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МОТИВАЦІЯ ЯК ОДНА З ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВВНЗ
У статті розглядається педагогічна умова формування особистості перекладача в
процесі підготовки у ВВНЗ, яка є однією з найважливіших та спонукальних аспектів у
процесі фахової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. У даній роботі було
розглянуто та проаналізовано основні проблеми розвитку перекладацької компетентності у
процесі навчання у ВВНЗ, осмислення реалізації власних та набутих умінь під час виконання
завдань з охорони Державного кордону у всіх типах пунктів пропуску. Мотивація – одна із
головних умов реалізації освітнього процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і
є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування мотивації у курсантів
до перекладацької діяльності є однією з головних завдань фахової підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників та їх готовності до виконання службових обов’язків. ЇЇ
актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, постановою завдань формування у
курсантів прийомів самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життєвої
компетенції, активної життєвої позиції. Державне замовлення фахівців з іншомовної
комунікативної компетентності вимагає від вищого навчального закладу підвищення якості
навчання, розвиток та формування конкуренто спроможного випускника.
Проблема формування мотивації знаходиться на стику навчання й виховання. Увага
педагогів повинна бути не тільки спрямована на здійснення курсантом навчання, але й на
якісну підготовку майбутнього офіцера-прикордонника, здатного здійснювати комунікацію з
іноземцями під час перевірки документів та проведення інтерв’ювання в ході перевірки
другої лінії контролю. Це означає, що необхідно озброїти курсантів певними прийомами
оволодіння іноземною мовою, раціональний зміст яких був би очевидним і імпонував їм.
Курсантів слід, здебільшого, ставити перед необхідністю самостійного знайомства з новим
мовним матеріалом, вказуючи їм на оптимальний шлях до цього. В наш час, як правило,
викладач бере на себе знайомство курсантів з навчальним матеріалом, хоча вони можуть
самостійно впоратись з цим, адже є велика кількість навчально-методичного та роздаткового
матеріалу.
Стійка мотивація – є одним з основних педагогічних умов успішного та якісного
формування особистості перекладача, яка виникає саме у процесі освітнього процесу у
ВВНЗ.
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1. ВСТУП
Постановка проблеми. Модернізація освітнього процесу в Україні, а
також інтеграція у європейський суспільний, економічний та політичний
простір вимагає значних змін у підходах до навчання іноземної мови та системі
підготовки військовослужбовців, як грамотних та якісно підготовлених
фахівців у процесі іншомовної комунікації та галузі перекладу з іноземної
мови. Службова діяльність офіцерів-прикордонників передбачає спілкування з
іноземцями під час перетину ними Державного кордону України – як при в’їзді
на територію держави, так і при виїзді з неї. Особливо це стосується
прикордонників, які виконують завдання з охорони Державного кордону у
пунктах пропуску при здійсненні прикордонного та паспортного контролю. Це
свідчить про те, що в обов’язки офіцерів-прикордонників безперечно входить
реалізація власних комунікативних умінь, тобто процес комунікації засобами
іноземної мови є невід’ємною частиною службової діяльності.
Актуальність даної розвідки визначається необхідністю розглянути роль
мовної особистості військового перекладача під час виконання професійних
обов’язків в умовах сьогодення, а також формування та розвиток мотиваційної
складової під час фахової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Перспективи подальших досліджень. Перспективним є дослідження
соціальної ролі перекладача, особливо в умовах формування комунікативної
компетентності. В одних випадках – це представник складної вузькоспеціальної
діяльності, іноді унікальний фахівець, професійна зосередженість якого не
дозволяє суттєвої участі у справах суспільства, а часто така участь є
недоцільною для вузького фахівця високого рівня. Тому такій фахівець
потребує соціального захисту та підтримки [1]. Але за умов невеликого
професійного навантаження перекладач – це людина, яка має оптимальні
знання та навички для діяльності як активний член комунікацій. В цілому, все
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це можна назвати тенденціями, які залежать від багатоманіття факторів,
індивідуальних якостей та можливостей перекладача, а також від умов, у яких
виконують професійні обов’язки офіцери-прикордонники.
Аналіз останніх досліджень і публікацій за темою наукового пошуку
засвідчує, що проблему формування професійної компетентності майбутніх
фахівців досліджувало багато науковців, зокрема, Г. Васянович, А. Вербицький,
С. Гончаренко, Р. Гуревич, О. Дахіна, Е. Зеєр, І. Зимняя, А. Маркова, В. Петрук
та інші.
Мета статті – розглянути мотиваційну складову формування особистості
перекладача під час її фахової підготовки у ВВНЗ. Предметом дослідження є
педагогічні умови формування особистості перекладача, зокрема, мотиваційна,
а також засоби та форми, за допомогою яких відбувається успішне формування
майбутнього фахівця. Наукова новизна визначається тим, що мотивація, як
педагогічна умова підготовки військового перекладача, у вітчизняній педагогіці
не є достатньо вивченою та опрацьованою, тому спроба опрацювання та аналізу
цього феномену є новою.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Професія перекладача може розглядатися як стандартна професія і як
індивідуальна унікальна діяльність. В першому випадку така професія
визначається, як правило, змістом професійної освіти (підготовки) перекладача
в вищому професійному навчальному закладі, в другому випадку – це унікальна
сукупність знань та особистих якостей людини-фахівця, що може не
повторюватись у інших людей. Як правило, такі унікальні знання та якості
перекладача накопичуються протягом його життя та професійної діяльності.
Вони можуть розвиватися в напрямку вузької спеціалізації, коли
перекладач зосереджується на перекладі певних за тематикою, формою,
призначенням текстів, стає знавцем відповідної галузі перекладу, а також в
напрямку широкої спеціалізації, коли перекладач охоплює широку тематику
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текстів, опановує не тільки мовні та перекладацькі знання, але й знання інших
галузей науки та техніки, практичної “діяльності” [2].
Відповідно до визначення, поданого у Новому тлумачному словнику
української мови, «умова – це, по-перше, необхідна обставина, яка робить
можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь; по
друге, це обставини, особливості реальної дійсності, при яких відбувається або
здійснюється що-небудь» [3, с. 617]. Така інтерпретація умов вказує насамперед
на причинно-наслідкові відношення об’єкта дослідження.
Сучасна дидактика трактує поняття «умова» як сукупність факторів,
компонентів навчального процесу, що забезпечують успішність навчання [3].
Педагогічні умови є істотним компонентом процесу навчання і виховання, вони
позначають певну сукупність заходів педагогічного процесу, спрямованих на
досягнення поставленої мети. На думку В. Риндак, умови є вирішальним
фактором результативності, оскільки вони складають те середовище, в якому
необхідні явища, процеси виникають та розвиваються. До педагогічних
дослідниця зараховує ті умови, що їх свідомо формують у навчальному процесі
та які забезпечують найбільш ефективне формування та перебіг необхідного
процесу [4, с. 120]. Йдеться про сукупність заходів, тобто зміст, форми, методи,
педагогічні прийоми й засоби, що передбачають взаємодію з внутрішнім світом
молодої людини – її потребами, інтересами, ціннісними орієнтаціями та ін.
Стосовно теми нашого дослідження педагогічні умови можна трактувати як
комплекс взаємозалежних і взаємообумовлених заходів, що забезпечують
формування іншомовної комунікативної компетентності та підготовку до
вирішення службових завдань у сфері захисту Державного кордону.
Провідні вчені із питань становлення мовної моделі вважають, що для
успішного формування фахівців засобами іноземної умови потрібно розробити
й застосувати оптимальну технологію навчання, яка б інтегрувала як традиційні
професійно-орієнтовані методи, так й інноваційні методи: професійноорієнтовані

етюди,

крос-культурні

коментарі

професійно-орієнтованих
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ситуацій, віртуальне вирішення професійно-орієнтованих завдань, дискурсне
спостереження, професійно-орієнтовані тренінги та ін. [5, с. 9].
Ефективність формування основних компетентностей забезпечується
такими педагогічними умовами: гуманізація педагогічного процесу, що полягає
у визнанні самоцінності студента, наданні йому можливості максимальної
реалізації потенціалу в освітній діяльності; створення освітнього середовища,
що стимулювало б пізнавальну активність студентів, підтримувало позитивну
мотивацію та інтерес до навчальної діяльності; використання активних методів
навчання [6, с. 23].
Важливе значення має стимулювання курсантів до активної пізнавальної
діяльності. Саме воно є спонукальним фактором та засобом до професійного
розвитку майбутніх охоронців кордону. Відомим є той факт, що розрізняють
дві так звані категорії мотивів – зовнішня та внутрішня мотивація.
При організації навчальної діяльності слід враховувати кілька видів
мотивів. Одні мотиви, на думку дослідниці, стосуються особистісного розвитку
молодої людини, її спрямованості. Це бажання одержати схвалення батьків або
викладача, здобути авторитет серед одногрупників. Це широкі соціальні
мотиви, вони виходять за межі самого навчального процесу. Інші мотиви
стосуються переважно самої діяльності. Перекладачі виступають в ролі
«комунікаторів», отже при їх підготовці слід враховувати усі мовні аспекти –
стилістичні, лексичні, лінгвістичні та психологічні. Це навчально-пізнавальні
інтереси, задоволення, які виникають в результаті значної інтелектуальної
активності чи подолання труднощів [7, с. 127].
Звертається увага й на те, що «сильні» і «слабкі» студенти відрізняються
не рівнем інтелекту, а силою, якістю і типом мотивації навчальної діяльності.
Учені підкреслюють, що висока позитивна мотивація може компенсувати
недостатній рівень знань, умінь та навичок. Натомість, яким би здібним і
ерудованим не був студент, без бажання і прагнення до навчання – високих
успіхів він не досягне [8; 9]. Як правило, «сильні» студенти відрізняються
внутрішньою мотивацією: вони хочуть опанувати професією на високому рівні,
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а «слабкі» студенти мають найчастіше зовнішні, ситуативні мотиви: вони, перш
за все, хочуть уникнути осуду і покарання тощо.
При зовнішній мотивації студенти «по-споживацькому» ставляться до
навчання, вчать все для того, щоб тільки відповісти, отримати оцінку. За іншої
ситуації, при внутрішній мотивації, у студента на першому місці – професійні
та пізнавальні інтереси [10].
Доведено, що внутрішньомотивовані студенти більше «занурені» в
освітній процес, більш активні, свідомі, більше орієнтовані на процес і
результат

навчально-професійної

діяльності,

а

активність

зовнішньомотивованих студентів обумовлена не стільки пізнавальними або
професійними мотивами, скільки зовнішніми щодо процесу і результату
навчальної діяльності, наприклад, одержати стипендію [10, с. 161].
Учені вказують на різні шляхи підвищення мотивації курсантів
перекладацької діяльності. Для цього В. Риндак пропонує спонукати студентів
формулювати свої ідеї; ознайомлювати з поняттями, які суперечать їхнім
уявленням; спонукати висувати здогади, альтернативні пояснення; давати їм
можливість досліджувати свої припущення у вільній та невимушеній
обстановці, не боячись зробити помилку; розширювати фонд знань і надавати
студентам можливість застосовувати нові уявлення до широкого кола явищ,
щоб вони могли оцінити їхнє прикладне значення.
З урахуванням думки зазначених вчених ми з’ясували, що для розвитку
мотивації курсантів до перекладацької діяльності важливо:
ознайомлювати курсантів з майбутньою професійною діяльністю та
з вимогами, які вона висуває до знань, умінь та якостей офіцераприкордонника;
надавати уявлення про офіцера-прикордонника, його дії у нестандартних
ситуаціях;
виробляти у курсантів потребу і вміння самостійно працювати з
літературою,

забезпечити

умови

для

самопізнання,

самовиховання,

стимулювати прагнення до самовдосконалення;
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Загалом учені підкреслюють, що навчання має набути особистісного
життєвого сенсу. Весь процес навчання потрібно спрямовувати на життєве
самовизначення і професійне самоствердження майбутніх фахівців, розвиток
їхніх потенційних дослідницьких можливостей. Лише за сформованості
потреби в самореалізації розвиватимуться загальні й професійні дослідницькі
здібності курсантів. Таким чином, важливою умовою формування у майбутніх
офіцерів-прикордонників НДК є розвиток їхньої мотивації до НДД через
професійну спрямованість матеріалу та посилення самостійності при виборі
шляхів наукового пошуку, сприяння їхньому саморозвитку і самоактуалізації.
Педагогічна реалізація змісту мотиваційної складової повинна містити
підхід до навчання на основі завдань, виконаних відповідно до індивідуальних,
змістовних та керованих студентами принципів навчання. Відповідно до
соціальної конструктивістської теорії, підготовка майбутніх перекладачів
відбувається за схемою студент - орієнтоване і контрольоване навчання.
Сприйняття студентами форм та методів навчання під час заняття з іноземної
мови має відбуватися з тристоронньої позиції: викладач – студент, студент –
навчальний матеріал, студент – студент. [11]
Отже, при підготовці майбутніх військових перекладачів, а саме майбутніх
офіцерів-прикордонників слід взяти до уваги усі рівні іншомовного та
психологічного розвитку якісного фахівця. Мотиваційна складова відіграє у
цьому неабияку роль, оскільки від рівня вмотивованості курсанта залежить
якість навчання та формування іншомовної компетентності майбутнього
офіцера-прикордонника, здатного застосовувати набуті теоретичні знання та
уміння під час виконання службових обов’язків та професійних завдань з
охорони Державного кордону.
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The article deals with the pedagogical condition for the interpreter’s personality formation in
the process of training at the higher military educational establishment, which is one of the most
important and encouraging aspects in the process of future border guards’ professional training. In
this paper, the main problems of translation competence development in the process of studying at
the Academy, consideration of the realization of their own and acquired abilities during the
performance of tasks on the protection of the State border in all types of border crossing points were
considered and analyzed. Motivation is one of the main conditions for the implementation of the
educational process. It not only promotes the development of intelligence, but also is the driving
force for improving the personality as a whole. Formation of motivation of cadets for translation
activities is one of the main tasks of professional training of future border guards and their readiness
to perform their professional duties. Its relevance is due to the updating of education content,
carrying out the tasks of training cadets by means of methods of independent acquisition of
knowledge, cognitive interests, vital competencies, active life position. The state order of specialists
in foreign communication skills requires higher education institutions to improve the quality of
education, development and formation of a competitive graduate.
The problem of forming a motivation is at the junction of training and education. The
attention of instructors should be aimed not only at the training of the cadet, but also on the
qualitative training of the future border guard, capable of communicating with foreigners during the
checking documents procedure and conducting interviews during the carrying out the second line
control procedure. This means that it is necessary to equip the cadets with certain methods of
mastering a foreign language, which rational content would be obvious and impressed them.
Stable motivation is one of the main pedagogical conditions for a successful and qualitative
translator's personality formation, which arises precisely in the educational process at the higher
military educational establishment.
Key words: pedagogical condition; future border guards; the translator's personality
formation; professional training; foreign language communicative competence; translation
activities.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ МЕДСЕСТЕР
Узагальнено, що на рубежі ХХ і ХХІ століть сформувалася низка глобальних явищ
соціально-економічного характеру, які мають суттєвий вплив на процеси формування
професійної ідентичності, такі як: розмежування професій і видів фахової діяльності для
виконання яких достатньо неформальної освіти; явище самозайнятих професіоналів поза
формальними стандартами професійної сфери; сприймання першої вищої освіти як орієнтації
на ринку, первинне визначення напряму, сфери, а не «фаху на все життя»; диференціювання
освітніх програм, рівнів, напрямів підготовки; орієнтованість на пошук і часту зміну місця
праці. Названі явища складно синхронізувати із традиційними стандартами медичної сфери.
Розглянуто вимоги основних методологічних підходів до аналізу процесу формування
професійної ідентичності майбутніх медичних медсестер під час професійного навчання.
Відповідно до вимог системного підходу аналіз внутрішньої, психічної реальності людини,
яка розглядається як динамічне ціле у процесі проходження нею ідентифікаційних змін
вимагає уваги до вивчення професійної концепції особистості як цілісного феномену у його
сенсоутворювальних, системоформувальних складових, акцентування уваги на ранжуванні
системи цінностей. Дотримання вимог синергетичного підходу означає, що професійну
ідентифікацію слід розглядати як динамічний, нелінійний самоорганізовуваний процес, який:
детермінований впливами зовнішніх систем та механізмами функціонування і взаємодії
процесів індивідуального розвитку; самоініційований та осмислений, рефлексуючий,
активний; результативний, досвідний, що має накопичений багаж здобуття вже досягнутих
цілей і реалізованих сенсів; ціннісний, ієрархічно орієнтований, який перебуває у стані
постійного переструктурування. Відповідно до вимог феноменологічного підходу сучасне
дослідження процесів ідентифікації доцільно зосередити на унікальності характеристик і
результатів процесу оволодіння суб’єктом знаннями, навичками та вміннями самокерованого
узгодження, «вимірювання» себе за сприйнятими стандартами, особистими інтерпретаціями
професійної ролі, позиції; проводити якісні дослідження, які дозволяють виявити наративи,
особисті інтерпретації, розуміння змісту цінностей, виявити глибину ототожнення© Гуменюк О. М., Цюра С. Б., Гменюк В. В.
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диференціації людиною себе із професійною сферою, Справою, Іншими у цій сфері, Іншими
поза професійною сферою.
Ключові слова: ідентичність, професійна ідентифікація; підготовка медсестри;
методологічні підходи.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Ідентичність – поняття різнопланове, його
інтерпретація розрізнялася уже в Платона й Арістотеля. У сучасній філософії
вона розглядається як потужний глибинний, внутрішньо й соціально
орієнтований й детермінований процес переживання й творення людиною своєї
індивідуальності. Ідентичність як філософська проблема у другій половині ХХ
– на початку ХХІ століття є однією із найбільш актуальних – «у класичній
філософії ідентичність постає найважливішою характеристикою особистості –
самототожність, за допомогою якої людина спроможна визначити власну
єдність, цілісність у часі та просторі, здатна протиставити “Я” й “Інше”,
“Відмінне”...

Саме

таким

цілісним

баченням

ідентичності

класична

філософська традиція відрізняється від посткласичної, де людина мислиться як
нетотожна собі множинність різних “Я”. Головною філософською проблемою в
теорії ідентичності залишаються питання: за якими ідеалами жити? Чи добрі ті
цінності, на котрі ми орієнтуємося? Як у постійних історичних трансформаціях
людина знаходить фундамент для життєвих здобутків?» [1, С. 39].
На кінець ХХ століття питання ідентичності отримало новий ракурс, не
розглянутий попередніми дослідниками, що вивчали

проблеми соціальних

ідентичностей. Були проведені масштабні міжнародні дослідження цінностей у
контексті держав, регіонів, вікових груп. Їх проводять міжнародні наукові
інститути, обґрунтування дослідження базувалося на вихідному проложенні
про те, що цінності та переконання людей є базовою основою у
соціоекономічному розвитку, підґрунтям розбудови демократичних інституцій.
Найбільш відомим є розпочатий у кінці 70-х рр. ХХ століття проект
«Дослідження Європейських Цінностей» (European Values Study, EVS),
організований

з

ініціативи

групи

дослідників

університету

Тілбурга

(Нідерланди) Я. Керкгофса і Р. Мура. Проект спрямований на вивчення
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соціальних цінностей у європейських країнах. У 1981 році з ініціативи вчених
Мічиганського університету (США) його було поширено на США, Канаду, а
згодом й інші країни. Зараз цей проект має назву „Світове Дослідження
Цінностей” (World Values Survey, WVS), його опитування мають періодичність
у п’ять років.
В Україні ці дослідження проводяться з середини 90-х років ХХ ст. Для
оцінки

цінностей,

що

переважають

у

країні

/

регіоні

дослідники

використовують альтернативи традиційних / секулярно-раціональних цінностей
та цінностей виживання / самовираження. Науковий керівник проектів в
Україні О. Балакірєва.
За результатами опитування у 1996 році Україна опинилася у групі
секулярно-раціональних країн, в яких переважають цінності виживання. Це
означає, що для абсолютної більшості населення пріоритетом є економічна та
фізична безпека [2]. На початку ХХІ століття цінності українців перебували у
позитивній динаміці, зростала вага цінностей самовираження, але вже під час
опитування 2011 році почалася негативна динаміка, рух у бік цінностей
виживання. Під час подій Євромайдану опитування, що його провели служби
СОЦІС за методикою WVS, виявили, що позитивна динаміка відновилася [3].
Дослідження «Що українці думають і знають про права людини» 2017 року
виявило, що цінність «толерантність» у порівнянні з іншими опинилася на
останньому (!) місці (її важливість відзначили тільки 25 % респондентів
загальнонаціонального опитування), тоді як на перших сходинках опинилися
свобода (80,3 %), безпека (71,9 %) і справедливість (70,1 %) [4].
Акцентуємо увагу на тих складових групи соціальних цінностей, які
відносять до цінностей професійних, які лягають в основу процесу формування
професійної ідентичності, професійної «Я-концепції».
Відмітимо, що на рубежі ХХ і ХХІ століть сформувалася низка глобальних
явищ соціально-економічного характеру, що мають суттєвий вплив на процеси
формування професійної ідентичності, такі як:
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розмежування професій, що містяться у відповідних класифікаторах, і
видів фахової

діяльності, для

виконання яких достатньо самоосвіти,

неформальної освіти;
масове явище самозайнятих професіоналів, так званих фрілансерів, що
знаходяться поза формальними стандартами професійної сфери;
сприймання першої вищої освіти як способу орієнтації на ринку праці,
первинне визначення напряму, сфери, а не отримання «фаху на все життя»;
диференціювання освітніх програм, рівнів, напрямів підготовки, як після
загальноосвітної школи, так і на рівні старшої школи;
орієнтованість на пошук і часту зміну місця праці, пошук такої роботи, яка
дозволяє, як чоловікові, так і дружині працювати неповний робочий день, не
обмежує свободи наприклад стабільним графіком.
Більшість

із

перелічених

аспектів

не

можна

синхронізувати

із

традиційними стандартами медичної сфери, у тому числі й професійної
діяльності медсестер. Робота за цим фахом є результатом формальної освіти,
рівень фахівця визначається системою Ліцензійних іспитів, підвищення
кваліфікації, підтвердження та продовження ліцензій, протоколами надання
медичних послуг, потребою узгоджувати свої дії з членами команди, іншими
фахівцями, юридичними вимогами та деонтологічними нормами. Тому,
ідентифікація у цій сфері професійної діяльності має низку вагомих
особливостей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми і завдання
професійної

підготовки

медичних

сестер

аналізували:

Т. Закусилова

(педагогічні умови формування основ професіоналізму майбутніх медичних
сестер у процесі фахової підготовки); О. Неловкіна-Берналь (професійна
спрямованість студентів медичних спеціальностей на початковому етапі
навчання); М. Шегедин (історія зарубіжний досвід та завдання медсестринства
в Україні). Ю. Лавриш (професійна підготовка медичних сестер в університетах
Канади).
значущих

Психолого-педагогічні
якостей

та

аспекти

особливостей

їх

та характеристики
формування
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(особливості професіограми медичної сестри); К. Соцький (формування
готовності майбутніх молодших медичних спеціалістів до професійного
самовдосконалення);

М. Попіль

(становлення

професійної

ідентичності

майбутніх медсестер); Л. Супрун (психологічний аналіз готовності медсестер
до професійної діяльності).
Мета статті – розглянути вимоги основних методологічних підходів до
аналізу процесу формування професійної ідентичності майбутніх медичних
медсестер під час професійного навчання.
Теоретичні основи дослідження складають: філософські, психологічні,
соціологічні та педагогічні наукові підходи до трактування процесів
ідентифікації а також загальнонаукова методологія системного, організації
синергетичного та феноменологічного підходів.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття ідентичність (identitas) походить від класичного латинського
idem, що означає той самий. У буквальному перекладі identity має два
значення:

впізнавання

й

ототожнення.

