриманої інформації (рис. 11).
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Рис. 8. Електронна презентація «Історичні цікавинки»

Рис. 9. Приклад оформлення синквейну Рис. 10. Домашнє завдання

Рис. 11. Українські прислів’я та відомі висловлювання
Комплексне застосування знань з різних дисциплін – це вимога сучасного
виробництва, яке вирішує складні технічні та технологічні завдання. Уміння
комплексного застосування знань, їх синтезу, перенесення ідеї та методів з
однієї науки в іншу лежать в основі творчого підходу до наукової та інженерної
діяльності людини в сучасних умовах науково-технічного прогресу. Озброєння
майбутніх фахівців такими вміннями – актуальне завдання викладачів
спеціальності, яке диктується тенденціями інтеграції в науці та практиці і
розв’язується за допомогою інтеграції знань в навчальному процесі.
Висновок.
Досвід роботи викладачів спеціальності «Технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях» переконує, що використання інтеграційних
видів занять покращує процес засвоєння знань, забезпечує якісну підготовку
молодших спеціалістів. Вони є результативнішими за традиційні, дають
можливість викладачам визначити рівень знань та індивідуальні можливості
кожного студента. А найкориснішим у такому навчанні є те, що сам процес
навчання починає подобатися. Інтегровані заняття розширюють функції
викладача, дають можливість покращити методику своєї роботи,
удосконалювати її за рахунок поповнення своєї «методичної скарбнички»
такими видами занять, дають спробу вийти за межі шаблонів традиційних форм
їх проведення, проявити свою творчість.
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