У

інтерпсихічному

розумінні

ідентичність – це тотожність людини і культури, у інтрапсихічному

–

впізнаваність себе самої.
У

сучасних

педагогічних

дослідженнях

проблеми

професійної

ідентичності за основу береться: систематизація її етапів (стадій) Е. Еріксона;
станів (статусів) розвитку Дж. Марсіа – мораторію, дифузної, заданої, зрілої
ідентичностей; загальних функцій які виносять ідентичність на зовнішній план:
захисної – створення враження про себе, та смислової – підтвердження своєї
«Я – концепції» і самопізнання.
Сам термін «ідентичність» у психологічні літературі найбільш системно
був акцентований Е. Еріксоном у різних значеннях і як свідоме почуття
унікальності індивіда (самобутність) – стрижнева ідентичність, і як несвідоме
прагнення до безперервності життєвого досвіду – просторово-часова структура
«Я», і солідаризацію з ідеями соціальними – професійна, етнічна, політична,
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релігійна ідентичність. Услід за Еріксоном психологи почали розгляд цього
феномену

як

процесів

досягнення

самовизначення,

самобутності,

психофізіологічної цілісності, цілісності досвіду, часової протяжності психічної
реальності, психологічного вибору, чи серії виборів, саморегулювання,
самототожності,

усвідомлення

й

відчуття

самості,

соціокультурної

відповідності, самоналежності, самореферентності.
Вимоги системного підходу. Системний підхід, основоположником якого
був Л. фон Берталанфі, аналіз процесів утворення і функціонування системи
опирає на ідею цілісності, загальності її функцій, які є результатом взаємодії
структурних елементів і взаємопроникнення функцій підсистем – підсилення,
нейтралізації, об’єднання. Аналіз внутрішньої, психічної реальності людини,
яка

розглядається

як

динамічне

ціле

у

процесі

проходження

нею

ідентифікаційних змін вимагає уваги до вивчення професійної концепції
особистості

як

цілісного

феномену

у

його

сенсоутворювальних,

системоформувальних складових, акцентування уваги на ранжуванні системи
цінностей.
Вимоги феноменологічного підходу, теоретиком якого був Е. Гуссерль,
ідеалістичне оформлення продовжили М. Хайдеггер, Г. Шпет, а методологію
феноменологічного

аналізу

розробили

М. Шелер,

Н. Гартман,

П. Рікер,

формують особливе трактування онтологічних проблем, розуміння сенсів і
значень саме як феноменів психічної реальності людини, тому їх інтерпретація
має бути такою, якою вона є відчута, сконструйована самим суб’єктом. Адже
будь-який пережитий досвід є самоочевидним, індивідуальна психічна
реальність унікальна, як і результати функціонування екзистенційної сутності.
Відповідно до вимог цього підходу сучасне дослідження процесів ідентифікації
не може базувати лише на основі кількісного аналізу. Навпаки доцільно
зосередитися на багатстві й унікальності характеристик і результатів процесу
оволодіння суб’єктом знаннями, навичками та вміннями самокерованого
узгодження, «вимірювання» себе за сприйнятими стандартами, особистими
інтерпретаціями професійної ролі, позиції, особливостей поведінки, яка
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людиною кваліфікується як високо професійна, особисто приваблива. Саме
тому доцільно проводити якісні дослідження, які дозволяють виявити наративи,
особисті

інтерпретації,

розуміння

змісту

цінностей,

виявити

глибину

ототожнення-диференціації людиною себе із професійною сферою, Справою,
Іншими у цій сфері, Іншими поза професійною сферою. Проективні тести, есе,
тексти, орієнтовані на вияви наративів, їх когнітивні та емоційні інтерпретації
не лише служать джерелом важливої емпіричної інформації для дослідника, але
й дозволяють розгорнути внутрішній рефлексивний текст у зовнішньому
мовленні, зробити самоопис рельєфним і цілісним, побачити його як в
елементах, так і у досконалості феномену.
Синергетичний підхід, як загальнонауковий є теорією утворення і
функціонування самоорганізовуваних, нелінійних систем, які володіють
дискретністю, здатністю міняти напрям і принципи структурування у точках
біфуркації, мають у своїй структурі місця так званих «дивних атракторів»
розвиватися (Г. Хакен, І. Пригожин, І. Стенгерс, А. Назаретян Р. Грехем,
Дж. В. Хант, А. Боблоянц). Людина у цілому система самоорганізовувана. Її
психічна реальність, самість – відкрита система, у якій виникнення структур
вищого порядку передбачає руйнування старих, нежиттєздатних, а перебування
у стані динамічної рівноваги означає закритість до змін. Ускладнення системи
відбувається шляхом флюктуації коливань і відхилень її елементів, підструктур
Відхилення мають характер нелінійний, випадковий і, здебільшого, підсистеми,
що відповідають за адаптивність намагаються їх загальмувати.
Я-професійне людини, як і будь-які інші самоорганізовувані структури –
це система, яка має бути відкритою до змін, отримувати інформацію (енергію) у
будь-якій точці. Якщо розглядати професійну ідентичність як психічний утвір,
складову структури особистості, що усталилася раз і на все життя, то слід
розуміти, що у такому випадку в системі «Я-професійне» припинився розвиток,
починає переважати ентропія, гальмується еволюція.
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Тому дотримання вимог синергетичного підходу означає, що професійну
ідентифікацію майбутніх медсестер слід розглядати як динамічний, нелінійний
самоорганізовуваний процес, який:
детермінований впливами зовнішніх систем, які відносять до умов
розвитку, суб’єктних впливів, міжсуб’єктної взаємодії, об’єктивних обставин,
серед яких, як процеси на місцевому ринку праці, так і глобальні зміни на
світовому ринку медичних послуг;
детермінований

механізмами

функціонування

і

взаємодії

процесів

індивідуального розвитку, адаптивних змін, соціалізації, формування загальної
соціальної ідентичності в індивідуальному розвитку людини;
самоініційований
супроводжується

та

змінами

осмислений,
й

рефлексуючий,

переструктуруванням

активний,
знань,

який
умінь,

спрямованостей, практики цілеутворення й самокерованого відповідального
розвитку;
результативний, досвідний, що має накопичений багаж здобуття вже
досягнутих цілей і реалізованих сенсів, засвоєних стратегій і стереотипізованих
сценаріїв особистої соціальної успішності, кількісні і якісні характеристики
психічного новоутвору – прийняття себе як професіонала або потенційно
учасника певної професійної системи з відкладеною у часі вузькою
профілізацією, установкою на кар’єрний ріст;
ціннісний, ієрархічно орієнтований, який перебуває у стані постійного
переструктурування системи цінностей і структури мотивів.
Аналіз загальних філософських і психологічних поглядів на ідентичність
дозволив виявити низку вагомих поглядів та ідей, які доцільно враховувати,
аналізуючи

питання

розвитку

професійної

ідентичності.

Інтерпретації

ідентичності людини у контексті антропологічного підходу викладені у
поглядах таких філософів як П. Тейяр де Шарден, Ж.-П. Сартр, К. Леві-Стросс,
Е. Фром, М. Шелер, М. Гайдеґґер. Зокрема у філософії С. Кьеркегора – бажання
бути собою цілісно реалізується лише як результат абсолютно вільного і
відповідального вибору в ситуації абсолютної самотності. У М. Хайдеггера
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ідентичність – загальність, єдність буття, тобто те, що таке буття, та те, ким у
цьому бутті є людина взаємопов’язані, якщо не сказати цілісні. За П. Рікером
людина не створює власну ідентичність у ізоляції, внутрішнє «оповідання
людини про себе, про світ» взаємопов’язане з такими ж оповіданнями значимих
інших, а наші наративи містять у собі фрагменти наративів значимих інших,
так, як і їхні містять наші наративи. У систематизації Е. Ґіденса ідентичність не
є спонтанним результатом участі у діяльності, вона формується як наслідок
рефлексивної активності результатів і процесу життєдіяльності.
За Е. Ґіденсом, як узагальнює Т. Власевич-Хоркава, «ідентичність – це два
полюси: з одного боку, абсолютна пристосованість (конформізм), з іншого –
замкнутість на собі. Між полюсами він вирізняє різні рівні структури. На його
думку, для сучасної ідентичності характерні такі дилеми і, відповідно,
патологічні форми: 1) уніфікація – фрагментація; 2) безпорадність –
оволодіння; 3) авторитарність – невизначеність; 4) особисті потреби – ринковий
індивід.

На

кожному

рівні

можливі

патологічні

форми

розвитку:

1) традиціоналізм – конформізм; 2) всемогутність – відчуження; 3) догматизм –
радикальний сумнів; 4) нарцисизм – повне розчинення у світі товарів»
[1, С. 38].
Систематизація рівнів розвитку професійної ідентичності за Л. Шнейдер
охоплює: перший рівень – усвідомлення професійних цілей (як далеких
перспективних, так і найближчих); другий – засвоєння основних знань, вимог
професії до людини, усвідомлення своїх можливостей, уявлення про виконання
певної діяльності (за зразком); третій – практична реалізація власних
професійних

цілей,

самостійне

та

усвідомлене

виконання

діяльності,

формування свого індивідуального стилю діяльності; четвертий – вільне
виконання

професійної

діяльності,

прагнення

до

вирішення

складних

професійних задач [5].
На

думку

дослідників

Зливкова В.,

Лукомської С.

основними

методологічними засадами вивчення проблеми ідентичності у сучасній
«зарубіжній психологічній науці нині є теорія соціальної ідентичності
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А. Тешфела, Дж. Тернера; теорія соціальної самокатегоризації Дж. Тернера,
теорія SIDE («social identity model of deindividuation effect» – «модель
деіндивідуалізації з точки зору соціальної ідентичності») C. Рейчера, Р. Спірса,
Т. Постмеса, а також теоретичні та емпіричні положення про регулятивну
функцію ідентичності Е. Еріксона, Х. Маркус, К. Горні. На сьогодні у
зарубіжній

психології

популярне

вивчення

особистісної

та соціальної

ідентичності у контексті дискурс аналізу» [6, С. 117].
Розглянемо актуальні, з огляду на мету статті, результати та висновки
масштабного соціологічного дослідження ціннісних орієнтацій покоління Z в
Україні, проведеного за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта у 2017 році.
Опитування

було

проведено

методом

особистого

інтерв’ю

вдома

у

респондента, вибірка 2000 респондентів. Теоретична похибка не перевищує
2,2 %. Окрім кількісного опитування в межах дослідження також було
проведено 4 фокус-групи з молоддю 18–29 років у Львові, Одесі, Харкові та
Чернігові.
У процесі опитування «виявлено, що при виборі роботи молоді українці
перш за все звертають увагу на дохід (96 % вважають це важливим, з них 82 %
– дуже важливим), і в останню чергу – на можливість зробити щось цінне для
суспільства (72 % вважають це важливим, з них дуже важливим – лише 38 %)
та роботу з людьми (68 % вважають це важливим, з них 42 % – дуже
важливим)» [7, С. 74]. Наголосимо, 96 % орієнтовані на те, який матеріальний
достаток забезпечить їм професійна діяльність.
Виявлено, що «молоді українці здебільшого незадоволені якістю освіти в
Україні – лише третина (33 %) вважає, що навчання та навчальні заклади в
Україні відповідають потребам сучасного ринку праці. При цьому молоді люди
схильні бути кращої думки про власну освіту (72 % задоволені своєю освітою),
аніж про освіту в Україні загалом (її якістю задоволені лише 44 %)» [7, С. 73].
При цьому «переважна більшість (43 %) молодих українців вважає, що освіта та
навчальні заклади в Україні не відповідають потребам сучасного ринку праці, а
третина (33 %) думає навпаки» [7, С. 75]. Таким чином, респонденти
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продемонстрували суттєву різницю в оцінці якості освіти в Україні і своєї
власної.
Було виявлено орієнтації на працевлаштування та проаналізовано оцінку
молоддю чинників, що цьому сприяють – «загалом молоді українці вважають,
що ключовими для пошуку роботи є спеціальні знання та досвід (так вважають
83 % респондентів), майже стільки ж вважають, що важливими є знайомства та
зв’язки (79 %). Також велике значення молодь надає рівню освіти (76 %) та
удачі (72 %). Суттєво менш важливими, на думку респондентів, є освіта та
досвід роботи за кордоном (36 %), місце народження (32 %) та належність до
політичної партії (20 %)» [7, С. 78].
Важливим для аналізу процесів професійної ідентифікації майбутніх
медичних сестер є те, що сучасне покоління молоді, яке психологи назвали
поколінням Z, яке здійснює свої професійно орієнтовані вибори уперше, більшу
увагу зосереджує на загальний напрям підготовки, а не на конкретну професію.
До пояснення причин такого явища можна віднести низку очевидних
фактів:
умови динамічного ринку праці дозволяють змінювати вибір, а за бажання
неодноразово, з менш вдалого на потенційно більш вдалий, не ототожнюючи
себе із першими місцями праці, розглядаючи їх як стартові площадки;
відкрите суспільство, що формує глобальні тенденції та перспективи,
створює можливості, або змушує до пошуку роботи в іншій країні, у якій твоя
професія може бути видозміненою, або бути недоступною через невизнання
диплому, умови ліцензування чи вимоги професійних асоціацій;
установка молоді на зміни, готовність спробувати себе у різних, часто
навіть не суміжних видах діяльності (коли шкільна вчителька англійської
починає працювати з клієнтами в IT-компанії, а хімік стає програмістом,
історик займається СММ тощо, а кожен із них перед тим спробував себе
офіціантом, касиром);
«освіта упродовж життя» як загальна суспільна установка руйнує
стереотип «своєї професії», сценарій робити на одному місці усе життя,
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орієнтує людину на вихід за межі своїх попередніх професійних дій, залучає до
розширення знань, можливостей, перспектив.
Взявши за основу запропоновані Дж. Марсіа статуси ідентичності можна
припустити, що молодих людей із статусом дифузії та мораторію на час
завершення

професійного

навчання

буде

більше,

ніж

у

аналогічних

опитуваннях минулих десятиліть, оскільки відсутність гарантій високої оплати
праці, соціальної захищеності, соціально-економічна нестабільність сприятиме
формуванню у молоді готовності легко змінювати соціальні ролі, позиції,
ідентичності. Ці тенденції не мають однозначних негативних характеристик,
відмова від масової традиційної спрямованості на «справу на все життя» у
розвинених країнах більше як пів століття змінилася концепцією «навчання
протягом життя» і орієнтацією на розвиток соціальних ідентичностей так, як і
внутрішнього процесу ототожнення самості.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проаналізовано

сукупність

вимог

системного,

феноменологічного,

синергетичного підходів до трактування й наукового аналізу формування
ідентичності

майбутніх

медсестер

у

процесі

професійного

навчання.

Врахування соціальних реалій України початку ХХІ століття, особливостей
розвитку сфери медичної допомоги дозволило узагальнити чинники, що
приводять до затримки професійної ідентифікації, збереження статусу
мораторію на остаточний вибір, пролонгування періоду професійного вибору
на тривалий час і орієнтації на зміну місця праці з метою знайти найкращий
варіант працевлаштування. Подальше дослідження буде спрямоване на
конкретизацію педагогічних умов розвитку професійної ідентичності медичних
сестер з урахуванням специфіки впливу на процеси ідентифікації особливостей
організації освітнього процесу, внутрішніх психічних чинників, зовнішніх
факторів соціально-економічного характеру.
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Olha Humenyuk, Svitlana Tsyura and Vasyl Humenyuk. Methodological Bases of
Formation of Professional Identity OF Future Medical Nurses
It is generalized that at the border of the 20th and 21st centuries a number of global
phenomena of a socio-economic nature have been formed that have a significant impact on the
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processes of formation of professional identity, such as: the demarcation of professions and types of
professional activities for which sufficiently informal education is required; the phenomenon of
self-employed professionals beyond the formal standards of the professional sphere; the perception
of the first higher education as an orientation in the market, the primary definition of the direction,
sphere, and not the “specialty for life”; differentiation of educational programs, levels, directions of
training; search orientation and frequent job change. These phenomena are difficult to synchronize
with the traditional standards of the medical sphere.
The requirements of the main methodological approaches to the analysis of the process of
forming the professional identity of future medical nurses during professional training are
considered. In accordance with the requirements of a systematic approach, an analysis of the
internal, psychological reality of a person, which is considered as a dynamic whole in the course of
its identification changes requires attention to the study of the professional concept of personality,
as a holistic phenomenon in its meaning-forming, system-forming components, the emphasis on the
ranking of the system of values. Compliance with the requirements of the synergetic approach
means that professional identification should be considered as a dynamic nonlinear self-organizing
process which: is determined by the influences of external systems and mechanisms of functioning
and interaction of processes of individual development; self-initiated and meaningful, reflective,
active; productive, experienced, having accumulated luggage for achievement of already achieved
goals and realized meanings; value-oriented, hierarchically oriented, which is in a state of constant
re-structuring. In accordance with the requirements of the phenomenological approach, the modern
study of identification processes should focus on the uniqueness of the characteristics and results of
the process of mastering the subject of knowledge, skills and abilities of self-directed
harmonization, “measuring” themselves according to perceived standards, personal interpretations
of the professional role, position; to carry out qualitative researches which allow to discover
narratives, personal interpretations, understanding of the content of values, to reveal the depth of
identification-differentiation of a person himself with a professional sphere, the Case, Others in this
field, Others outside the professional sphere.
Key words: identity, professional identification; nurse training; methodological approaches.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НА
ЗАСАДАХ ВІЙСЬКОВИХ ТРАДИЦІЙ
У статті автор обґрунтовує структурно-функціональну модель патріотичного виховання
майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій. Автор висловлює
думку, що модель патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах
військових традицій – це складний комплекс взаємопов’язаних компонентів виховного
процесу, в якому реалізуються основні цілі, завдання, принципи, засоби, форми та методи
патріотичного виховання на
основі використання військових традицій. Виділення
структурних компонентів структурно-функціональної моделі патріотичного виховання
майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій дозволило автору
зрозуміти сутність цього педагогічного процесу, визначити, науково обґрунтовані підходи до
його практичної реалізації: історичний, комплексний, аксіологічний, особистісно
орієнтований. Розроблена структурно-функціональна модель відображає вимоги, які
висуваються до патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах
військових традицій; основні підходи до окресленої проблеми; педагогічні умови її
ефективного вирішення. Моделювання дозволило зафіксувати найбільш значущі ознаки і
характеристики формування процесу патріотичного виховання майбутніх офіцерівприкордонників на засадах військових традицій .
Розроблена структурно-функціональна модель патріотичного виховання майбутніх
офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій містить такі основними
компоненти: мета, підходи, принципи (національної спрямованості, культуровідповідності,
цілісності, життєвої творчої самостійності, свідомості й активності), етапи, педагогічні
умови патріотичного виховання, форми, методи, критерії, рівні та результат патріотичного
виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій .
Ключові слова: майбутні офіцери-прикордонники; патріотичне виховання; військові
традиції; педагогічні умови; методи виховання; компоненти моделі; структурнофункціональна модель.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Процес виховання залежить від об’єктивних і
суб’єктивних чинників. До об’єктивних чинників належать особливості
розвитку держави, перебудова економіки на ринкових засадах, відродження
національних традицій, вплив соціуму тощо. Суб’єктивними чинниками є
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діяльність сім’ї і громадських організацій, навчально-виховна робота закладів
освіти, діяльність засобів масової інформації [1, с. 96]. Тому патріотичне
виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій
потребує

неодмінного

оновлення

теоретико-методологічних

основ

з

урахуванням змін об’єктивних і суб’єктивних чинників, що впливають на цей
процес.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема патріотичного
виховання є предметом наукових досліджень багатьох вчених: педагогів,
психологів, соціологів, юристів

(О. Жаровська, О. Колодій, А. Максютов,

Т. Маланюк, С.Мотика та ін.) Різноманітні аспекти патріотичного виховання
військовослужбовців

знаходяться

у

полі

зору

М. Кабачинського,

В. Мірошніченко, С. Сердюка, В. Ягупова.
Проблеми

моделювання

освітнього

процесу

у

вищих

військових

навчальних закладах були предметом наукових досліджень Д. Іщенка,
О. Ставицького та ін. У їхніх працях досліджуються певні аспекти
патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі
військових традицій. Проте новітні умови воєнно-політичної ситуації України
потребують і нового моделювання зазначеного процесу.
Метою статті є розроблення та обґрунтування структурно-функціональної
моделі патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах
військових традицій.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Моделювання – це метод створення і дослідження моделей. Моделювання
в педагогіці успішно застосовується для вирішення таких завдань, як
поліпшення

планування

навчального

процесу,

оптимізація

структури

навчального матеріалу, управління пізнавальною діяльністю, управління
виховним процесом [2, с. 44–45].
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Моделювання є одним із теоретичних методів наукового дослідження, що
визначається як відтворення характеристик певного об’єкта на іншому об’єкті,
який спеціально створено для його вивчення.
Як метод наукового пізнання моделювання будується на здатності людини
абстрагувати схожі ознаки або властивості різних за природою об’єктів чи
явищ і встановлювати певні співвідношення між ними. Моделювання належить
до теоретичного пізнання, воно є не лише засобом відображення дійсності, а й
може бути практичним критерієм істинності знань, зокрема при зіставленні цієї
моделі з уже усталеною теорією [3].
Модель – це речова, знакова або уявна система, що відтворює принципи
внутрішньої організації та функціонування, а також певні властивості, ознаки
та характеристики об’єкта дослідження, безпосереднє вивчення

якого

неможливе, ускладнене або недоцільне [1, с. 97]. Це слово іншомовного
походження (від фр. modèle, лат. modulus – міра) – зразок, примірник чогонебудь; схема для пояснення якогось явища або процесу; це штучно створений
об’єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм або формул,
подібний до досліджуваного об’єкта (явища), відображає і відтворює у
простому і простішому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки та
відношення між елементами цього об’єкта [4].
Водночас, П. Сікорський стверджує, що модель – уявна або матеріально
реалізована система, яка, відображаючи й відтворюючи об’єкт дослідження
(природний чи соціальний), здатна замінити його так, що її вивчення дає нові
відомості про об’єкт [5].
Наукова модель – уявна чи матеріально реалізована система, яка адекватно
відображає предмет дослідження і здатна замінити його так, що вивчення
моделі сприяє отриманню нової інформації про цей предмет [2, с. 44–45].
І. Підласий подає моделі систем виховання в сучасній теоретичній
педагогіці, побудовані за такими критеріями: цілі і завдання, зміст виховного
процесу, взаємодія вихователів і вихованців, запроваджені методи і форми
виховної діяльності, послідовність етапів (стадій) розвитку процесу в часі тощо
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[6, с. 120–126]. Проте в моделях, запропонованих І. Підласим, не враховуються:
орієнтація на соціальне замовлення, обов’язковість нормативно-правового
забезпечення дієвості цих моделей, комплексні організаційно-правові умови
[7, с. 226].
Л. Келембет [8] подає орієнтовну модель системи виховної роботи,
побудовану на основі ідей і положень програми виховання, що базується на
таких аспектах: концептуальному, управлінському, виховному, методичному,
соціально-культурному тощо.
На думку В. Ягупова, модель виховання – це струнка система
взаємопов’язаних цілей, принципів, завдань, змісту, методів, форм і результатів
виховання, різних варіантів та етапів досягнення цілей і завдань виховання,
різноманітних двосторонніх взаємин вихователів і вихованців у цьому
процесі [9].
У нашому дослідженні можливість моделювання виникла у зв’язку з
потребою вивчення процесу патріотичного виховання майбутніх офіцерівприкордонників на засадах військових традицій; виокремлення суттєвих
елементів і аспектів цього процесу; отримання нової інформації про нього.
Метод моделювання нами застосовувався на теоретичному рівні для того, щоб
у подальшому на основі побудованої нами педагогічної моделі здійснювати
патріотичне виховання курсантів.
Модель патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на
засадах військових традицій – це складний комплекс взаємопов’язаних
компонентів виховного процесу, в якому реалізуються основні цілі, завдання,
принципи, засоби, форми та методи патріотичного виховання на
використання

військових

традицій.

У

контексті

нашого

основі

дослідження

актуальним було визначення структури моделі, заснованої на виокремленні
основних етапів процесу патріотичного виховання, зв’язку й залежності між
ними, що забезпечують його ефективність.
Основними компонентами розробленої нами структурно-функціональної
моделі є мета, підходи, принципи, етапи, педагогічні умови патріотичного
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 1

Педагогіка

виховання, форми, методи, критерії, рівні та результат патріотичного
виховання.
Метою є патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на
засадах військових традицій. Задля її досягнення було проаналізовано низку
підходів до патріотичного виховання курсантів (історичний, комплексний,
аксіологічний, компетентнісний, особистісно орієнтований, культурологічний
та ін.). Основою кожного з них є ідея формування патріотичних якостей
особистості, удосконалення змісту, форм і методів патріотичного виховання.
З урахуванням результатів аналізу наукової літератури

[1; 7; 9] до

основних наукових підходів щодо патріотичного виховання майбутніх
офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій відносимо такі:
історичний – дає змогу здійснити ретроспективний аналіз досвіду
патріотичного виховання військовослужбовців на засадах військових традицій
у різні історичні епохи, а також сучасного стану вирішення проблеми;
комплексний

–

дає

можливість

розглядати

процес

патріотичного

виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій
із позиції цілісності, взаємозбагачення і взаємозумовленості його складових,
виявити структуру цього процесу, основні механізми керування ним;
аксіологічний – передбачає орієнтацію педагогічного процесу на ідеал, на
систему загальнолюдських або більш конкретних (національних, родинних,
сімейних, колективних, професійних) цінностей;
особистісно орієнтований – уможливлює врахування індивідуальних
особливостей кожного курсанта як носія духовних та моральних цінностей,
традицій, які він має втілювати у повсякденній діяльності;
культурологічний – дозволяє визначити ієрархію таких культурних
цінностей, як національні, загальнодержавні, військові, прикордонні традиції.
Узагальнення підходів до обґрунтування патріотичного виховання,
урахування особливостей патріотичного виховання в НАДПСУ, а також
узагальнення виховного потенціалу військових традицій в умовах вищого
військового навчального закладу дали можливість нам визначити такі
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принципи

патріотичного

національної

виховання

спрямованості,

майбутніх

офіцерів-прикордонників:

культуровідповідності,

цілісності,

життєвої

творчої самостійності, свідомості й активності.
Наступним

компонентом

структурно-функціональної

моделі

патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах
військових традицій є виділення етапів зазначеного процесу.
Виховний етап – це порівняно самостійна частина діяльності від
педагогічного задуму до оцінки результату, який отримано [10, с. 166].
Якщо брати до уваги думку, що за критерієм послідовності етапів і
відповідних педагогічних дій структура виховного процесу має такі стадії:
ознайомлення із загальними нормами і вимогами; формування відносин;
формування поглядів і переконань; формування загальної спрямованості
особистості [9, с. 443], можна виділити такі етапи патріотичного виховання
майбутніх

офіцерів-прикордонників

на

засадах

військових

традицій:

підготовчий, основний, підсумковий.
Важливе місце у структурі структурно-функціональної моделі посідають
педагогічні умови, до яких ми відносимо такі, які забезпечать ефективний
процес патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі
військових традицій, а саме:
дотримання спадкоємності поколінь і розвиток нових військових традицій;
спрямування змісту освітнього процесу на поглиблення обізнаності
курсантів щодо військових традицій;
активізація

самостійного

вивчення

майбутніми

офіцерами-

прикордонниками національно-культурної спадщини українського народу та
військових традицій;
підготовка науково-педагогічного складу до патріотичного виховання
майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій.
Реалізація цих педагогічних умов можлива завдяки система методів, форм
і засобів патріотичного виховання.
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Метод виховання (від гр. methodos – шлях до чогось, спосіб пізнання,
дослідження) – це шлях досягнення поставленої мети виховання, спосіб
практичної діяльності педагога, який використовує для вироблення у вихованця
якостей, заданих метою виховання [11 ].
Методи виховання є основними способами взаємодії викладача і студентів,
за

допомогою

яких

формуються

певні

світоглядні

позиції,

погляди,

переконання та досвід діяльності і поведінки, забезпечується реалізація
визначеної виховної мети [1, с. 114].
Категорія «методи виховання військовослужбовців» означає способи та
прийоми спільної взаємопов’язаної діяльності вихователів і вихованців, яка
спрямована на оволодіння останніми духовними та військово-професійними
знаннями, навичками та вміннями, нормами і правилами гідної поведінки,
різнобічний розвиток їх особистості, формування у них загальнолюдських,
національних

і

військово-професійних

якостей,

що

визначені

цілями

військового виховання та необхідні для виконання службових обов’язків у
мирний та воєнний час [12, с. 252].
Щодо класифікації методів виховання військовослужбовців, то найбільш
оптимальним, на думку В. Ягупова, є варіант їх поділу на такі групи: методи
безпосереднього виховного впливу; методи опосередкованого виховного
впливу; методи самовиховання [12, с. 255].
Методи пов’язують з цілями виховання. Цілі виховання можуть бути
загальними і частковими. Оскільки часткові цілі виховання випливають із
загальної

мети

формування

особистості,

можна

на цій

основі

дати

формулювання методу як оптимального підходу до ефективного розв’язання
тих виховних завдань, які визначаються метою виховання [13, с. 99].
На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури доходимо висновку,
що патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах
військових традицій доцільно здійснювати, використовуючи методи виховання
за їх основною спрямованістю. У такій класифікації виокремлюють три основні
групи методів виховання.
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Перша група методів містить методи різнобічного впливу на свідомість,
почуття і волю; друга передбачає організацію діяльності і формування досвіду
суспільної поведінки, а третя група – об’єднує методи, які виконують функції
регулювання, корегування і стимулювання поведінки та діяльності вихованців
[1, с. 114].
Отже, до методів, які забезпечують ефективність процесу патріотичного
виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій
нами віднесені такі групи:
перша – методи усвідомлення патріотичних цінностей військових традицій
(розповідь,

роз’яснення,

бесіда,

дискусія,

переконування,

приклад).

З курсантами доцільно проводити такі бесіди патріотичного характеру:
«Патріотизм

–

основа

діяльності

офіцера-прикордонника»,

прикордонної служби», «Пісні ратної звитяги»,

«Традиції

«Військові традиції різних

епох», «Військові традиції наших дідів», «Традиція зеленого берета». Особливо
важливо правильно підібрати тематику дискусії (методу виховання, який
передбачає зіткнення різних, інколи прямо протилежних точок зору). Дискусії
проводять на теми, що сприяють патріотичному вихованню курсантів:
«Традиція: категорія постійна чи змінна»; «Рідна мова – це наше майбутнє».
друга – формування досвіду патріотичної поведінки на основі військових
традицій (розв’язування педагогічних ситуацій, тренування, вправи, привчання,
педагогічна вимога). Використовуючи метод вимоги, ми намагалися вплинути на
свідомість курсантів з метою спонукати їх до дотримання старих та розвитку
нових військових традицій. Основною вимогою для курсантів було активне
включення у процес позааудиторної діяльності, наприклад, участь у художній
самодіяльності, спортивно-масових заходах, змаганнях на честь видатних подій,
заходах до Дня прикордонника, у військовому параді до Дня незалежності тощо;
третя – стимулювання патріотичної діяльності на основі військових
традицій (заохочення, покарання, змагання). Щодо методів стимулювання
(педагогічної підтримки) патріотичної діяльності та поведінки: стимулювання
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означає спонукати до дії, давати поштовх, заохочувати. До цієї групи можна
віднести заохочення, покарання, змагання.
Форми організації виховної роботи характеризують зовнішні елементи
взаємодії і забезпечують свідоме оволодіння знаннями та одержання бажаних
результатів – того, до чого приводить виховна діяльність, кінцевих наслідків
процесу, ступеня реалізації наміченої мети: діагностика, оцінка, корекція,
контроль, підсумки [14, с. 45].
За кількістю охоплених у виховному процесі курсантів форми поділяються
на індивідуальні, групові та масові. Кожна з них була використана на різних
етапах нашого дослідження.
Зміст патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на
засадах

військових

традицій

охоплює,

переважно,

такі

дисципліни:

загальнонаукові («Історія України», «Українська мова за професійним
спрямуванням», «Педагогіка та психологія», «Соціологія, етика, естетика,
релігієзнавство»), загальновійськові («Тактика загальновійськових підрозділів»,
«Основи бойового забезпечення») та фахові («Тактика прикордонної служби»,
«Прикордонний контроль», «Організація та здійснення контролю другої лінії в
пунктах

пропуску

через

державний

кордон»),

спецкурс

«Патріотичне

виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій»;
культурно-масові та спортивні заходи. Важливими компонентами структурнофункціональної

моделі

патріотичного

виховання

майбутніх

офіцерів-

прикордонників на засадах військових традицій є критерії та рівні патріотичної
вихованості, опис яких здійснено у підрозділі 2.1.
Результативність

виховної

діяльності

полягає

в

оцінюванні,

що

здійснюється шляхом порівняння очікуваних результатів виховної роботи з її
реальними результатами. Під результатами виховання розуміють досягнутий
особистістю рівень розвитку мотиваційно-ціннісної сфери. Результатом
процесу патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на
засадах військових традицій ми вважаємо патріотичну вихованість цієї
категорії військовослужбовців (наявність і ступінь сформованості патріотичних
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якостей і властивостей, що відображають знання і усвідомлення курсантом
військових традицій, застосування їх у повсякденній діяльності).
4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, нами розроблено структурно-функціональну модель патріотичного
виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій,
основними компонентами якої є мета, підходи, принципи, етапи, педагогічні
умови патріотичного виховання, форми, методи, критерії, рівні та результат
патріотичного виховання. Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів
порушеної проблеми – моделювання процесу патріотичного виховання
майбутніх

офіцерів-прикордонників

Перспективним
ефективності

на

напрямком подальших
розробленої

засадах
пошуків

військових
може

бути:

структурно-функціональної

традицій.
перевірка
моделі

експериментальним шляхом та розроблення її графічного зображення.
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Alisa Levytska. The Structural-Functional Model of Patriotic Education of Future
Officers-Border Guards on the Basis of Military Traditions
In the article the author substantiates the structural-functional model of patriotic
education of future officers-border guards on the basis of military traditions. The author expresses
the opinion that the model of patriotic education of future officers-border guards on the basis of
military traditions is a complex complex of interrelated components of the educational process, in
which the main goals, tasks, principles, means, forms and methods of patriotic education are
realized on the basis of the use of military traditions. The isolation of structural components of the
structural-functional model of patriotic education of future officers-border guards on the basis of
military traditions allowed the author to understand the essence of this pedagogical process, to
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define, scientifically grounded approaches to its practical realization: historical, complex,
axiological, personally oriented. The developed structural-functional model reflects the
requirements for the patriotic education of future officers-border guards on the basis of military
traditions; basic approaches to the above problem; pedagogical conditions of its effective decision.
Simulation allowed to capture the most significant features and characteristics of the formation of
the process of patriotic education of future officers-border guards on the basis of military traditions.
The developed structural-functional model of patriotic education of future officers-border
guards on the basis of military traditions contains the following main components: the purpose,
approaches, principles (national orientation, culturalconformity, integrity, life's creative
independence, consciousness and activity), stages, pedagogical conditions of patriotic education,
forms, methods, criteria, levels and the result of patriotic education of future officers-border guards
on the principles military traditions.
Key words: future officers-border guards; patriotic upbringing; military traditions;
pedagogical conditions; methods of education; model components; structural-functional model.
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ЩОДО ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗОВАНОГО ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРИКОРДОННИКАМИ ЛАТВІЇ
В статті представлено результати аналізу рівня знань англійської мови
прикордонниками Державної прикордонної охорони Латвії. Аналізуються вимоги до
персоналу та необхідність використання англійської мови під час виконання службових
завдань з охорони державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та
підрозділах охорони кордону. Проаналізувавши потреби професії, попередньо обговоривши
навчальні матеріали та дотримуючись рекомендацій Шенгенської Комісії з оцінювання рівня
знань англійської мови, Державна прикордонна охорона направила в Державний коледж
прикордонної охорони завдання оцінити рівень знань англійської мови посадовими осібами,
які залучаються до прикордонного контролю, імміграційного контролю та кримінальних
розслідувань. Автор досліджує етапи проведення оцінювання рівня знань англійської мови:
попередня оцінка рівня знань англійської мови та аналіз матеріалів курсів англійської мови.
Аналізуєтся підбір та розробка навчальних матеріалів для вивчення англійської професійної
термінології прикордонниками Латвії. Оцінка рівня знань англійської мови прикордонників
проводилася за допомогою тесту, у якому взяли участь 1152 прикордонника з різних
структурних підрозділів. Частина посадовців, які проходили тестування, часто
використовували англійську мову як засіб спілкування з подорожуючими (прикордонники,
які служили в пунктах пропуску через державний кордон в міжнародному аеропорту Риги
або морських портах), інша частина прикордонників проходила службу в підрозділах
охорони кордону та пунктах пропуску через державний кордон на зовнішньому кордоні
Європейського Союзу з Російською Федерацією та Республікою Білорусь (їх використання
англійської мови не було настільки важливим для виконання службових обов'язків, оскільки
кількість англомовних подорожуючих на цій ділянці державного кордону була відносно
низькою). Результати тестування показали, що 55% посадових осіб, які проходили
тестування, мали недостатній рівень знання професійної термінології англійською мовою і
81% мали відносно низький рівень знання загальної англійської мови відповідно до
Загальноєвропейських критеріїв визначення рівня володіння іноземною мовою. Це
підтвердило результати спостережень, зроблені Шенгенською комісією оцінювання та
висновки про необхідність пошуку рішень для підвищення рівня знань англійської мови
прикордонників.
Ключові слова: прикордонники; професійна термінологія в англійській мові;
стандартизація; покращення; вимоги.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Членство Латвії в Європейському Союзі (ЄС) з
2004 року та в Шенгенській зоні з 2007 року встановили ряд нових завдань для
посадових осіб Державної прикордонної охорони (ДПО) Латвії – забезпечення
© Лемешко О. В.
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прикордонного контролю на зовнішніх кордонах ЄС, участь у міжнародних
спільних операціях, тренінгах, заходах по обміну досвідом, зустрічах та
інформаційних заходах, що призвело до розширення кола професійних навичок
та компетентностей, необхідних для того, щоб прикордонники мали змогу
успішно

виконувати

поставлені

завдання.

Все

частіше

латвійські

прикордонники опиняються в ситуаціях, коли вони повинні спілкуватися з
іноземнцями та колегами. Англійська мова як міжнародна мова поступово
стала основним засобом спілкування прикордонників, які повинні виконувати
свої службові обов'язки в міжнародному середовищі. Таким чином, важливість
знання англійської мови та професійної термінології англійською мовою значно
зросла протягом останніх років.
Шенгенська

комісія

оцінювання

за

результатами

оцінки

якості

прикордонного контролю в повітряних та морських пунктах пропуску,
проведеного в Латвії у 2013 році дійшла висновку, що «незважаючи на загальне
покращення рівня знання англійської мови та наявність матеріалів англійської
мови в режимі онлайн, не всі прикордонники можуть ефективно спілкуватися
англійською мовою» [1]. Тому ДПО повинна була знайти рішення для
поліпшення рівня володіння англійською мовою прикордонників, надавши їм
можливість набувати знання і навички, необхідні для успішного спілкування з
іноземними подорожуючими і колегами.
Оскільки прикордонників навчають використовувати знання та навички
англійської мови в певному середовищі, тобто для спілкування з особами, які
перетинають кордон, та колегами з закордонних країн, то дослідження
базується на висновках у галузі викладання англійської мови, відомої як
англійська для певних цілей, описаних в роботах Палтрідж і Старфілд [2],
Дадлі-Еванс і Сент-Джона [3], і Боршекі [4].
Здатність спілкуватися англійською мовою є однією з основних
компетентностей прикордонників для забезпечення якісного прикордонного
контролю та прикордонних перевірок на державному кордоні. Усвідомлюючи
важливість

знання

англійської

мови

прикордонниками
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службових обовʼязків, ДПО Латвії намагається знайти оптимальні рішення для
організації навчання англійської мови для своїх співробітників на регулярній
основі.
Стаття є узагальненням результатів досліджень, які мали на меті розробити
пропозиції щодо прийняття мір, щоб забезпечити представників ДПO
можливістю отримати та підтримувати знання і навички англійської мови,
необхідні для якісного виконання службових обов'язків.
У ході дослідження було здійснено оцінку рівня знань англійської мови у
прикордонників та аналіз курсів англійської мови для прикордонників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день існує
велика кількість наукових досліджень щодо визначення необхідності вивчення
англійської мови представниками правоохороних відомств. Однак проблема
розвитку навичок говоріння англійською мовою та вивчення професійної
термінології залишається осторонь. Питанням вивчення суті міжкультурної
комунікації присвячені роботи Byram [5], Canagarajah [6], Kassis [7],
Kramsch [8], Ladegaard [9], Lustig [10].
Метою статті є аналіз рівня знань англійської мови прикордонниками
Латвії та вивчення матеріалів курсів англійської мови для спеціальних потреб в
ДПО.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Для досягнення мети дослідження – розробити пропозиції щодо заходів,
які необхідно вжити для того, щоб посадові особи ДПО мали можливість
отримати та підтримувати знання англійської мови, необхідні для якісного
виконання службових обов'язків – наступні заходи були проведені в ході
дослідження: оцінка рівня володіння англійською мовою прикордонниками;
аналіз курсів англійської мови, що проводилися ДПО.
Дотримуючись рекомендацій Шенгенської Комісії з оцінювання щодо
рівня знань англійської мови прикордонниками, ДПО направила в коледж
Державної прикордонної охорони завдання оцінити рівень знань англійської
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мови посадовими осібами ДПО, які залучаються до прикордонного контролю,
імміграційного контролю та кримінальних розслідувань.
Оцінка рівня знань англійської мови прикордонників проводилася за
допомогою тесту, що був підготовлений з припущенням, що іншомовна
компетентність в його контексті складалася з знань та умінь застосовувати
загальний словниковий запас англійської мови, граматичні структури, навички
читання та знання професійної прикордонної термінології. Тест складався з
двох частин: перевірка загальних знань англійської мови – Оксфордський
швидкий тест для розподілення навчаємих по рівнях знань (Oxford Quick
Placement Test) [11] та перевірка знань професійної прикордонної термінології –
завдання перекласти 100 найчастіше використовуваних термінів пов’язаних з
прикордонною службою з латвійської на англійську.
Рівні загальної англійської мови прикордонників були визначені на основі
шкали інтерпретації результатів, запропонованої Оксфордським швидким
тестом для розподілення навчаємих по рівнях знань, який, у свою чергу,
базується на шкалі рівнів Асоціації мовних дослідників Європи (Association of
Language testers of Europe). Знання специфічної прикордонної термінології було
оцінено на основі 10 бальної системи оцінювання, прийнятої в Латвії. У
підготовці та проведенні тестування були залучені викладачі англійської мови
ДПО, регіональні управління ДПО були відповідальними за визначення та
вибір прикордонників, що підлягають тестуванню.
У тесті взяли участь 1152 посадовці ДПО з різних структурних підрозділів.
Частина посадовців, які проходили тестування, часто використовували
англійську мову як засіб спілкування з подорожуючими – це були
прикордонники, які служили в міжнародному пункті пропуску через державний
кордон повітряного сполучення Риги або морських портах, інша частина
прикордонників проходила службу в підрозділах охорони кордону та пунктах
пропуску через державний кордон на зовнішньому кордоні ЄС з Російською
Федерацією та Республікою Білорусь, а також їх використання англійської мови
не було настільки важливим для виконання службових обов'язків, оскільки
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кількість англомовних подорожуючих на цій ділянці державного кордону була
відносно низькою.
Результати тестування показали, що 55 % посадових осіб, які проходили
тестування, мали недостатній рівень знання професійної прикордонної
термінології англійською мовою (їх рівень володіння специфічної термінології
оцінювався як незадовільний) і 81 % перевірених посадових осіб мали відносно
низький рівень знання загальної англійської мови (початковий чи елементарний
або A1-A2 відповідно до Загальноєвропейських критеріїв визначення рівня
володіння іноземною).
Результати тестування підтвердили результати спостережень, зроблені
Шенгенською комісією оцінювання та висновки про необхідність пошуку
рішень для підвищення рівня знань англійської мови прикордонників. Аналіз
курсів вивчення англійської мови для прикордонників ДПО здійснювався з
метою визначення їх переваг і недоліків та визначення проблемних сфер, які
необхідно покращити.
Усвідомлюючи

важливість

знань

англійської

мови

у

здійсненні

прикордонного контролю та прикордонних перевірок, ДПО, наскільки це
можливо, намагалася організувати курси
співробітників.

Протягом

останнього

англійської мови для

десятиліття

прикордонники

своїх
мали

можливість відвідати ряд курсів, які фінансуються та імплементуються як ДПО,
так і в рамках програм фінансової підтримки ЄС.
Курси, організовані в рамках програм фінансової підтримки ЄС,
імплементувалися

приватними

мовними

школами

та

фірмами,

що

спеціалізуються на організації мовних курсів, на жаль, інформація про зміст
навчальних програм, підготовку кадрів, професійну підготовку викладачів,
тривалість курсів тощо була недоступна під час дослідження. Тому було
проаналізовано лише курси англійської мови, які фінансує та проводить ДПО в
єдиному навчальному закладі Латвії, що надає курси професійної освіти та
підвищення кваліфікації посадовим особам ДПО.
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Коледж є вищим професійно-технічним навчальним закладом 1-го рівня,
де надається можливість прикордонникам покращити рівень знань англійської
мови в межах професійної англійської термінології, що реалізується в рамках
формальних освітніх програм та двох курсів підвищення кваліфікації у
вивченні професійної прикордонної термінології.
Зміст тем для вивчення англійської професійної термінології розроблено
на основі опису компетентностей прикордонників та рекомендацій щодо змісту
програм вивчення англійської мови, включених до Уніфікованої програми
підготовки для базової підготовки прикордонників ЄС (Common Core
Curriculum for EU Border Guard Basic Training), розробленої Європейським
Агентство з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах
держав-членів ЄС (Frontex) [12]. Уніфікована програма підготовки описує
іншомовну компетентність прикордонника та відношення до іноземної мови
таким чином: «Прикордонник здатний відтворювати, розуміти і говорити
впевненно і чітко, повʼязані з роботою фрази та діалоги англійською мовою, що
стосуються прикордонних перевірок та охорони кордону. Прикордонник
усвідомлює, що англійська мова є важливою для щоденних завдань, повʼязаних
з прикордонними перевірками та охороною кордону на повітряних, сухопутних
або морських кордонах. Прикордонник підготовлений і готовий до подальшого
вдосконалення своєї англійської мови. Прикордонник може використовувати
англійською мовою, як фрази вітання так і сталі висловлювання, що стосуються
базового прикордонного контролю. Прикордонник використовує англійську
мову у своїй повсякденній діяльноті, коли це необхідно» (Common Core
Curriculum, 2012).
Також

рекомендується,

щоб

«володіння

англійською

мовою

прикордониками було спрямоване на досягнення рівня В1 відповідно до
Загальноєвропейських критеріїв визначення рівня володіння іноземною мовою
Ради Європи з урахуванням специфічних потреб» (Frontex, 2012). Таким чином
прикордонники, які отримали базову підготовку мають можливість отримати
базові знання з специфічної прикордонної термінології та іншомовної
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комунікативної

компетентності.Іншомовна

компетенція

сприяє

розвитку

іншомовної культури особистості,іншомовних культурологічних знань та вмінь
із чотирьох видів діяльності: читання, аудіювання, письма, говоріння. Вона
містить у собі уміння спілкуватися без створення напруги з співрозмовником,
тобто співпрацювати, організовувати, вирішувати життєві та практичні ситуації
Однією із складових комунікативної компетентності є уміння усвідомлювати і
долати комунікативні бар’єри. Такі бар’єри можуть виникати, наприклад, при
відсутності розуміння ситуації спілкування, що викликається розходженнями
між партнерами.
В

даному

дослідженні

основна

увага

приділялася

можливостям

прикордонників для подальшого вдосконадення знань, отриманих у рамках
основних освітніх програм, таким чином, було проведено більш глибокий
аналіз курсів вивчення англійської мови, впроваджених як курси підвищення
кваліфікації. ДПО пропонує два курси підвищення кваліфікації щодо вивчення
професійної прикордонної термінології англійською мовою – інтенсивний курс
прикордонної термінології англійською мовою

«Проведення прикордонних

перевірок в морських пунктах пропуску» та «Електронне навчання професійної
англійської термінології». Було проаналізовані наступні аспекти – теми, що
висвітлюються в рамках курсів, навчальні матеріали, професійна підготовка
викладачів, тривалість курсів, регулярність і кількість проведених курсів, а
також кількість прикордонників, які пройшли навчання. Інформація про зміст
курсів, підготовку прикордонників та викладачів, тривалість і регулярність
курсів, а також кількість підготовлених прикордонників наведено в таблиці 1
(Джерело: Коледж Державної прикордонної охорони, Латвія).
В результаті аналізу було зроблено висновок, що курси англійської мови,
що пропонуються ДПО, характеризуються як курси англійської мови для
спеціальних цілей (ESP).
Джеремі Дей та Марк Кржановскі вважають, що англійська мова для
спеціальних цілей «включає в себе викладання та вивчення конкретних навичок
і мови, необхідних певним учням для певної мети. Мета завжди професійна –
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набір навичок, які в даний час потрібні учням у своїй роботі або потребують у
своїй професійній карʼєрі» [14, c. 5]. Теми, що висвітлювалися під час курсів,
мають виключно прикордонну специфіку, з невеликим акцентом на загальній
англійській мові. Виділено наступні переваги та недоліки проаналізованих
курсів:
Таблиця 1
Курси з професійної прикордонної термінології англійською мовою, які
реалізуються коледжем Державної прикордонної охорони
Проведення прикордонних перевірок в
морських пунктах пропуску

Електронне навчання професійної англійської
термінології
Теми
1. Надання інформації про місце служби 1. Надання інформації про місце служби (службові
(службові обовязки, завдання; військові звання; обовязки, завдання; військові звання; матеріальноматеріально-технічна база місця служби; технічна база місця служби; обладнання).
обладнання).
2. Комунікація з особами, які перетинають
2. Проведення
інтервювання
осіб,
які державний кордон (інформація про документи для
перетинають державний кордон (інформація перетину кордону, проведення співбесіди; надання
про документи для перетину кордону, суднові вказівок, пояснень; накладання штрафів; відмова у
документи).
вїзді; видача віз).
3. Прикордонна перевірка суден (типи суден, 3. Професійна термінологія (термінологія в
частини плавзасобів; процедура прикордонної нормативних документах ЄС та Шенгенсьткого
перевірки).
Союзу повязана з участю у спільних операціях).
4. Нестандартні ситуації та проблемні ситуації в
пунктах пропуску через державний кордон
(надання вказівок, проблеми з документами).
Початкові вимоги
Початкові знання англійської мови

Рівень А1

Матеріали підготовки
Автентичні матеріали (типи документів, які Навчальні матеріали розроблені викладачами
перевіряються при при кордонній перевірці коледжу прикордлнної охорони та експертами
судокоманди та судна), розроблені матеріали FRONTEX з зосередженням на специфічних
викладачами
потребах прикордонників
Тривалість
2 тижні, 76 годин

13 тижнів, 18 аудиторних годин
Форми навчання

Традиційні, індивідуальні заняття

Електронне навчання поєднане з поточним та
підсумковим оцінюванням

Досвід викладачів
Викладачі з досвідом проходження служби в Викладачі з досвідом проходження служби в ДПО
ДПО та досвідом викладання понад 10 років
та досвідом викладання понад 10 років

Кількість курсів / кількість учасників
3 курси / 24 прикордонника

5 курсів / 130 прикордонників
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Переваги: ДПО надає своїм співробітникам можливість підвищити рівень
знань професійної прикордонної термінології англійською мовою; досвідчені
викладачі, які мають досвід проходження служби в ДПО, беруть участь у
розробці та впровадженні курсів; зміст курсів та навчальних матеріалів
розроблено

на

використовуються

основі

конкретних

потреб

прикордонників,

широко

автентичні матеріали (зразки документів, аудіо / відео

матеріали); курс «Електронне навчання професійної англійської термінології»
впроваджується як курс електронного навчання у поєднанні з традиційним
аудиторним навчанням, що дозволяє ДПО економити певні фінансові ресурси,
які необхідні для організації традиційних курсів.
Недоліки: кількість та тематика курсів дуже обмежена (лише два); курси не
проводяться на регулярній основі; у зв'язку з обмеженими фінансовими
ресурсами, а також навчальними та житловими приміщеннями в ДПО
неможливо забезпечити регулярне навчання великої кількості прикордонників,
як правило, при плануванні курсів підвищення кваліфікації на рік приорітет
віддається організації конкретних курсів, наприклад вивчення документів або
використання спеціальних прикордонних інформаційних баз даних тощо;
існуючі курси не надають прикордонникам можливість продовжувати навчання
і навчання в майбутньому; не існує жодної системи взаємопов’язаних курсів з
послідовністю від нижчого рівня до вищого, що є однією з передумов
формування послідовних знань і навичок, як одного з зовнішніх факторів, які
впливають на успішність вивчення другої мови згідно з висновками Крашен –
це «час і частота, доступні для піддавання зовнішньому впливу на вихідну
мову» [15]; лише один з двох курсів – курс «Проведення прикордонних
перевірок в морських пунктах пропуску» – розроблений з урахуванням
конкретної сфери роботи прикордонників, курс електронного навчання
зосереджується на професійній термінології прикордонників (внаслідок цього
потреби прикордонників, які працюють в пунктах пропуску на суші та у
повітряних пунктах пропуску, а також в імміграційній службі, не були
повністю задоволені); було встановлено, що іноді прикордонники, які не
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 1

Педагогіка

відповідали попереднім вимогам до участі у конкретному курсі, були
направлені на навчання; не завжди прикордонники були мотивовані для участі
в курсі, особливо в ситуаціях, коли їхні начальники висували їх на курс або
вони не використовували англійську мову в своїй повсякденній роботі.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Підсумовуючи результати дослідження, було зроблено висновок, що:
1. Середній рівень знань англійської мови прикордонників є порівняно
низьким;
2. ДПО як організація усвідомлює важливість інвестування фінансових
ресурсів у професійне вдосконалення своїх співробітників;
3. Курси, організовані ДПО, були розроблені на основі специфіки роботи
прикордонників, знання та навички, які розвиваються в рамках курсів зазвичай
відповідають потребам прикордонників;
4. Курси, організовані ДПО, не надають прикордонникам можливість
продовжувати вивчати мову, постійно вдосконалювати та підтримувати набуті
знання та навички, що може бути однією з причин, чому велика кількість
прикордонників демонструє досить низький рівень знань загальної англійської
мови та професійної термінології під час тестування;
5. Не існує чіткої системи відбору та направлення учасників на курси, іноді
частина прикордонників, що відправляються на підготовку, взагалі не
потребувала використання англійської мови у повсякденній роботі, наприклад
посадові особи, які працюють у підрозділах охорони кордону. В результаті
знання та навички, які вони набули під час курсів, з часом зникли, а
фінансування їхньої підготовки проводилося неефективно;
6. Не існує жодної системи вимог щодо рівня знань іноземної мови,
обов'язкової для успішного виконання службових обов'язків на державному
кордоні. Важливо, щоб працівник знав про вимоги роботодавця стосовно
професійних знань, навичок та компетентностей, необхідних для обіймання
певної посади. Знання та усвідомлення рівня знання англійської мови може
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бути однією з причин підвищення мотивації для вдосконалення знань іноземної
мови. Важливість мотивації учнів до вивчення іноземної мови підкреслюється в
численних дослідженнях з вивчення та оволодіння іноземною мовою. Гарднер і
Макінтайр визначають мотивацію «як рівень, над яким особа працює або
докладає зусилля для вивчення мови через бажання вивчити мову та
задоволення, яке приносить ця діяльність» [16];
7. Необхідно визначити категорії прикордонників, для яких обов'язково
знати англійську мову, що дозволить більш раціонально використовувати
наявні фінансові та навчальні ресурси;
8. Немає даних про вплив підготовки, яку надає ДПО на покращення
компетентності прикордонників щодо виконання службових обов'язків.
Вищезгадані висновки свідчать про певну неефективність існуючого
підходу ДПО до організації та проведення навчання англійської мови для її
персоналу. Отже, для підвищення якості англійської мови прикордонників
необхідно

систематизувати

процес

навчання

англійської

мови

прикордонниками. Таким чином були висунуті наступні пропозиції:
1. Систематизувати навчання англійської мови в рамках ДПО;
2. Визначити наступні категорії прикордонників, для яких знання
англійської та професійної термінології англійською мовою є обов'язковим:
посадові особи, які здійснюють прикордонний контроль; посадові особи,
залучені до імміграційного контролю; прикордонники, які беруть участь у
міжнародних заходах (спільних операціях, навчаннях, робочих групах тощо),
організованих Frontex та іншими міжнародними установами;
3. Визначити три рівні знань професійної термінології англійською мовою:
1-й рівень знання професійної термінології для молодших інспекторів та
інспекторів ДПО, відповідних рівню знань, отриманих у рамках подальшої
програми

професійної освіти

«Охорона кордону»;

2-й рівень знання

професійної термінології для молодших офіцерів ДПО, що відповідає рівню
знань, здобутих у рамках програми вищої професійної освіти 1-го рівня
«Охорона кордону»; 3-й рівень знання професійної термінології для старших
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офіцерів та посадових осіб ДПО, які беруть участь у міжнародних заходах
(спільних операціях, тренінгах, робочих групах тощо), організованих Frontex та
іншими міжнародними інституціями, відповідно до рівня знань, набутих у
межах 2-й рівня вищої професійної освіти бакалаврської програми «Охорона
кордону»;
4. Розробити дескриптори для кожного з трьох рівнів знання професійної
прикордонної термінології англійською мовою;
5. Створити єдиний реєстр (базу даних) посадових осіб ДПО, які повинні
мати знання професійної прикордонної термінології певного рівня, з
актуальною інформацією щодо типу навчання та складених іспитів для того,
щоб мати можливість стежити за їхнім прогресом в знаннях іноземної мови, для
вибору і призначення кандидатів на мовні курси легше і точніше. Для цього
може бути використана система управління персоналом «Horizon»;
6. Визначити, що ДПО проводить підготовку з професійної прикордонної
термінології для прикордонників, яким знання англійської мови та професійної
термінології є обов'язковим;
7. Визначити порядок здійснення постійного контролю з метою перевірки
відповідного рівня знань англійської мови прикордонниками;
8. Розробити систему курсів різних рівнів та спеціалізації у професійній
рприкордонній термінології, щоб відкрити можливості для прикордонників
отримувати безперервне навчання та вдосконалювати своїх знання;
9. Провести більш глибоке дослідження якості навчальних курсів з
професійної прикордонної термінології англійською мовою, що пропонуються
ДПО, та їх вплив на рівень знань та навичок прикордонників (аналіз результатів
курсу, анкети для учасників курсів, повторне тестування прикордонників у
професійній термінології англійською мовою).
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Olga Lemeshko. On the problem of systematised English language training for border
guards in Latvia
The article presents the results of the analysis of the level of the English language knowledge
of the State Border Guard of Latvia. The requirements for personnel and the need to use English
while performing official duties of the state border protection at border crossing points and border
surveillance units have been analysed. After analysing the needs of the profession, preliminary
discussion of the training materials and adherence to the recommendations of the Schengen
evaluation commission’s recommendation, the State Border Guard delegated the State Border
Guard College with the task to assess the English language knowledge of the SBG officials
involved in border control, immigration control and criminal investigation activities. The author
examines the stages of assessing of the level of English language proficiency: a preliminary
assessment of the English language proficiency and analysis of English language courses. The
approach and development of educational materials for the study of English professional
terminology of border guards of Latvia was analysed. An assessment of the level of English
language knowledge of border guards was carried out with the help of a test, in which 1152 border
guards from different structural units participated. Some of the testing staff often use English as a
mean of communicating with travellers (border guards who served at border crossing points at the
international airport of Riga or seaports), the other part served at the border surveillance units on the
external border of the European Union with the Russian Federation and the Republic of Belarus
(their use in English was not so important for the performance of duties as the number of English
speakers in this area of the state border was relatively low). The test results showed that 55% of
tested personnel had a low level of English professional terminology knowledge, and 81% had a
relatively low level of knowledge of the General English language in accordance with the European
criteria for determining foreign language proficiency. This confirmed the observations made by the
Schengen evaluation commission and conclusions on need to find solutions for the level of English
language proficiency.
Key words: border guards; professional terminology in English; standardisation;
improvement; requirements.
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СУТНІСТЬ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ
Інтеграція України в європейське співтовариство зумовлює реформування вітчизняної
системи освіти, що передбачає доцільність визначення сутності освіти як соціального явища.
Право кожної особи на освіту закріплене у правових нормах міжнародного та національного
значення. Без нормативно-правового забезпечення демократизації суспільних відносин
неможливим формування певної рівноваги, вибудуваної на принципах свободи і соціальної
справедливості.
Освіта, в свою чергу цілеспрямованим виховним та навчальним процесом, що
реалізується в інтересах індивіда, суспільства, а також держави. Освіта особливою формою
духовного засвоєння результатів пізнання, процесу відображення дійсності, що
характеризується усвідомленням їх істинності. Належна освіта гарантією високого рівня
інтелектуального розвитку вмінь, знань та навичок особи, однак реалізація та гарантування
означеної соціальної цінності неможливо без правового забезпечення права особи на освіту і
розуміння її як соціальної цінності.
Освіта за своєю сутнісною характеристикою системою професійних знань та вмінь, що
включає в себе процес навчання і виховання особистості, які набуваються як в інтересах
всього суспільства, держави, так і самої особи. Право на освіту одним з основних елементів у
системі прав і свобод людини і громадянина.
Соціальна цінність права особи на освіту для держави має місце у винятковій
значущості освіти для розвитку культурного, соціального та економічного потенціалу країни
і проявляється у пріоритетах державного розвитку. При дослідженні сутнісних теоретичних
основ освіти з’ясовано, що її соціальна значущість закономірним і логічним результатом
демократичного, правового, соціально-економічного розвитку держави. Демократизація
освіти одним з найбільш відповідальних і складних завдань сучасної гуманітарної політики в
сфері освіти, модернізація її змісту на сьогодні одна з основних проблем перебудови
освітньої системи в Україні.
Ключові слова: освіта, правове регулювання, особа, держава, право на освіту.
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1.ВСТУП
Постановка проблеми. Одним із важливих прав, свобод і обов’язків
людини та громадянина культурні права, головне місце серед яких займає
право на освіту. Саме закріплене у конституційних нормах право на освіту
визначальним

елементом

конституційно-правового

статусу

людини

і

громадянина. За часів незалежності України право на освіту законодавцем
віднесено до основних фундаментальних конституційних прав людини і
громадянина. І це з тих причин, що забезпечення демократичних цінностей,
норм життєдіяльності, суспільних відносин в умовах право-державотворчих
процесів на теренах української державності можливим лише при наявності
конституційно-правового регулювання права особи на освіту.
Першоосновою соціально-культурної реалізації особою своїх здібностей
освіта, яка, в свою чергу, й окремим етапом її життя. Важливість освіти для
держави знаходимо у Національній доктрині розвитку освіти, де зазначено, що
освіта стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення
національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності
держави на міжнародній арені [1]. Держава визнає, що освіта основою розвитку
особистості, суспільства і нації шляхом збереження та підвищення рівня
інтелектуального, духовного та економічного потенціалу суспільства. Разом з
тим, вона гарантом формування належної політичної, соціально-економічної,
культурної та наукової сфери життєдіяльності суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення
цієї проблематики і, які безпосередньо досліджені авторами, свідчить, що
наукові розвідки вітчизняних дослідників спрямовуються на всебічне вивчення
проблеми правового регулювання права особи на освіту.
Системний та якісний новий підхід конституційно-правового регулювання
права на освіту пов’язаний з чітким нормативно-правовим регулюванням.
Право на освіту займає одне з основних місць у системі конституційних прав,
свобод і обов’язків людини і громадянина. Реалізація особою цього права
необхідною основою не лише для формування і розвитку соціально© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019
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комунікативної, морально-психологічно стійкої успішної особистості, а й для
забезпечення

високого

рівня

інтелектуального

потенціалу українського

суспільства.
Сучасний стан реформування українського суспільства дає підстави для
переосмислення завдань освіти, правових гарантій реалізації особою права на
освіту, враховуючи вимоги ХХІ століття. Актуальність цієї проблематики
доречно підтвердити і позицією Ф. Дугласа та В. Варніка про те, що розвиток
народу неможливим без власної школи, оскільки він не матиме культурної та
суспільної сили [2]. З цією позицією варто погодитися, однак з певним
уточненням,

що

стосується

євроінтеграційних

процесів

українського

суспільства у світову спільноту. Без врахування цього елементу, неможливо
якісно дослідити сутність права на освіту.
Освіта як соціальне явище неодноразово була предметом дослідження
таких українських та російських науковців як С. Алексєєв [3], М. Бажанов [4],
В. Боняк [5], О. Кулініч [6], О. Скакун [7], О. Якушина [8] та ін. У закордонних
літературних джерелах право на освіту було предметом дослідження таких
науковців як В. Дуглас (Великобританія), Анна-Марія Карусо (Італія) [9],
М. Борінг (Франція), Дж. Геслей (Німеччина) [10] та ін. Міжнародну
нормативно-правову базу становлять, насамперед, Загальна декларація прав
людини [11] та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні
права [12].
Разом з тим, сутнісне розуміння освіти як соціального явища потребує
більш детального дослідження у значенні його як для особи так і для держави.
Означене зумовлене потребою концептуалізації узагальнення права на освіту. З
цих причин, зміст освіти як соціального явища слід дослідити за двома
критеріями: як явище держави, як індивідуальне явище.
Метою статті визначено висвітлення сутності освіти шляхом дослідження
права на освіту як соціальної цінності як для особи так і для держави та
встановлення взаємозв’язку між цими критеріями.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для проведення анонсованого дослідження використовувалися методи
теоретичного аналізу наукової літератури, в якій розкривалися різні аспекти
правового регулювання права особи на освіту. Засадничими поняттями, що
покладені в основу дослідження були «освіта», «правове регулювання»,
«особа», «держава».
Методика дослідження базувалася на порівняльному аналізі вітчизняних і
закордонних літературних джерел з метою визначення сутності права особи на
освіту як соціальної цінності.
Освіта як соціальне явище, а також право на неї одним з основних
напрямів розвитку держави. Так, право на освіту, у загальнодержавному
значенні, являє собою правовий інститут, цілісну систему конституційноправових правових приписів, реалізація яких гарантується і здійснюється
державою в інтересах людини та громадянина. Держава, за допомогою
нормативно-правових актів закріплює порядок отримання того чи іншого рівня
знань, умінь і навичок особою, враховуючи усі детермінанти динамічного
розвитку особистості, індивідуальних характеристик трудової діяльності,
управлінських стратегічних навичок особи, необхідних для управління
справами суспільства і держави. Фактично, держава зацікавлена у формуванні
високого рівня освіти у індивіда з метою забезпечення функціонування
держави в цілому. Разом з тим, серед науковців немає однозначного підходу до
розуміння права на освіту як соціальної цінності держави. Так, О. Стульникова
під правом на освіту як соціальною цінністю держави розуміє систему правових
норм, що регулюють суспільні відносин в сфері освіти, які включають в себе:
набуття знань, що сприяють розвитку особистості; здобуття професійних
навичок особою [13, с. 4]. Т.В. Грачова право на освіту як соціальне право
людини трактує за допомогою визначення державою його мети, а саме
отримання достатнього обсягу знань та вмінь, внаслідок взаємної співпраці
суб’єктів сфери освіти з метою всебічного розвитку особистості та підготовки
до життя в суспільстві [14, с. 49]. З цією позицією варто погодитися лише
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019
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частково. І це з тих причин, що держава може надати лише певні гарантії для
реалізації особою права на освіту, однак рівень використання особою цього
права залежить лише від кожного індивіда.
Однобічний підхід до розуміння сутності права на освіту як соціального
явища для держави знаходимо й у спеціальній літературі, де освіту сприймають
як сукупність правових норм, що регулюють ту частину суспільних відносин,
які забезпечують порядок отримання освіти. З цим твердженням важко
погодитися, оскільки право на освіту не може перебувати у жорсткій
залежності від державного регулювання у демократичній, правовій, соціальній
державі, якою Україна. Хоча й держава закріплює на конституційному рівні
право на освіту, однак його розуміння зводиться не лише до вказівки на його
наявність, а й до формування державою правового забезпечення їх дотримання
та гарантування. Правове забезпечення гарантування державою реалізації права
особи на освіту можливо систематизувати на дві групи. До першої слід віднести
правові норми, що визначають стратегію, завдання і цілі права на освіту як
соціальної цінності для держави. Цілі норми визначають основні параметри
об’єкта правового регулювання освіти її зміст, просторові й часові межі, цілі,
порядок реалізації права особи на освіту. Другу групу правових норм слід
іменувати забезпечувальними, оскільки вони регламентуються організацію
управління освітою, види та структуру органів виконавчої влади, які діють у
сфері освіти, визначають їх правовий статус, а також норми, що регламентують
порядок функціонування освітянської діяльності.
До першої групи норм слід віднести і ст. 53 Конституції України, що
закріплює право особи на освіту, а також норми законів України «Про освіту»
від 23.05.1991 р., «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р., «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 р., положення Національної стратегії розвитку
освіти в Україні до 2021 року від 25.06.2013 р. та ін. Іншу групу правових норм
становлять: укази Президента України, зокрема «Питання Міністерства освіти і
науки України» від 25.04.2013 р., Про деякі питання діяльності Національної
академії державного управління при Президентові України від 14.08.2012 р.; а
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також норми відповідних положень про міністерства і відомства, що мають
підвідомчі вищі навчальні заклади освіти. У запропонованій класифікації
вбачається і певна синергія між групами правового забезпечення права особи на
освіту. Адже у першій групі виокремлено норми, за допомогою яких держава
визначає соціальну цінність освіти шляхом законодавчого закріплення цілей
освіти, змісту освіти, її просторових та часових меж. Правові норми другої
групи вибудовані на основі положень норм першої групи і визначають
організацію реалізацію права особи на освіту.
Влучною є науковий підхід О. Якушиної про те, що право на освіту як
соціальна цінність має низку ознак [8]. По-перше, це сукупність норм, що
регулюють відносини між людиною, громадянином та державою в галузі
освіти. По-друге, це забезпечення всебічного, повного і об’єктивного розвитку
особи, індивіда [8, с. 231]. Наведене дає підстави для формулювання
проміжного висновку про те, що право особи на освіту становить для держави
значну

соціальну

громадянського

цінність.

суспільства

Воно
й

є

першоджерелом

розвитку

особистості.

для

формування

Наявність

лише

задекларованого права на освіту не дає особі можливості його реалізувати без
прийняття на державному рівні належного нормативно-правового забезпечення
механізму впровадження особою права на освіту. Цей механізм також
забезпечується й низкою гарантій, які закріплює держава за кожною особою у
контексті її права на освіту.
Право особи на освіту закріплене і у Конституції України (стаття 53) [15]
та віднесено законодавцем до розділу 3, присвяченому правам і свободам
людини і громадянина. З цих причин, держава, виділяючи соціально значуще
право на освіту вказує на такі характерні його ознаки як невідчужуваність,
непорушність

(ст.

21

Конституції

(ст. 22 Конституції України),

України),

гарантованість

державою

рівність перед законом (ст. 24 Конституції

України) та ін. Конституційні положення, що гарантують особі право на освіту
закріплюють

індивідуальний,

невідчужуваний

характер
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Погоджуємося з позицією О. Кулініч про те, що соціальна цінність права на
освіту полягає у можливостях особи отримати бажану освіту [6, с. 32].
Розуміння права на освіту саме як соціальної цінності потребує
дослідження цього питання й в особистісному аспекті, де базисом має бути
саме особа, індивід. Особистісне право на освіту являє собою закріплену у
нормативно-правових

актах

певну міру можливої поведінки

суб’єктів

правовідносин, що виникають у сфері освіти. Причім, реалізація цієї поведінки
гарантована державою через діючу систему органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, мережу освітніх установ та закладів різних форм
власності, спрямована на здобуття відповідного рівня, виду, форми освіти,
виховання особистості, залучення людини до національної та світової наукової
та культурної спадщини з метою гармонійного та прогресивного розвитку як
кожної особистості окремо, так і суспільства в цілому [5, с. 8]. Особистісне
право на освіту зарубіжні науковці розуміють через призму встановлених
державою та врегульованих чинними національним законодавством меж
можливої поведінки особи у процесі реалізації ними свого права на вибір виду,
форми та обсягу освіти [16, с. 6; 14, с. 50]. З цього приводу варто дещо
полемізувати,

оскільки

в

сучасних

умовах

демократичного

євроінтеграційного розвитку нашої держави цей тезис

та

втратив свою

актуальність у наш час. Цікавою є позиція окремих науковців про те, що
цінність права особи на освіту полягає у його природно-правовому походженні,
оскільки первісно походить від природи людини і є його особистісним
немайновим правом [17, с. 132]. Кожна з наведених наукових позицій має право
на існування, однак, слід резюмувати, що сутність права особи на освіту як
соціальну

цінність

можливо

охарактеризувати

лише

у

синергійному

взаємозв’язку з іншими правами особи, що забезпечуються та гарантуються
державою. Насамперед йдеться про основні права людини, що становлять
основу для фізичного, духовного, культурного та соціального розвитку
конкурентоспроможної особистості.
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Таким чином, визначаючи сутність права особи на освіту як соціальну
цінність необхідно враховувати й інші сфері соціального життя людини та
громадянина, що безпосередньо впливають на якісний рівень правового
регулювання права особи на освіту.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Соціальна цінність права особи на освіту безпосередньо впливає на
формування якісного рівня буття людини та розвитку демократичної держави.
Передумовами визначення сутності та значення права особи на освіту в умовах
розвитку української держави є соціально-економічні, децентралізаційні,
правові та євроінтеграційні.
Соціальну цінність права особи на освіту слід розуміти у двох аспектах:
об’єктивному, оскільки чітко визначене у чинному нормативно-правовому
забезпеченні та суб’єктивному – як основної потреби індивіда з метою
реалізації у соціумі.
Право на освіту не має чітко визначеної усталеності, оскільки враховуючи
усі право-державотворчі процеси, соціально-економічні та інші чинники воно
перебуває у динамічному процесі формування і вдосконалення.
Соціальна цінність освіти у свідомості особи є однією з найбільш
значущих, оскільки процес отримання знань, умінь і навичок зумовлює
формування інтелектуального потенціалу особистості, орієнтації на професійну
діяльність, прагнень особи до високих життєвих стандартів та ін.
Перспективи подальших наукових розвідок полягають у розробці
концептуальних положень у дослідженні права особи та освіту та механізму
його реалізації у контексті реформування галузі освіти в Україні.
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Iryna Melnychuk, Tetiana Fedirchyk and Natalya Kalyniuk. The Essence of Education
as Social Values
Integration of Ukraine into the European community leads to the reformation of the domestic
system of education, which implies the expediency of determining the essence of education as a
social phenomenon. The right of every person to education is enshrined in legal norms of
international and national importance. Without the normative and legal guarantee of the
democratization of social relations, it is impossible to form a certain balance, built on the principles
of freedom and social justice.
Education, in turn, is a purposeful educational and educational process that is realized in the
interests of the individual, society, and the state.
Education is a special form of spiritual assimilation of the results of knowledge, the process of
reflection of reality, characterized by awareness of their truth. Proper education is a guarantee of a
high level of intellectual development of the skills, knowledge and skills of a person, but the
realization and guarantee of the specified social value is impossible without the legal protection of
the right of the person to education and understanding of it as a social value.
Education by its essential characteristic of the system of professional knowledge and skills,
which includes the process of training and upbringing of the individual, acquired both in the
interests of society as a whole, the state, and the person himself. The right to education is one of the
main elements in the system of rights and freedoms of man and citizen.
The social value of the person's right to education for the state takes place in the exceptional
significance of education for the development of the country's cultural, social and economic
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potential and manifests itself in the priorities of state development. In studying the essential
theoretical foundations of education, it was found that its social significance is a logical and logical
result of the democratic, legal, socio-economic development of the state.
Democratization of education is one of the main problems of restructuring the educational
system in Ukraine as one of the most responsible and complex tasks of the modern humanitarian
policy in the field of education, modernizing its content.
Key words: education, legal regulation, person, state, right to education.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
ДО ІНШОМОВНОГО ФАХОВОГО СПІЛКУВАННЯ
У статті досліджено особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до
іншомовного фахового спілкування.
У результаті анкетування, інтерв’ювання та бесід встановлено, що реальна ступінь
практичної значущості іноземної мови полягає в усвідомленні майбутніми офіцерамиприкордонниками необхідності практичного володіння нею. Доведено, що вони пов’язують
знання мови, перш за все, з професійними мотивами, вважають важливим засобом
професійного спілкування і діяльності, подальшого професійного самовдосконалення та
особистісного розвитку за рахунок можливості ознайомлення із зарубіжними джерелами
інформації, досягненнями зарубіжної науки та культури, а також безпосереднього
спілкування з носіями мови.
З метою визначення основних комунікативних потреб виокремлено основні сфери та
види спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників, встановлено перелік типових
комунікативних ситуацій та основних соціально-комунікативних ролей у сферах
професійного та непрофесійного спілкування, що сприяло конкретизації мовного та
мовленнєвого навчального матеріалу, необхідного для включення у зміст курсу з іноземної
мови, націленого на формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників.
Виявлено комунікативні наміри майбутніх офіцерів-прикордонників та причини, що
ускладнюють використання ними іноземної мови у професійних цілях.
Зроблено висновок, що за умови забезпечення професійної спрямованості навчання,
розроблення комплексу професійно-орієнтованих ситуативних завдань, моделювання у
навчальному процесі ситуацій реального спілкування, імітаційного моделювання соціальнорольового контексту навчально-професійних ситуацій, що передбачають реалізацію
комунікативних намірів майбутніх офіцерів-прикордонників у всіх видах мовленнєвої
діяльності, систематичного відпрацювання ними алгоритмів основних типів діалогічного
висловлювання в офіційних та неофіційних сферах спілкування, формування комунікативної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, іншомовної зокрема, буде відбуватись
ефективно.
Ключові слова: підготовка; іншомовне фахове спілкування; професійна спрямованість
навчання; майбутні офіцери-прикордонники; іншомовна комунікативна компетентність;
комунікативні потреби; комунікативні наміри.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Сучасні тенденції освіти в суспільно-політичних
та економічних умовах нашої країни вимагають безперервного підвищення
професійної кваліфікації та якості підготовки фахівців для Державної
© Назаренко Н. С.
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прикордонної служби України (ДПСУ), які б могли гідно представляти нашу
державу перед світовим співтовариством.
Освітній процес у Національній академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького (НАДПСУ) має певні особливості. Майбутнім
офіцерам-прикордонникам необхідно опанувати великий обсяг інформації не
тільки з дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної, природничонаукової та фундаментальної підготовки, але й – з дисциплін циклу професійної
та практичної підготовки. НАДПСУ – це багатопрофільний навчальний заклад
третього рівня акредитації, що здійснює базову підготовку різних категорій
персоналу для ДПСУ, де реалізується трирівнева

система підготовки

офіцерських кадрів. Перший рівень (тактичний): підготовка здійснюється за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на факультетах «Охорони та
захисту державного кордону», «Правоохоронної діяльності», «Іноземних мов і
гуманітарних дисциплін» та «Інженерно-технічному» за спеціальностями
«Безпека Державного кордону», «Право», «Правоохоронна діяльність»,
«Філологія», «Психологія», «Телекомунікації та радіотехніка», «Автомобільний
транспорт». Другий (оперативно-тактичний) і третій (оперативно-стратегічний)
рівні: підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на
факультеті «Підготовки керівних кадрів» за спеціальностями «Безпека
Державного кордону», «Право», «Військове управління», «Правоохоронна
діяльність»,

«Філологія»,

«Автомобільний

транспорт»

та

«Національна

безпека».
У цьому контексті створення сучасної системи підготовки персоналу
Державної

прикордонної

служби,

яка

б

відповідала

самим

високим

міжнародним стандартам, стало першочерговим завданням. Тому поліпшення
якості їх підготовки набуває особливої значущості, що вимагає систематичного
вдосконалення навчального процесу, активізації творчих здібностей курсантів,
залучення

їх

до

дослідницької

роботи,

формування

професійної

компетентності, необхідної у їхній повсякденній діяльності.
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У зв’язку з посиленням практичного спрямування підготовки фахівців,
формуванням у них навичок та розвитком умінь використовувати набуті знання
на практиці, слід зазначити, що майбутній офіцер-прикордонник повинен
досконало володіти не лише знаннями прикордонного контролю, тактики
прикордонної служби та оперативно-розшукової роботи, але й брати участь у
міжнародних тренінгах, ділових іграх, спільних патрулюваннях кордону; вільно
спілкуватися англійською мовою з іноземцями у різних службових ситуаціях;
здійснювати обробку інформації іноземною мовою, перевірку документів та
транспортних засобів іноземних громадян, які перетинають Державний кордон
України; проводити з ними інтерв’ювання тощо.
Тому, підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників передбачає пошук
нових шляхів до ефективного оволодіння іноземною мовою професійного
спрямування, що в свою чергу і сприятиме підвищенню професійного рівня
відповідно до сучасних стандартів.
Значна

увага

приділяється

аспектам

розвитку

комунікативної

компетентності, що визначає зміст і структуру програми комунікативної
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Комунікативна

компетентність

майбутнього

офіцера-прикордонника

передбачає: високий рівень практичного володіння мовою (державною і
першою іноземною); володіння мовою на варіативно-адаптивному рівні
залежно від конкретної професійної ситуації; володіння засобами усного і
писемного мовлення, засобами і прийомами успішної ділової комунікації;
володіння другою іноземною мовою на базовому рівні [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі комунікативної
компетентності приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні вчені в галузі
педагогіки і психології: Т. І. Дементьєва, Ю.М. Ємельянов, М.М. Заброцький,
С. Д. Максименко, І. Р. Максимова, А. М. Москаленко, Л. О. Савенкова,
Ю. П. Федоренко, Ю. С. Федоренко, Л. Л. Хоружа, S. Blum-Kylka, М. Canale,
K. Korhonen, E. Levenstone, S. Savignon, М. Swain, Е. Таrone. Розробкою питань
комунікативної

підготовки

фахівців

опікуються:
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Р. О. Гришкова, С. В. Козак, В. А. Лівенцова, В. О. Назаренко, О. О. Павленко,
І. М. Чемерис.
У цілому, проведений нами аналіз наукових праць дає можливість
констатувати, що на сучасному етапі накопичений певний досвід щодо
вивчення проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників. Проте, особливості підготовки майбутніх офіцерівприкордонників

до

іншомовного

фахового

спілкування

практично

не

досліджувались.
Метою статті є визначення особливостей підготовки майбутніх офіцерівприкордонників до іншомовного фахового спілкування.
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:
визначення

основних

комунікативних

потреб

майбутніх

офіцерів-

прикордонників у сфері їх професійної діяльності та спілкування;
встановлення ступеня практичної значущості іноземної мови у сфері
майбутньої професійної діяльності офіцерів-прикордонників;
виявлення комунікативних намірів майбутніх офіцерів-прикордонників та
причин, що ускладнюють їхнє іншомовне спілкування у професійних цілях.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З цією метою було проведено констатувальний експеримент, у якому взяли
участь 679 курсантів I-ІV курсів спеціальностей «Безпека Державного
кордону», «Право», «Правоохоронна діяльність», «Філологія», «Психологія»,
«Телекомунікації та радіотехніка», «Автомобільний транспорт» НАДПСУ.
Для

вирішення

завдань

констатувального

експерименту

ми

використовували методи: діагностичні, педагогічного спостереження за
комунікативними намірами, ситуаціями та способами реалізації рольових
функцій іншомовного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників у сфері
їхньої професійної діяльності; опитування, бесіди, інтерв’ювання, тестування,
анкетування

з

метою

виявлення

рівня

сформованості
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компетентності; наукове спостереження за навчальним процесом з іноземної
мови у майбутніх офіцерів-прикордонників.
Головним питанням нашої анкети було визначення рангу перспективних
можливостей майбутнього офіцера-прикордонника, який володіє іноземною
мовою. Опрацювавши та класифікувавши відповіді респондентів, ми склали
матрицю рангів та визначили ранг кожної з основних перспективних
можливостей майбутніх офіцерів-прикордонників. Іноземна мова розглядається
майбутніми офіцерами-прикордонниками як важливий засіб, що забезпечує
успіх та престиж їхньої професійної діяльності. Суттєво, що саме з фактом
вільного спілкування з носіями мови (ранг 1), мати високооплачувану роботу
(ранг 2), повноцінно співпрацювати в інтернаціональному колективі (ранг 3),
мати роботу, що подобається (ранг 4), максимально виявляти свої професійні
здібності й досягти успіху (ранг 5) пов’язані, в першу чергу, мотиви
практичного

володіння

іноземною

мовою

майбутніми

офіцерами-

прикордонниками.
У другу чергу, знання іноземної мови респонденти пов’язують з
можливістю перспективного зросту в майбутньому (ранг 6), подальшого
професійного

самовдосконалення

та

особистісного

розвитку

(ранг 7),

ефективного спілкування й комунікації із зарубіжними партнерами (ранг 8).
Найменш привабливими для респондентів виявилися перспективи, пов’язані з
бажанням бути в курсі міжнародних подій і нових наукових досягнень та
проживання за кордоном.
Це означає, що, повністю усвідомлюючи необхідність практичного
володіння іноземною мовою, майбутні офіцери-прикордонники пов’язують її
знання, перш за все, з професійними мотивами. Вони розглядають знання
іноземної мови як важливий засіб професійного спілкування і діяльності. Крім
того, іноземна мова для майбутніх офіцерів-прикордонників є засобом
подальшого професійного самовдосконалення та особистісного розвитку за
рахунок можливості ознайомлення із зарубіжними джерелами інформації,
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досягненнями зарубіжної науки та культури, а також безпосереднього
спілкування з носіями мови.
Загалом, отримані в результаті анкетування дані свідчать про те, що для
майбутніх офіцерів-прикордонників практичне оволодіння іноземною мовою у
постійно зростаючому інформаційному обсязі та новому професійному
контексті все більш актуалізується.
З метою визначення основних комунікативних потреб майбутніх
офіцерів-прикордонників у сфері їхньої професійної діяльності та спілкування
ми

використовували

методику

визначення

комунікативних

потреб,

запропоновану Дж. Манбі [2, с. 35]. Для отримання інформації, необхідної для
визначення комунікативних потреб майбутніх офіцерів-прикордонників у сфері
їхньої

професійної

діяльності

та

спілкування,

нами

було

проведено

соціологічне опитування (у вигляді безпосередньої усної бесіди, інтерв’ю,
письмового анкетування). При цьому нас цікавили показники щодо факторів
екстралінгвістичного та лінгвістичного характеру, а саме: відомості про сфери
професійної

діяльності

професійного

та

майбутніх

непрофесійного

офіцерів-прикордонників;
спілкування,

ситуації

іншомовного

їх

зокрема;

спілкування з іноземцями; канали комунікації; комунікативні акти тощо.
Респондентам було запропоновано анкету № 2 з метою виявлення якісних
та кількісних характеристик спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників та
іншомовного зокрема. Анкета № 2 складалась із запитань, спрямованих на
визначення: сфер спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників; видів
спілкування (індивідуальне, групове, публічне); типових ситуацій спілкування;
характеру

відносин

(офіційні,

напівофіційні,

неофіційні);

соціально-

комунікативних ролей у непрофесійній та професійній сферах спілкування.
Отримані в результаті анкетування дані були оброблені, і відповідно до
поставлених

завдань,

представлені

та

проаналізовані

нижче.

На

констатувальному етапі дослідження респондентам було запропоновано перелік
сфер спілкування для того, щоб вони визначились, де їм доводиться частіше
всього використовувати іноземну мову. Найбільш розповсюдженими сферами
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спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників із носіями іноземної мови є
професійно-трудова (87 %), наукова та навчальна (53 %), де респонденти
постійно використовують практичні знання з іноземної мови. Разом з тим,
соціально-побутова (39 %), соціокультурна (35 %), громадська (26 %) сфери
спілкування також є важливими для фахівців визначеного нами контингенту.
Важливість цих непрофесійних сфер спілкування для майбутніх офіцерівприкордонників обумовлена тим, що тематика їхніх контактів із носіями мови
визначається не тільки професійною діяльністю, але й багатьма іншими
факторами, що мають як глибокий психологічний, так і поверховий характер,
що

визначається

соціально-віковим

статусом,

інтелектуально-емоційною

активністю, особистими потребами та інтересами. Частота використання
іноземної мови не досягає 100 % у жодній зі сфер спілкування, оскільки
респондентам дозволялось зробити кілька виборів.
Зазначимо, що спілкування як складне переплетіння відносин комунікантів
один з одним, їх ставлення до спільної діяльності та її результатів, до самих
себе, одночасно постає і як показник уміння зрозуміти та об’єктивно оцінити
один одного. На цій основі ми розрізняємо поняття “сфера спілкування” і “вид
спілкування”. Під останнім мають на увазі особливу форму взаємодії та
контакту комунікантів, що обумовлена їх соціальними позиціями [3, с. 89]. Ми
запропонували респондентам виділити ті види спілкування, де вони частіше
брали

участь.

Отже,

серед

видів

спілкування

майбутніх

офіцерів-

прикордонників були виділені: офіційний індивідуальний контакт; неофіційна
ділова індивідуальна бесіда; неофіційна вільна індивідуальна бесіда; неофіційна
вільна групова бесіда; публічне спілкування.
Найменш

розповсюдженим

видом

контактів

майбутніх

офіцерів-

прикордонників є публічне спілкування (8 %), в той час як найбільш
розповсюдженими є такі види спілкування як: неофіційна ділова індивідуальна
бесіда (62 %), неофіційна ділова групова бесіда (43 %), неофіційна вільна
групова бесіда (39 %) і неофіційна вільна індивідуальна (34 %). Це свідчить про
те, що домінуючим у професійному та непрофесійному спілкуванні майбутніх
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офіцерів-прикордонників є саме неофіційний реєстр спілкування. Тому
неофіційна ділова бесіда є однією з провідних форм мовленнєвої взаємодії
офіцерів-прикордонників.
Отже, отримані нами факти про види спілкування респондентів можна
пояснити тим, що саме неофіційна ділова бесіда дозволяє майбутнім офіцерамприкордонникам непримусово розпочати розмову за конкретною тематикою,
зацікавити співбесідника. Майбутні офіцери-прикордонники висловили єдину
думку про те, що успіх більшості професійно орієнтованих угод та договорів,
головним чином, залежить від результатів неофіційної ділової бесіди, хоча їх
остаточне укладання та підписання контрактів здійснюється в рамках інших
видів спілкування – офіційного індивідуального контакту (31 %) та офіційної
групової бесіди (25 %). Крім того, сам процес неофіційної ділової бесіди, як
підкреслювали респонденти, містить для них особливі труднощі, оскільки
передбачає швидку зміну теми розмови, що вимагає знань достатньо великої
кількості одиниць професійної та непрофесійної лексики, а також уміння
розпочинати, підтримувати й закінчувати бесіду, логічно викладати свої думки,
стимулювати доброзичливу атмосферу взаємодії на основі використання
широкого спектру висловлювань подяки, побажань, порад, сподівань і тощо.
Як було нами зазначено, конкретизація потреб майбутніх офіцерівприкордонників у спілкуванні з партнерами передбачає, окрім визначення сфер
та видів спілкування, також і виявлення типових ситуацій та комунікативних
намірів, що виникають у рамках цих ситуацій. Під типовою комунікативною
ситуацією ми розуміємо методичну модель контактів, у якій реалізуються
мовленнєві дії комунікантів у типових соціально-комунікативних ролях
[4, с. 57]. Беручи за основу дане визначення, ми запропонували респондентам
відібрати

типові

комунікативні

ситуації,

де

їм

часто

доводилось

використовувати іноземну мову як засіб професійного та непрофесійного
спілкування. Найчастіше майбутні офіцери-прикордонники беруть участь у
таких комунікативних ситуаціях як використання комп’ютера (89 %), робота
перекладачем

(78 %),

телефонні

переговори

(63 %),
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кореспонденції (52 %), організація ділових зустрічей (41 %) професійної сфери
іншомовного спілкування та покупки в магазині (87%), телефонна розмова
(75 %), у готелі (71 %), в аеропорту (69 %), відвідування театру, виставки тощо
(51 %) непрофесійної сфери іншомовного спілкування.
Визначення основних сфер та видів спілкування майбутніх офіцерівприкордонників, а також встановлення переліку типових комунікативних
ситуацій

їх

професійної

та

непрофесійної

життєдіяльності

зумовило

конкретизацію мовного та мовленнєвого навчального матеріалу, необхідного
для включення у зміст курсу з іноземної мови, спрямованого на формування
комунікативної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Водночас, виявлення типових комунікативних ситуацій дозволило нам у
результаті бесіди визначити номенклатуру основних соціально-комунікативних
ролей майбутніх офіцерів-прикордонників, які вони виконують у рамках
професійної (доповідач на конференції, перекладач, начальник відділення
дільничних інспекторів прикордонної служби, старший інспектор прикордонної
служби, начальник відділення прикордонної служби, заступник начальника
відділу прикордонної служби) та непрофесійної (покупець, клієнт, абонент,
пасажир,

співбесідник,

іншомовного

турист,

спілкування.

відвідувач
Виконання

культурного
майбутніми

закладу)

сфер

офіцерами-

прикордонниками різних ролей вимагає відповідної підготовки та тренінгу
щодо ведення різного типу офіційних та неофіційних діалогів, індивідуальних
та групових бесід [5; 6].
Виявлення типових ролей майбутніх офіцерів-прикордонників сприяло
систематизації їхнього активного та пасивного словника, а також забезпеченню
соціально-рольової спрямованості всіх видів мовленнєвої діяльності у вивченні
іноземної мови.
Слід підкреслити, що виявлені у процесі анкетування, інтерв’ювання та
бесіди типові комунікативні ситуації, виділені в них соціально-комунікативні
ролі дозволили не тільки визначити й систематизувати мовний та мовленнєвий
матеріал, а й встановити найтиповіші комунікативні наміри, що відповідають
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критерію, обґрунтованому як “необхідні та достатні для спілкування,
релевантного реальному” [7, c. 78]. Комунікативний намір ми розглядаємо як
фактор, що забезпечує мотиваційну фазу спілкування [8].
Респонденти найчастіше реалізовували чотири блоки комунікативних
намірів за допомогою засобів іноземної мови: інформування, оцінки,
регулювання, встановлення контакту. При цьому вони конкретизували їх у
вигляді наступного набору мовленнєвих інтенцій: бажання повідомити
визначену інформацію; запит інформації, що цікавить; зміна чи посилення
поглядів

та

ідей

співбесідників;

створення

певних

відносин

між

співбесідниками та іншими людьми; підтримання бесіди та діалогу згідно з
правилами етикету; бажання розважити співбесідника, привернути його увагу
до себе, до інших людей чи фактів; дослідження рівня обізнаності
інформаційного поля, що цікавить обидві сторони; бажання спілкуватись;
бажання заповнити паузу; відволікти свою увагу від неприємних думок за
допомогою розмови з ким-небудь тощо.
Визначивши типові комунікативні наміри респондентів, ми намагались
встановити, наскільки успішно вони їх реалізують у своєму практичному
досвіді використання іноземної мови. З цією метою ми звернулись до
наступного завдання констатувального етапу дослідження, що передбачав
виявлення причин, які ускладнюють іншомовне спілкування майбутніх
офіцерів-прикордонників у професійних цілях. Для цього в рамках відповіді на
друге запитання анкети № 1, респондентам пропонувалось виявити значущість
запропонованих причин у порядку їхнього зростання, тобто ранжування. За
допомогою отриманих експертних оцінок була побудована матриця рангів.
Причина з найменшою сумою рангів, розглядалась як найбільш значуща. Усі
інші, знижуючись за значущістю, розташовувались у порядку зростання їхньої
рангової суми.
Серед причин, що ускладнюють іншомовне спілкування у професійних
цілях,

майбутні

офіцери-прикордонники,

в

першу

чергу,

виділили:

несформованість професійного лексикону (ранг 1), низький рівень підготовки
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до іншомовного спілкування із зарубіжними партнерами (ранг 2), невміння
вести бесіду іноземною мовою (ранг 3), несформованість іншомовної усної
мовленнєвої діяльності (ранг 4), відсутність навичок побудови діалогічного
мовлення (ранг 5), тобто того необхідного арсеналу засобів, що забезпечує
успішність їх професійно орієнтованого спілкування та взаємодії з іноземними
колегами та партнерами.
У другу групу причин, що знижують ефективність іншомовного
спілкування, респонденти віднесли: неволодіння культурою іншомовного
спілкування (ранг 6), боязнь говоріння іноземною мовою (ранг 7), недостатній
рівень розвитку комунікативних здібностей, навичок та вмінь (ранг 8). Ці
причини, як бачимо, відносяться до техніки володіння усним іншомовним
мовленням, що не менше цікавить майбутніх офіцерів-прикордонників.
У

третю

групу

причин,

згідно

з

думкою

майбутніх

офіцерів-

прикордонників, які взяли участь в експериментальному дослідженні, входять
ті, що стосувались недоліків володіння ними окремими видами іншомовної
мовленнєвої діяльності: невміння читати іноземну літературу (ранг 9),
неволодіння

письмовим

іншомовним

словниковий запас соціокультурної

мовленням

(ранг 10),

недостатній

лексики (ранг 11), незнання ділової

іноземної мови (ранг 12). Проте, цими видами іншомовної мовленнєвої
діяльності, як показала наступна за анкетуванням бесіда, майбутні офіцериприкордонники володіють дещо ефективніше, ніж усними видами бесіди,
полілогу та діалогу.
У результаті, зіставивши між собою дані про типові комунікативні наміри
респондентів з реальними ускладненнями щодо їхньої реалізації у використанні
іноземної мови в контексті професійної та непрофесійної сфер спілкування, ми
виявили необхідність у відпрацюванні алгоритмів діалогічного висловлювання
майбутніх офіцерів-прикордонників у рамках офіційного та неофіційного
спілкування іноземною мовою.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином, результати анкетування, інтерв’ювання та бесід дозволили
встановити, що реальна міра практичної значущості іноземної мови полягає в
усвідомленні

майбутніми

офіцерами-прикордонниками

необхідності

практичного володіння нею. Вони пов’язують її знання, перш за все, з
професійними мотивами. Для майбутніх офіцерів-прикордонників знання
іноземної мови – це важливий засіб професійного спілкування і діяльності.
Крім того, іноземна мова для них є засобом подальшого професійного
самовдосконалення та особистісного розвитку за рахунок можливості
ознайомлення із зарубіжними джерелами інформації, досягненнями зарубіжної
науки та культури, а також безпосереднього спілкування з носіями мови.
З метою визначення основних комунікативних потреб було визначено
основні сфери та види спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників,
встановлено перелік типових комунікативних ситуацій та основних соціальнокомунікативних ролей у сферах професійного та непрофесійного спілкування,
що сприяло конкретизації мовного та мовленнєвого навчального матеріалу,
необхідного для включення у зміст курсу з іноземної мови, націленого на
формування

комунікативної

компетентності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників. Було виявлено комунікативні наміри майбутніх офіцерівприкордонників та причини, що ускладнюють використання ними іноземної
мови у професійних цілях.
Отже, за умови забезпечення професійної спрямованості навчання,
розробки

комплексу

професійно-орієнтованих

ситуативних

завдань,

моделювання у навчальному процесі ситуацій реального спілкування,
імітаційного

моделювання

соціально-рольового

контексту

навчально-

професійних ситуацій, що передбачають реалізацію комунікативних намірів
майбутніх офіцерів-прикордонників у всіх видах мовленнєвої діяльності,
систематичного відпрацювання ними алгоритмів основних типів діалогічного
висловлювання в офіційних та неофіційних сферах спілкування, формування
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комунікативної

компетентності

майбутніх

офіцерів-прикордонників,

іншомовної зокрема, буде відбуватись ефективно.
Проведене дослідження не вичерпує всіх питань окресленої проблеми.
Спеціального дослідження потребує проблема формування комунікативної
компетентності офіцерів-прикордонників у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін.
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Nataliia Nazarenko. Peсuliarities of Future Officers-Border Guards’ Training to
Professional Foreign Language Communication
The article deals with the peсuliarities of future officers-border guards’ training to
professional foreign language communication.
As a result of questionnaires, interviews and conversations, it has been established that the
real measure of practical significance of the foreign language for future officers-border guards is
recognizing the necessity of practical language knowledge. It has been proved that future officersborder guards associate language knowledge, above all, with professional motives, consider it to be
the important means of professional communication and activities, further professional selfimprovement and personal development through the possibility of familiarizing with foreign
sources of information, the achievements of foreign science and culture, as well as direct
communication with native speakers.
In order to identify the main communicative needs, the main areas and types of
communication between future border guards have been determined, a list of typical communicative
situations and the main social and communicative roles in the areas of professional and nonprofessional communication have been pointed out. That contributed to the specification of the
language and linguistic material which was necessary for including it into the contents of the
foreign language course aimed at forming the communicative competence to future officers-border
guards.
The communicative intentions of future officers-border guards and the reasons that make it
difficult to use their foreign language for professional purposes have been revealed.
It has been concluded that providing professional orientation of training, developing a
complex of professionally oriented situational tasks, modeling real-life communication situations in
the learning process, simulating the socio-role context of educational and professional situations
which involve the implementation of communicative intentions of future officers-border guards in
all types of speech activity, systematic repeating of the algorithms of the main types of dialogical
statements in official and informal spheres of communication, the formation of communicative
competence, foreign language competence in particular, to future officers-border guards, will be
effective.
Key words: training; professional foreign language communication; professional orientation
of teaching; future officers-border guards; foreign language communicative competence;
communicative needs; communicative intentions.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті обґрунтовано доцільність використання мобільних додатків на заняттях з
фахових дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов у закладах
вищої освіти. Наголошено, що особлива роль у контексті інтеграції України у світову
спільноту належить вдосконаленню освіти шляхом впровадження нових інформаційних
технологій, що супроводжується переходом від застарілої схеми репродуктивної передачі
знань до нової, креативної форми навчання. Підкреслено, що інформаційні технології є
основою для реструктурування навчального процесу в сучасних умовах, оскільки
відкривають небачені досі перспективи у розв’язанні важливих завдань підвищення
ефективності навчального процесу, формування стійких пізнавальних інтересів і мотивів у
студентів, скорочення часу на освоєння матеріалу, зняття напруги, стимулювання
пізнавальної активності і самостійності, розвитку творчих здібностей. Акцентовано, що для
сучасного покоління студентів, які народилися у цифровому суспільстві, використання таких
засобів, як інтернет і мобільні пристрої є невід’ємною і цілком природною частиною їхнього
життя. Завдання сучасного викладача перетворити гаджети із засобів комунікації і розваг у
засоби навчання. Наголошено, що у підготовці майбутніх учителів іноземних мов за
допомогою інтернет-технологій та мобільних додатків виконується низка дидактичних
завдань, а саме: формування й удосконалення мовних навичок і вмінь читання, письма,
говоріння, аудіювання; розширення активного та пасивного словників; засвоєння
культурологічних знань; формування культури спілкування й елементів глобального
мислення; розвиток стійкої мотивації до пізнавальної діяльності, потреби у використанні
іноземної мови для ефективного спілкування; формування навичок роботи в групі;
подолання комунікативного бар’єру тощо.
Ключові слова: інформаційні технології; мережа Інтернет; мобільні пристрої; мобільні
додатки; Google Disc; Pear Deck; Kahoot!; Vialogues; Socrative.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Особлива роль у контексті інтеграції України у
світову спільноту належить вдосконаленню освіти шляхом впровадження нових
інформаційних технологій, що супроводжується переходом від застарілої схеми
© Рогульська О. О., Тарасова О. В.
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репродуктивної передачі знань до нової, креативної форми навчання. Саме
інформаційні технології є базою для реструктурування навчального процесу в
умовах кредитно-модульної системи, оскільки відкривають небачені досі
перспективи у розв’язанні важливих завдань підвищення ефективності
навчального процесу, формування стійких пізнавальних інтересів і мотивів у
студентів,

скорочення

часу

на

освоєння

матеріалу,

зняття

напруги,

стимулювання пізнавальної активності і самостійності, розвитку творчих
здібностей.

Окрім перерахованих вище переваг, сучасні інформаційні

технології дозволяють розширити межі заняття й зумовлюють необхідність
використання нових засобів навчання [3]. Для сучасного покоління студентів,
які народилися у цифровому суспільстві і виросли поруч з інформаційними
технологіями, використання таких засобів, як інтернет і мобільні пристрої є
невід’ємною і цілком природною частиною їхнього життя. Завдання сучасного
викладача перетворити гаджети із засобу комунікації і розваги у засоби
навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенденції розвитку та
реформування сучасної системи освіти у контексті становлення інформаційного
суспільства

досліджують

Н. Бібік,

Л. Ващенко,

Н. Воскресенська,

С. Гончаренко, Т. Десятов, А. Джуринський, Г. Єгоров, І. Зязюн, В. Кремень,
О. Локшина,

В. Мадзігон,

Б. Мельниченко,

І. Підласий,

Л. Пуховська,

Г. Сазоненко, О. Сухомлинська. Проблемами пов’язаними з компетентним
впровадженням сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій в
освітній процес займалася низка провідних науковців, а саме: В. Беспалько,
В. Биков, В. Вембер, В. Верлань, Б. Гершунський, А. Гуржій, Р. Гуревич,
М. Жалдак, М. Кадемія, Н. Морзе, Л. Морська та інші. Застосування
інформаційно-комунікаційних

технологій

у

процесі

вивчення

окремих

навчальних дисциплін стало предметом досліджень В. Безуглого, Т. Дубової,
Ю. Жука, О. Калігаєвої, О. Качуровської, О. Красножон, Н. Морзе, І. Семещук,
О. Смалько,

О. Чайковської.

дослідження

британських

та

Особливий

науковий

європейських

учених
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розглядається Ч. Крук (Ch. Crook), Й. Хілд (Y. Heald), К. Ісрофф (K. Issroff),
Хр. Ллойд (Chr. Lloyd), А. Лавлес (A. Loveless), А. МакФарлан (A. McFarlane),
Дж. Паркінсон (J. Parkinson), В. Редінг (V. Reding), І. Скенлон (E. Scanlon),
Л. Томей (L. Tomei), П. Вільямс (P. Williams) та інші. Дослідження науковців
розкривають значення інформаційних потоків із всесвітніх глобальних мереж
для сучасного навчально-виховного процесу.
Мета статті – обґрунтувати доцільність використання мобільних додатків
й описати найбільш ефективні з них: MyWordBook, Pear Deck, Socrative,
Kahoot!, Vialogues, Pixton у підготовці майбутніх учителів іноземної мови.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Особливе значення в навчальному процесі має мережа Інтернет, як засіб
розповсюдження інформації, середовище співпраці та спілкування людей, який
допомагає викладачу та студенту змоделювати потрібне середовище й
отримати можливість для вдосконалення знань, стимулює студентів до
самостійного пошуку інформації, до дослідницької діяльності [5] тощо.
У підготовці майбутніх учителів іноземної мови за допомогою такого засобу як
Інтернет виконується низка дидактичних завдань, а саме: формування й
удосконалення мовних навичок і вмінь читання, письма, говоріння, аудіювання;
розширення активного та пасивного словників; засвоєння культурологічних
знань; формування культури спілкування; формування елементів глобального
мислення; розвиток стійкої мотивації до пізнавальної діяльності, потреби у
використанні іноземної мови для ефективного спілкування; формування
навичок роботи в групі; подолання комунікативного бар’єру тощо.
Під мобільними пристроями слід розуміти компактні портативні пристрої,
що працюють під управлінням операційної системи (наприклад, iOS,
Android, Windows Phone), й підтримують роботу в мобільних мережах і
технологію Wi-Fi. Відмінними рисами мобільних пристроїв є малогабаритність,
індивідуальність,

максимальна

простота

використання,

забезпечення

комунікації та роботи в мережі Інтернет, сумісність зі стаціонарними
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 1

Педагогіка

комп’ютерами і ноутбуками, тривалий час автономної роботи, швидкий запуск і
вимикання [4]. Потенціал мобільного телефону у вивченні іноземної мови
невичерпний,

він

може

замінити

багато

операцій

комп’ютера,

його

використовують для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: вивчення
правопису, лексичного матеріалу, опанування навичок читання, слухання
текстів, діалогів; перегляд відеозаписів; виконання завдань для контролю вмінь
читання й аудіювання; вивчення та повторення граматичного матеріалу в
моделях, таблицях, тренувальних вправах; виконання граматичних завдань і
завдань із розвитку писемного мовлення в малих групах чи індивідуально з
використанням соціальних мереж, незалежно від місця перебування студентів
(на занятті або поза межами аудиторії).
Провідні науковці впевнені, що навчання з використанням інформаційних
технологій пов’язане саме з поширенням мобільних засобів зв’язку, появою
великої кількості навчальних додатків та програм, які розширюють можливості
і покращують якість освіти. Мобільний додаток – це автономний програмний
продукт,

розроблений

спеціально

для

мобільних

пристроїв

з

метою

оптимізувати вирішення проблеми або завдання користувача. Мобільний
додаток

розробляється

спеціально

під

певну

платформу

(Android,

WindowsPhone або iOS) і встановлюється на пристрій як комп’ютерна
програма. Мобільні програми, що cтановлять інтерес у контексті даної роботи,
поширюються через магазини додатків: AppleAppStore, GooglePlay, Windows
PhoneStore та ін.
Практика показує, що мобільні додатки мають чималу перевагу над
традиційними

методами

навчання, а

саме:

інтенсифікація

самостійної

діяльності, індивідуалізація навчання, підвищення пізнавальної активності та
мотивації навчання, здатність забезпечувати зворотний зв’язок, змінювати
наочність, пропонують звукові ефекти, компенсують недоліки аудіо- й
відеозаписів, традиційних підручників. Більшість мобільних додатків, з огляду
на

свою

практичність

у

використанні,

оптимістичний

інтерфейс,

інтерактивність, популярність серед споживачів, стали результативними
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засобами навчання у процесі оволодіння іноземною мовою. Проаналізувавши
низку інформаційних джерел, навчальних платформ, сучасних засобів і
технологій навчання в мережі Інтернет, доктор педагогічних наук, професор
Національного університету «Острозька академія» В. Жуковський обґрунтував
класифікацію мобільних програмних додатків (від англ. Applications, скорочено
Apps.), що можуть бути використані в процесі викладання англійської мови для
студентів, за такими критеріями:
за навчальною метою ‒ для формування навичок (лексичних, граматичних,
фонетичних); для розвитку вмінь (писемного мовлення, читання, аудіювання,
говоріння), для використання тлумачних і перекладних словників; для
виконання автоматичного перекладу; для підготовки до складання міжнародних
тестів;
за віковою категорією ‒ для дітей, студентів і дорослих, які вивчають
англійську мову, та ін.;
за типом операційної системи (ОС) ‒ Android (для планшетів i
смартфонів), iOS (для продукції компанії Apple – iPhone, iPod, iPad), Windows
Phone (для смартфонів);
за типом локалізації (сервер, із якого можна завантажити мобільні додатки
відповідно до типу ОС) ‒ Google Play для Android, App Store для iOS, Windows
Phone Apps + Games Store для Windows Phone;
за доступністю ‒ безкоштовні та платні;
за популярністю [6].
Далі зупинимося на додатках, які вважаємо за доцільне використовувати у
підготовці майбутніх учителів іноземної мови. Додаток MyWordBook,
доступний на сайті Британської ради, розроблено у вигляді інтерактивної
записної книжки для тих, хто вивчає англійську мову. Лексика у додатку
представлена у вигляді наборів інтерактивних флешкарт, організованих як в
довільному порядку, так і у вигляді тематичних груп, розподілених за трьома
рівнями складності. Кожна флешкарта забезпечена дефініцією і прикладом
вживання зі словника Cambridge University Press, перекладом, полями для
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нотаток, аудіо-прикладом, зображенням. Рубрика «Practice» містить п’ять видів
завдань, після виконання яких користувач може перемістити слово в список
вивченої лексики.
Крім можливості використання у позааудиторній роботі, додатки слугують
і для інтенсифікації аудиторних занять. Наприклад, існує додаток Pear Deck, за
допомогою якого користувачі можуть створювати цікаві презентації замість
нудних рефератів. Потрібно завантажити необхідні файли (тексти, картинки,
відео) на Google Disc, синхронізувати Google Disc з Pear Deck і розставити
файли в необхідному порядку. Презентація готова. Потім студентам потрібно
запустити додаток на мобільному пристрої, що дозволить викладачеві і
студентам під час активної сесії взаємодіяти з аудиторією, створюючи питання
і завдання в реальному часі під час демонстрації презентації. Кожен студент
зможе бачити презентацію, питання і завдання на своєму пристрої.
Мобільний додаток Socrative – це збірник вікторин. З його допомогою
викладач може створювати опитувальники з відкритими питаннями і тести з
варіантами відповідей. Студенти приєднуються до вікторині за посиланням, а
результати їх відповідей обробляються програмою. В результаті викладач
отримує статистику по кожному студентові й таблицю загальних результатів.
Kahoot! – це безкоштовний сервіс з інтуїтивно зрозумілим меню, який
слугує інструментом для швидкого створення інтерактивних вікторин,
опитувань, обговорень, відеороликів.

Рис. 1. Скріншот сайту сервісу Kahoot!
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Vialogues – онлайн-ресурс, створений для дискусій навколо відео. Працює
«віалог» таким чином: необхідно завантажити ролик з YouTube (або будь-якого
іншого ресурсу) на сайт, створити його короткий опис і додати питання для
обговорення, а також призначити модератора дискусії, який може залишати
коментарі та питання до конкретних частин відео.
Для кращого засвоєння вивченого матеріалу, наприклад, з окремих тем
дисципліни «Практичний курс англійської мови»: Family, Homes and Dwellings,
Food, Arts, Shopping можна намалювати разом з ними комікс на вивчену тему.
Pixton дозволить це зробити навіть тим, хто не вміє малювати.
Вважаємо за необхідне проаналізувати більш детально мобільний додаток
«Kahoot!», який використовуємо на заняттях з «Практичного курсу англійської
мови» для підготовки майбутніх учителів іноземної мови.
«Kahoot!» – безкоштовний і повністю доступний після реєстрації сервіс зі
зрозумілим меню, який слугує інструментом для швидкого створення
інтерактивних вікторин, дидактичних ігор, опитувальників, тестів, дискусій,
відеороликів тощо. Оскільки інтерактивна взаємодія характеризується високим
показником інтенсивності спілкування учасників, їх прямою комунікацією,
допомагає урізноманітнити сприйняття інформації, що покращує її засвоєння,
додаток «Kahoot!» доцільно використовувати на будь-якому етапі заняття та з
різною метою, а саме для: актуалізації опорних знань, умінь та навичок;
мотивації та стимулювання навчальної діяльності; осмислення нових знань,
умінь та навичок; закріплення, систематизації та узагальнення нового
матеріалу;

перевірки

знань

фактичного

матеріалу,

основних

понять,

діагностики правильності засвоєння студентами знань, перевірки домашніх
завдань тощо.
Ідея Kahoot! належить Альфy Інге Ванг (Alf Inge Wang), професору з
інформатики та технологій ігор Норвезького університету технології та науки в
Тронхеймі, Норвегія. Професор Ванг запропонував цю ідею на своїй лекції ще у
2006 році. Технологія заснована на дослідженні для здобуття ступеня магістра,
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проведеному співзасновником Kahoot! Мортеном Версвіком (Morten Versvik),
який на той час був студентом Ванга. Пізніше, співзасновники Джеймі Брукер
(Jamie Brooker), Йохан Бранд (Johan Brand) та Асмунд Фюрус (Asmund
Furuseth) приєдналися до компанії та працювали над дизайном Kahoot! Бета
версія Kahoot! була випущена в SXSW EDU в Остіні, штат Техас, у березні 2013
року. Протягом кількох місяців у Kahoot! з’явилися мільйони користувачів.
Файли, створені за допомогою програми, називають «кахутами», вони
мають вигляд інтерактивної міні-ігри. Для роботи з програмою необхідна
реєстрація на сайті https://getkahoot.com, а для проведення опитування, дискусії
або вікторини в аудиторії необхідні технічні пристрої: ПК з трансляцією
зображення на екран – у викладача; смартфони або планшети з виходом в
Інтернет – у студентів. Щоб почати гру в аудиторії, викладачеві потрібно
надати групі студентів згенерований системою код, який вони мають ввести на
своїх мобільних пристроях. Одразу ж після вікторини, тестування чи
дидактичної гри сервіс дозволяє дізнатися, як відповів на запитання кожен
студент, та побудувати діаграми успішності всієї аудиторії. Самі ж студенти
можуть стежити за своїми результатами в спеціальних таблицях. Також
студенти можуть скористатися режимом «Ghost mode», який дозволяє пройти
тест ще раз, але з урахуванням результатів першого проходження, й відстежити
рівень знань студентів між першим запуском і всіма подальшими.
Налаштування програми дозволяють: обрати рівень складності питання
(від нього залежить кількість балів що нараховуються); встановлювати часовий
інтервал для відповіді на питання; додавати до питання опис (пояснення) і теги;
обирати мову, рівень доступу, цільову аудиторію; використовувати в якості
фону гри під час очікування учасників зображення і відео; обирати порядок
питань і відповідей; автоматично здійснювати перехід до наступного питання;
вмикати/вимикати фонову музику; організовувати спільну роботу над
розробленням онлайн-заходів; завантажувати результати на ПК в форматі MS
Excel і на Google Disc.
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Наведемо алгоритм роботи із сервісом «Kahoot!» на прикладі авторської
гри, розробленої з метою повторення й закріплення лексичного матеріалу з
теми «Homes and Dwellings», яку вивчають студенти першого курсу
спеціальності «Середня освіта. Англійська мова і література»:
Крок 1. Викладач створює кахут на сайті create.kahoot.it, виконуючи
покрокові вказівки.

Крок

2.

Викладач

запускає

(відбувається

автоматичний

редирект

(перенаправлення) з сайту create.kahoot.it на сайт play.kahoot.it) створений
кахут, наприклад тест, на комп’ютері з інтерактивною дошкою, ТВ-панеллю
або іншим пристроєм у навчальній аудиторії і чекає підключення студентів.
Студенти відкривають сайт kahoot.it або додаток Kahoot! на своїх смартфонах,
планшетах, ПК або ноутбуках і вводять ігровий код (Game Pin), який бачать на
екрані педагога, й таким чином долучаються до загальної колаборативної
мережі.

Крок 3. Викладач обирає режим гри: командне або індивідуальне змагання.
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Крок 4. Після того, як потрібна кількість студентів успішно підключилися,
педагог запускає Kahoot!, натискаючи на кнопку «Start». Студенти бачать
питання, варіанти відповідей і відповідають на них, використовуючи свої
гаджети.
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Важливо наголосити, що результати відповідей на кожне питання
відображаються на головному екрані. На пристрої студента не відображається
запитання, а також текстовий варіант відповіді, він бачить тільки колір і
геометричну фігуру відповіді. Це навмисно передбачено розробниками,
оскільки Kahoot! не прагне до замкнутості й обмеженості навчання, а, навпаки,
має на меті створення ефективного середовища для навчання, дискусії,
висловлення власної думки кожного студента.
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Крок 5. Коли всі тестові завдання вирішені, студенти бачать на
інтерактивній дошці свої результати. На цьому етапі викладач може провести
рефлексію. Учням пропонується оцінити тест за 5-бальною шкалою, висловити
свої емоції/почуття, оцінити відповідність тесту вивченим темам/матеріалами і
прийняти рішення про рекомендацію цього тесту іншим студентам.

Крок 6. Далі викладач має можливість зберегти усі результати студентів
шляхом експорту в Excel-документ і збереженням його на свій комп'ютер або
на Google Disk.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проведений огляд дозволяє зробити висновок, що сьогодні існує значна
кількість мобільних додатків і програм, які можуть бути ефективно використані
у підготовці майбутніх учителів іноземної мови. Широкий спектр і
різноманітність існуючих мобільних навчальних ресурсів дозволяють обирати
додатки відповідно до індивідуальних потреб, інтересів і рівнів мовної
підготовки студентів. На нашу думку, використання мобільних додатків
підвищує

мотивацію

і

пізнавальну

активність

студентів,

допомагає

індивідуалізувати навчання, усуває психологічний барʼєр у використанні
іноземної мови як засобу спілкування, сприяє формуванню комунікативної
компетенції, інтенсифікації самостійної роботи студентів.
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Oxana Rogulska and Olga Tarasova. Mobile Applications use in the Future Foreign
Languages Teachers’ Professional Training
The advantages of the mobile applications use in the future foreign languages teachers’
professional training at higher education institutions are grounded in the article. It is emphasized
that in the context of Ukraine's integration into the world community a special goal implicates the
improvement of education through the introduction of new information technologies and the
transition from the outdated scheme of reproductive knowledge transfer to a new, creative form of
education. It is emphasized that information technologies are the basis for restructuring the modern
educational process, since they open up unprecedented perspectives in solving important tasks of
increasing the efficiency of the educational process, formation students’ stable cognitive interests
and motives, reducing the time for mastering the material, removing stress, stimulating cognitive
activity and independence, development of creative abilities. It is emphasized that for a modern
generation of students living in a digital society, the use of such means as the Internet and mobile
devices is an integral and quite natural part of their lives. The task of the modern teacher is to turn
gadgets from means of communication and entertainment into the means of training. It is underlined
that in the future foreign languages teachers training through Internet technologies and mobile
applications a number of didactic tasks are carried out, namely: the formation and improvement of
reading, writing, speaking, listening skills; expanding active and passive vocabularies; enrichment
in cultural knowledge; formation of a communication culture and elements of global thinking; the
development of a stable motivation for cognitive activity, the need to use a foreign language for
effective communication; overcoming the communicative barriers and so on.
Key words: information technologies; Internet; mobile devices; mobile applications; Google
Disc; Pear Deck; Kahoot !; Vialogues; Socrative.
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ЗМІСТІ
ВИВЧЕННЯ МОВНОГО БЛОКУ ДИСЦИПЛІН
Стаття присвячена особливостям організації навчального проектування під час
фахової підготовки майбутніх юристів у змісті вивчення мовного блоку дисциплін.
Робота з навчальним проектом насамперед передбачає укладання фахового словника
на основі синхронного й діахронного аспектів, а також з урахуванням динаміки соціальнополітичного розвитку сучасної світової спільноти загалом, вітчизняної політики зокрема.
У статті наводиться як приклад навчальний проект («Сучасна поняттєва основа
правової держави», «Базові поняття сучасної міжнародної юриспруденції», «Субмова
права»), який репрезентує порівняльний аспект поняття прав і свобод особистості,
політичної позиції особистості в державах сучасного світу.
Термін права може характеризуватись як загальноюридичний (поширений в усіх
галузях права), галузевий (присутній лише в певній галузі права), міжгалузевий (відомий у
двох або кількох галузях права), суміжний з іншими галузями діяльності. В умовах
глобалізації юридичне поняття становить невід’ємний складник інтегрованого поняття про
такі поняття, як: особистість, право / свобода, громадянин, держава.
З урахуванням того, що права людини існують як система універсальних політичних
норм і стандартів, які діють незалежно від характеру режиму правління і конституційної
системи конкретної країни, у змісті проектування передбачено аналіз словникового значення
слова «держава», «конституція», «конституційна система», «політологія», «система влади»,
«глобалізація», «міжкультурна комунікація», «право особистості».
Формуючи фаховий словник, майбутнім юристам на поняттєвому рівні пропонується
розкрити взаємозв’язок понять «соціально-економічні права» й ідеї «соціальної
справедливості», у тому числі на прикладі дискурсивного дослідження мови преамбулі
Статуту Міжнародної організації праці (МОП), яка проголосила метою Ліги Націй
забезпечення миру в усьому світі, який неможливо досягти без соціальної справедливості.
Вивчення формальної й семантичної структури юридичних термінів, розроблення
класифікацій термінів субмови права, питання впорядкування, уніфікації, стандартизації
терміносистем є актуальним для впорядкування національної юридичної термінології.
Розроблення авторського навчального проекту майбутніми юристами під час
вивчення дисциплін мовного блоку сприяє формуванню фахового словника, а також
розвитку правничої картини майбутніх спеціалістів. Пропозицією є розроблення навчальних
проектів, спрямованих на розвиток фахового словника, оскільки формування фахового
словника майбутніх юристів під час вивчення дисциплін мовного блоку має передбачати
синхронний і діахронний аспекти структурно-семантичного складу юридичного терміна,
який відображає юридичне поняття, усталене як на загальноміжнародному рівні, так і з
урахуванням досвіду побудови демократичної системи України в умовах глобалізації,
міжкультурної комунікації й інформатизації.
Ключові слова: навчальне проектування, проектна діяльність, майбутні юристи,
юридичний термін, фахова мовна підготовка майбутніх юристів.
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1. ВСТУП
Постановка проблеми. Фахова мовна підготовка майбутніх юристів
спрямована

насамперед

на

вироблення

предметної

й

комунікативної

компетенцій. Сучасна міжнаціональна юридичні й економічна парадигма
окреслює відповідні маркери обізнаності у відповідних галузях. Зокрема,
процеси глобалізації на рівні соціально-політичного діалогу й міжкультурної
комунікації відображаються не лише на спрямуванні соціально-політичного
курсу сучасної цивілізації, але й визначають дидактичний дискурс сучасного
освітнього процесу, який вимагає інтегрованого підходу до вивчення
спеціальних предметів, відповідно мовна підготовка має організовуватися в
такий спосіб, щоб фаховий словник відтворював сучасне уявлення про
юриспруденцію, права і свободи особистості.
Дослідження окресленої проблеми пов’язане з сучасною практикою
фахової

підготовки

культурологічне
інформаційної

майбутніх

значення,

юристів,

оскільки

транснаціональної

що

актуалізує

майбутній

цивілізації

фахівець

повинен

соціальнов

умовах

орієнтуватися

в

поняттєво-категорійній парадигмі як стосовно вітчизняної чинної законодавчої
системи, так і прогресивної світової правової думки.
Успішне вирішення проблеми якісної мовної підготовки майбутніх
юристів дозволяє шляхом організації проектної діяльності студентів; робота
над навчальним проектом передбачає добір навчального матеріалу, аналіз
юридичних понять із позиції синхронії й діахронії, розроблення аналітичного
прогнозу щодо аналізованого питання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз наукової
літератури дозволяє стверджувати, що окремі аспекти порушуваної проблеми
знайшли своє послідовне висвітлення. У наукових працях таких дослідників,
як: Н. Артикуца, В. Арсенюк, М. Вербенець, Л. Гусейнов, Ю. Зайцев,
Ю. Прадід, О. Сербенська, С. Снігур, З. Тростюк, І. Усенко [1; 3; 4; 9], –
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знайшли теоретичне обґрунтування проблеми становлення субмови права,
загальної характеристики мови законодавства, теорії юрислінгвістики.
Поняття навчального проекту, його структури й методики упровадження
в навчально-виховний процес вишу розробляли Є. Бондревська, Дж. Дьюї,
М. Пістрак, С. Шацький.
Соціологи, які здійснювали свій пошук, спрямований на з’ясування
аспектів взаємозв’язку освіти й суспільства (Е. Гідденс, П. Сорокін, Л. Уорд),
послідовно довели, що розвиток суспільства де термінується рівнем освіти
загалом, юридичного поступу зокрема. Соціальні функції освіти, особливості
взаємодії освітнього інституту з суспільством стали об’єктом дослідження
І. Вейланда, Б. Гершунського, Л. Когана, В. Кременя, О. Якуби.
Викладений вище аналіз наукової літератури сприяє осмисленню
порушеного питання якості юридичної освіти майбутніх правників у змісті
мовної підготовки на основі організації проектної діяльності.
Мета статті – розкрити зміст проектної діяльності майбутніх юристів у
змісті вивчення мовного блоку дисциплін.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мовний блок дисциплін у змісті науково-предметної підготовки
майбутніх юристів охоплює дисципліни іноземної (англійської/німецької) й
української ділової мов. Оволодіння юридичною субмовою під час роботи над
навчальним проектом дозволяє більш ґрунтовно вивчити питання, які
стосуються розвитку базових юридичних понять.
Процес проектування змісту будь-якої навчальної дисципліни має
передбачати, щоб кожна з дисциплін, виучувана майбутнім спеціалістом,
здійснювала фундаментальний внесок до його загальної фахової освіти;
навчання мовної дисципліни / курсу передбачає насамперед не оволодіння
теоретичною інформацією, а насамперед – спеціальності. Основний шлях
реалізації завдання ефективності навчання компетентного юриста полягає в
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навчанні студента методологічного мислення, вибору фахової інформації й
доповнення її до практичної ситуації.
Прикладом може слугувати навчальний проект, який репрезентує
порівняльний аспект поняття прав і свобод особистості, політичної позиції
особистості в державах сучасного світу. Майбутні юристи під час роботи над
проектом опрацьовують наукову літературу, яка дозволяє підготувати
студентам аналітичну довідку про права людини, що мають нормативний й
інституційний (реальний) зміст. Нормативний зміст відображає універсальні
вимоги до організації будь-якої політичної системи, які можуть застосовуватися
як критерії оцінки міжнародних і внутрішньополітичних відносин [8; 10].
Відповідно, на рівні когнітивного аналізу у змісті навчального проекту
майбутні юристи розкривають структурно-семантичні характеристики поняття
«право» з позиції синхронії та діахронії. З урахуванням того, що права людини
існують як система універсальних політичних норм і стандартів, які діють
незалежно від характеру режиму правління і конституційної системи
конкретної країни, у змісті проектування має бути передбачено аналіз
словникового значення слова «держава», «конституція», «конституційна
система», «політологія», «система влади».
Розвиток фахового словника майбутніх юристів конституюється на
розумінні власне поняття «юридичний термін», який співвідноситься з
правовим поняттям як першоелементом правового знання і слугує його
знаковою (мовною) моделлю [5; 8]; поняттєва сутність юридичного поняття
зумовлює місце і статус юридичного терміна в терміносистемі, його категорійні
та класифікаційні ознаки.
Термін

права

може

характеризуватись

як

загальноюридичний

(поширений в усіх галузях права), галузевий (присутній лише в певній галузі
права), міжгалузевий (відомий у двох або кількох галузях права), суміжний з
іншими галузями діяльності. В умовах глобалізації юридичне поняття
становить невід’ємний складник інтегрованого поняття про такі поняття, як:
особистість, право / свобода, громадянин, держава.
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Поняття про систему влади можна рекомендувати розкривати через
приклад

реалізації

нормативної

системи

в

міжнародних

відносинах

(реферативне відтворення документів ОБСЄ щодо дотримання прав людини,
які дозволяють розглядати вище принципу невтручання у внутрішні справи
окремих держав).
Актуалізована позиція мобілізує всі країни, які прагнуть до членства в
Євросоюзі, до відповідних змін своїх конституційних і політичних порядків,
стилю діяльності на міжнародній арені. Проектним завданням буде доцільно
підготовка аналітичної довідки щодо особливостей провадження порядку
дотримання прав людини у країнах – членах ЄС.
Методично

доцільним

є

дослідження

структурно-семантичних

характеристик поняття «глобалізація», «міжкультурна комунікація», що
дозволяє увести до фахового словника майбутніх юристів розуміння сучасного
принципу побудови соціально-політичної стратегії.
Комунікація (лат. communication – робити спільним) – один із модусів
існування явищ (поряд з мовою і мовленням); смисловий та ідеально-змістовий
аспекти

соціальної

особистісний,

взаємодії,

трансакційний

спілкування;

процес

обміну

складний,
знаками,

під

символічний,
час

якого

транслюється певна інформація зовнішнього або внутрішнього характеру, а
також демонструються статусні ролі, в яких перебувають учасники спілкування
стосовно один одного [2].
Якщо в широкому розумінні комунікація має місце завжди, коли певній
поведінці або її результату приписується певне значення і вони сприймаються
як знаки або символи, то з позиції юриспруденції ідеться про законодавчу
парадигму, обмін досвідом формування уявлення про сутність права
особистості, поняття про демократичну державу, поняття про тип соціальнокультурного суспільства і відповідної правової реляції.
Зважаючи на те, що друга половина XX століття позначена суттєвими
змінами

спілкування,

інформаційною

що

революцією,

пояснюється
а

також

науково-технічним
персоніфікація
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потрактовується як усвідомлення людиною індивідуальної неповторності,
неподібності стосовно інших людей, об’єктивно може визначатися як причина
ускладнення

міжособистісного

контактів/конфліктів;

спілкування,

зумовлює

збільшення

необхідність

комунікативних

формування

культури

спілкування, оскільки вона становить важливий чинник суспільної інтеграції,
яка має місце у межах глобалізацій них процесів.
У

рамках

міжкультурної

цивілізації

формується

поняття

«носія

національної культури», що описують свідомість людини, яка сформувалася у
процесі оволодіння певною національною культурою й соціально-політичними
уявленнями на рівні кореляцій: держава/громадянин; держава/держава. Носій
національної культури має свідомість, яка сформувалася на основі образів та
уявлень, притаманних національної культурі. Елементи й категорії мовного
коду правової мови формують корелятивну правову картину світу, суголосну із
концептуальною

(науковою)

правовою

картиною.

Вагомим

є

вплив

національно-культурних чинників на семантику лексики права і, відповідно,
фрагментів мовної картини світу на рівні юриспруденції.
Відповідно, під час укладання фахового словника майбутніми юристами у
змісті тематичного проекту (наприклад, «Сучасна поняттєва основа правової
держави», «Базові поняття сучасної міжнародної юриспруденції», «Субмова
права») актуальними є рівневі взаємозв’язки в системі мови права; зміст
базових

категорійно-поняттяєвих

характеристик

правової

термінології;

спостереження над розвитком семантичного значення нових правових термінів.
Нові поняття, які розширюють уявлення про нові юридичні поняття, які
відображають динаміку соціально-політичного суспільства в масштабах
планети. Прикладом може слугувати поняття про «міжкультурну комунікацію»
як спілкування носіїв різних культур, які послуговуються різними мовами, а
також як спілкування на різних суспільних рівнях спілкування (юриспруденція,
економіка, політика).
Міжкультурна комунікація у такий спосіб розуміється нині з соціальнополітичної і юридичної позиції як:
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процес спілкування людей, які належать до різних національних
лінгвокультурних спільнот, послуговуються різними ідіоетнічними мовами,
мають різну правознавчу і політичну компетенцію, яка може стати причиною
комунікативних невдач у спілкуванні;
особливий тип культури, який характеризується взаємодією національних
культур, прагненням досягнення міжнаціональної згоди у всіх сферах
спілкування;
у широкому значенні – увесь спектр можливих типів спілкування, який
відбувається понад межами можливих соціальних груп.
Викладене вище дозволяє визначити різні напрями дослідження мовного
матеріалу в процесі роботи майбутніх юристів над навчальним проектом
мовного спрямування:
динаміка правничого словника;
системні взаємозв’язки правничої лексики;
правнича картина світу сучасної міжкультурної цивілізації;
розвиток поняття «право» в синхронному й діахронному аспектах.
Зокрема, поняття «права» традиційно в юридичній літературі ґрунтується
на поділі прав і свобод громадян на:
громадянські;
політичні

(атрибут

демократичного

суспільства;

фундаментальна

гуманістична цінність демократичного суспільства);
соціально-економічні.
Навчальний проект можна побудувати на основі зіставлення поняття
«право» в сучасних країнах.
Зокрема, декларація західними демократичними країнами універсального
характеру прав людини не знаходять відображення в таких країнах, як Китай,
Сінгапур, Іран, Бангладеш, Сирія, Малайзія, де заперечуються абсолютні права
і свободи особистості, за винятком тих, що передбачені і діють у рамках
законодавства окремих держав. Причинами такого становища політики часто
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називають непридатність «індивідуалізованих» прав людини у країнах, де
панують колективістські цінності або наявні гострі політичні конфлікти.
Якщо йдеться про сформованість правової картини світу у таких країнах,
то на рівні юридичної мови ідеться про поняття «політичної позиції», оскільки
особистість завжди є породженням конкретного суспільства. Прагнення
обмежити її права і свободи є свідченням недостатньої демократичності таких
країн.
Викладене вище актуалізує

питання дослідження тенденцій, що

дозволяють стверджувати про формування ставлення людей до себе як до
повноцінних громадян, які потребують поваги їх прав та гідності, на рівні
загальносвітового процесу, про що свідчить динаміка демократичних настроїв і
рухів у перерахованих країнах. У такий спосіб можемо говорити про те, що
потреби людей в свободі, поваги до людської гідності й особистому
самовираженні
комунікації

і

розширюються
розглядуваний

і

посилюються
термін

«право

в

мовах

міжкультурної

особистості»

набуває

загальноприйнятого трактування в межах сучасної цивілізації.
Такий структурно-семантичний розгляд юридичного поняття з позиції
історії його розвитку, що відтворює розширення уявлення сучасного людства
про право людини в демократичній країні, дозволяє стверджувати, що
національні особливості не можуть бути перешкодою для реалізації прав
людини. Відповідно, словникова стаття поняття «право особистості» на
сучасному етапі розуміння демократичного суспільства має передбачати
поправку: наднаціональне право на свободу кожної людини.
Формуючи фаховий словник, майбутнім юристам на поняттєвому рівні
пропонується розкрити взаємозв’язок понять «соціально-економічні права» й
ідеї «соціальної справедливості», у тому числі на прикладі дискурсивного
дослідження мови преамбулі Статуту Міжнародної організації праці (МОП),
яка проголосила метою Ліги Націй забезпечення миру в усьому світі, який
неможливо досягти без соціальної справедливості.
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Методично

доцільним

буде

здійснення

компонентного

аналізу

термінологічної лексики резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня
1966 року з позиції сучасного розуміння політики дотримання прав людини в
Україні і світовій практиці:
дотримання всіх прав людини й основних свобод, які є неподільними і
взаємозалежними;
актуальність розгляду питання про здійснення, поширення й захисту як
цивільних і політичних, так і економічних, соціальних і культурних прав;
повна реалізація цивільних і політичних прав неможлива без реалізації
економічних, соціальних і культурних прав; досягнення істотного прогресу в
справі реалізації прав людини залежить від здорового розуму і ефективної
національної та міжнародної політики в сфері економічного і соціального
розвитку, як це зазначається в Тегеранської декларації 1968 року.
Подамо науково-методичний коментар щодо того, що незважаючи на те,
що нині економічним, соціальним і культурним правам приділяється менше
уваги в порівнянні з цивільними правами, нині у світовій правовій практиці
вони є предметом ґрунтовного аналізу, оскільки йдеться насамперед про
визначення їх змісту та юридичного характеру зобов’язань, які покладаються на
державу з метою їх здійснення.
Складність питання про соціально-економічні права полягає в тому, що їх
реалізація залежить від економічних можливостей держави, які, в свою чергу,
перебувають у прямій залежності від політики цієї самої держави. Йдеться про
те, що усунення несправедливостей, породжуваних ринком, вирівнювання
соціальної нерівності, впровадження соціальних програм можливе за умови
втручання держави в ринкові відносини задля відновлення/підтримання
соціальної справедливості.
Навчальний проект на прикладі вивчення дисциплін «Англійська ділова
мова»/«Українська ділова мова» може передбачати розроблення етапів
реалізації політики, спрямованої на пошук балансу між ринковою свободою і
державним регулюванням. Задля здійснення аналітичної довідки майбутнім
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юристам пропонується вивчити економічний досвід стосовно виучуваного
питання реляції дотримання соціального права й досягнення соціальної
справедливості країн, де окреслювань питання знайшло послідовне позитивне
розв’язання – Німеччини і Японії, цим країнам вдалося знайти оптимальне
співвідношення між ступенем ринкових свобод і масштабами державного
регулювання.
Фаховий словник майбутніх юристів передбачає також формування
уявлення про «інформаційне право людини», «інтелектуальну власність».
Подамо коментар. Так зване інформаційне суспільство кінця ХХ століття,
суспільство комп’ютерних технологій й подальшого широкого інформаційного
обміну поставило перед людством нову проблему, суть якої полягає у
встановленні оптимального балансу між особистою автономією і «загальним
благом». Ідеться про те, що констатувальна залежність суспільного життя від
інформаційного обміну призводить до нівеляції права на конфіденційність
особистісної інформації, відповідно, персональні дані, які містять різнобічну
інформацію про конкретну людину, починають розглядатися як економічно
вигідний товар і як джерело влади.
Потужні інформаційні можливості сучасних комп’ютерних технологій з
обміну, об’єднання та класифікації інформації надають можливість створити
«інформаційний портрет» індивіда, що дозволяє державним і приватним
інститутам використовувати отриману інформацію у власних інтересах.
Усвідомлення такої інформації здійснює негативний вплив на рефлексію
особистості свого фізичного і юридичного статусу, викликаючи відчуття
перебування під пильною увагою зазначених структур.
Чинна законодавча база в інформаційній сфері, хоча і охоплює основні
інформаційні відносини, однак не виключає важливих проблем, пов’язаних із
завданням комплексного правового врегулювання всіх суспільних відносин,
пов’язаних з функціонуванням інформації.
Методично доцільним буде розроблення інтегрованого навчального
проекту «Інформаційна реальність й інформаційна захищеність людини
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інформаційного суспільства», в основу якого покладено розгляд проблеми
встановлення правового режиму захисту персональних даних громадян і їх
об’єднань, забезпечення права безкоштовного доступу до інформації або
отримання її на комерційних засадах.
Актуальною також є проблема підвищення інформаційно-правової
культури як здатності отримувати необхідні відомості, оперативно і якісно їх
обробляти, ефективно використовувати відповідно зі своїми потребами та
інтересами, як на рівні всього суспільства, так і конкретної особистості
[7, c. 213].

Навчальний

проект

може

передбачати

укладання

фахового

юридичного словника, а також подання системних взаємозв’язків юридичних
термінів і понять, які вони позначають, на рівні таких маркерів: інформаційноправова культура; інформаційне правове поле; інтелектуальна власність;
інформаційна технологія; інформаційна конфіденційність; злочини, пов’язані з
порушенням інформаційної приватності тощо.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивчення формальної й семантичної структури юридичних термінів,
розроблення класифікацій термінів субмови права, питання впорядкування,
уніфікації, стандартизації терміносистем є актуальним для впорядкування
національної юридичної термінології.
Розроблення авторського навчального проекту майбутніми юристами під
час вивчення дисциплін мовного блоку сприяє формуванню фахового словника,
а також розвитку правничої картини майбутніх спеціалістів.
Пропозицією є розроблення навчальних проектів, спрямованих на
розвиток фахового словника, оскільки формування фахового словника
майбутніх юристів під час вивчення дисциплін мовного блоку має передбачати
синхронний і діахронний аспекти структурно-семантичного складу юридичного
терміна,

який

відображає

загальноміжнародному

рівні,

юридичне
так

і

з

поняття,

усталене

урахуванням

досвіду
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демократичної

системи

України

в умовах

глобалізації, міжкультурної

комунікації й інформатизації.
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Sergii Skydan. Prospective Lawyers’ Project Activities as a Part of the Language
Disciplines Block
The article focuses on peculiarities of educational project management during the lawyer
vocational training as a part of the language disciplines block.
First of all, educational projecting means developing of vocational glossary based on
synchronic and diachronic aspects, considering the dynamic of the social and political development
of modern world community in general and the national politics in particular.
The educational project “Contemporary terminology of law-governed state”, “Fundamental
notions of modern international jurisprudence”, “Legal Sublanguage” is used as an example. It
represents a comparative aspect of individual rights and freedoms, political position of the
individual in the modern world.
A legal term can be characterized as general legal (used in all legal spheres), industryspecific (used in some branch of law), intersectoral (used in two or more branches of law), semispecific (is not specific to the field of law only). The legal term is a component of integrative
notions such as a personality, the right / freedom, a citizen, the state.
Bearing in mind that, the human rights are represented as a system of universal political
norms and standards that exist regardless of government system and constitutional framework of the
country, the project content provides for the dictionary meaning analysis of the words “state”,
“constitution”, “constitutional framework”, “politology”, “power system”, “globalization”,
“intercultural communication”, “a person's right”.
Developing of vocational glossary the prospective lawyers have been proposed to articulate
the interrelation of such a concept as “social-economic rights” and an idea of “social justice”. The
analysis should be done based on the discourse language research of the preamble of Charter of the
International Labour Organization (ILO), which proclaimed the League of Nations objective to
ensure peace in the world that cannot be achieved without social justice.
Learning formal and semantic structure of the legal terms, developing of legal sublanguage
terms’ classification, the matters of ordering, unification, terminology standardization are currently
important for the national legal terminology ordering.
The personal educational project development during language disciplines block studying is
instrumental in professional glossary formation and legal practice of perspective experts in the field
of jurisprudence. The author has proposed to develop educational projects that promote professional
glossary increasing of the prospective lawyers. This considers synchronic and diachronic aspects of
the legal term’s structural and semantic components, which represent legal concept settled at a
global level and at the same time it takes account of experience of democracy building in Ukraine in
conditions of globalization, intercultural communication and information technology.
Key words: educational projecting, project activities, prospective lawyers, legal term,
lawyer vocational language training.
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АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСІБ,
ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
У статі розглянуто аналіз психолого-педагогічного дослідження осіб, які знаходяться
в місцях позбавлення волі. Гостро постає проблема повернення до нормального способу
життя: неготовність сім’ї засудженого, повернення в колишнє середовище, низький або
повністю відсутній рівень освіти, нераціональна мотиваційна сфера, низький рівень
самооцінки тощо.
Для впровадження розроблених соціально-педагогічних напрямків ресоціалізації осіб,
які занходяться або готуються до виходу з місць позбавлення волі, актуальною стала
діагностика психологічних характеристик, що стануть ключавими ознаками ефективності
застосованих напрямків, а саме: орієнтація на зміну соціального середовища; соціальнопсихологічна терапія; професійна орієнтація під час навчально-виховного процесу.
Для наукового дослідження було застосовано такі методи: аналіз наукової літератури,
теоретичні методи дослідження, які базуються на аналізі наукової та методичної літератури з
проблем ресоціалізації людей, які готуються до виходу з місць позбавлення волі; емпіричні
методи дослідження, які ґрунтуються напсихолого-педагогічному спостереженні за
пізнавальною, трудовою діяльністю та застосуванням професійних компетентностей
соціальних працівників, психологів та педагогів у процесі ресоціалізації людей, які
готуються до виходу з місць позбавлення волі.
Здійснено діагностику структури інтелекту, навчальної мотивації, невербальної
креативності та рівня самооцінки особистостей, які перебуають у місцях позбавлення волі.
Аналіз результатів мотивів навчальної діяльності дозволяє говорити про те, що навчальна
діяльність опитаних визначається мотивацією на досягнення, пізнавальною мотивацією, та
мотивом зовнішньої стимуляції. Найвищий показник індексу унікальності, що характеризує
невербальну креативність, зустрічається у більшості респондентів.
Впевнена в собі особистість орієнтується на розвиток свого потенціалу, вона
підпорядковує своє існування досягненню стану цілісності, інтегрованості, спонтанності,
гумору, відкритості досвіду. Творча, вмотиваована, інтелектуально гнучка та впевнена у собі
особистість може досягати далеких від творчості цілей заради перспектив у своєму житті.
Вона може залучатись у діяльність, потрібну з якихось важливих для неї причин, як,
наприклад, участь творчих людей у технічній діяльності, в організаційній роботі, для
пояснення своїх цілей іншим людям.
Ключові слова: ресоціалізація; навчальна мотивація; невербальна креативність;
самооцінка; структура інтелекту.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Психолого-педагогічна та соціальна реабілітація
осіб перед звільненням з місць позбавлення волі в даний час є актуальною, так
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як саме якісне повернення до нормального життя стає гострою проблемою для
людей, які готуються вийти з місць позбавлення волі.
Визнана інноваційною сфера надання соціально-педагогічних послуг
особам, звільненим із місць позбавлення
структурно-організаційного

оформлення

й

волі, потребує подальшого
законодавчого

врегулювання.

Вирішення питання ефективної підготовки засуджених до звільнення є одним із
ключових завдань пенітенціарної та пост пенітенціарної теорії та практики. Для
засуджених, які тривалий час відбували покарання, втратили соціально корисні
зв’язки та здебільшого не мають житла, професії і навіть належної освіти,
адаптація до життя на волі в сучасних умовах є дуже складною. Успішна їх
соціальна та психолого-педагогічна адаптація є одним із пріоритетних напрямів
державної політики, адже труднощі у відновленні свого соціального статусу та
поверненні до нормальних умов життя призводять до того, що особи, які
звільнилися з установ виконання покарань, повертаються на кримінальний
шлях, через що підвищується рівень рецидиву злочинів.
Практично повністю наявна відсутність необхідного числа навчених
соціальних педагогів-практиків, психологів, учителів-предметників, здатних
працювати з різними категоріями засуджених по-новому. В неменшому
дефіциті і дослідження психолого-педагогічних показників, аналіз результатів
яких допоможе зорієнтувати спеціалістів у виборі, розробці, модифікації
правильних та ефективних психолого-педагогічних та соціальних інноваційних
технологій ресоціалізації осіб, що знаходяться у місцях позбавлення волі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психолого-педагогічна та
соціальна робота із засудженими є сама по собі багатоаспектним видом
діяльності. Одним з найбільш важливих напрямів діяльності соціальнопедагогічної роботи із засудженими є їх персональна підготовка до звільнення з
місць позбавлення волі та соціально-педагогічна та психологічна робота із їх
сім’ями,

яка

стала

об’єктом

досліджень

А. Капської, В. Наливайко, А. Степанюка.

М. Денисової,

Працівники

В. Дружиніна,

виправних колоній

(тюрем) взаємодіють у вирішенні питань трудової і побутової допомоги особам,
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 1

Педагогіка

що звільняються з місць відбуття позбавлення волі. Це перш за все допомога у
сферах опіки, управлінні охорони здоров’я, освіті, соціальному захисті
населення, роботі з комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав. Всі ці
види соціально-педагогічної роботи є необхідними та традиційними, які
потребують сучасного вдосконалення та ствюрюють умови для нашого
подальшого дослідження.
Метою статті є аналіз пілотного психолого-педагогічного дослідження
осіб, які знаходяться у місцях позбавлення волі.
Кафедрою

соціальної

роботи

ПВНЗ

«Кропивницький

інститут

державного та муніципального управління» було проведено пілотне психологопедагогічне

дослідження.

Респондентами

виступили

учні

вечірньої

загальноосвітньої школи №38 – люди, які знаходяться в місцях позбавлення
волі м. Кропивницький, кількістю 30 осіб, віком від 16 до 47 років.
Дослідження проводилося у листопаді 2018 року.
Для дослідження структури інтелекту, самооцінки, креативності та
мотиваційних характеристик особистості людей, які готуються до виходу з
місць позбавлення волі, використано такі методики:
методика

«Діагностика

структури

навчальної

мотивації»

за

М. Фєтіскіним [6];
методика «Діагностика невербальної креативності (скорочений варіант
тесту П. Торренса)» за А. Вороніним [4];
«Методика

діагностики

структури

інтелекту»,

тест

Р. Амтхауера

(скорочений варіант розроблений А. Вороніним і С. Бірюковим) [4];
Методика

«Вербальна

діагностика

самооцінки

особистості»

за

М. Фєтіскіним [6].
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціально-педагогічна

робота

із

засудженими

є

сама

по

собі

багатоаспектним видом діяльності. Одним з найбільш важливих напрямів
діяльності соціально-педагогічної роботи із засудженими є їх персональна
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підготовка до звільнення з місць позбавлення волі, яки, направлений на
ресоціалізацію самих засуджених. Головна мета ресоціалізації - повернути в
суспільство «соціально здорову» особистість, здатну до інтелектуального
самовдосконалення, вияву творчих здібностей, позитивної мотивації до якісної
професійної та побутової життєдіяльності, з адекватною самооцінкою;
підготовлену до різних умов життя, які існують в суспільстві.
Для дослідження креаативності застосовано методику діагностики
невербальної

креативності,

яка

представляє

собою

12

субтестів

запропонованих П. Торренсом. В дослідженні використано один із субтестів
«Завершення картинок». Під час використання цього тесту особливий акцент
робився на виявленні невербальної креативності як певної здатності до
створення нового, оригінального продукту в умовах мінімальної вербалізації.
Іншими словами – вербалізація матеріалу, з яким працює піддослідний, і
засобів створення нового продукту не обов’язкова і вторинна. За допомогою
цього тесту ми визначили рівень оригінальності і рівень унікальності.
Опитавши групу респондентів, яка складається з 30 осіб, ми визначили,
що

рівень

невербальної

креативності

досліджених

нами

засуджених

(за індексом оригінальності) має показники нижче середнього (18 %). Однак
для його оцінки важливіше значення має індекс унікальності: результат індексу
унікальності (72 %), дозволяє стверджувати, що створення унікального
продукту діяльності можливе для всіх опитуваних. Унікальність цієї категорії
людей має високі показники, що говорить про наявність неаби-яких творчих
здібностей у досліджених особистостей.
Впевнена в собі особистість орієнтується на розвиток свого потенціалу,
вона підпорядковує своє існування досягненню стану цілісності, інтегрованості,
спонтанності, гумору, відкритості досвіду. Творча особистість може досягати
далеких від творчості цілей заради перспектив у своєму житті, вона може
залучатись у діяльність, потрібну з якихось важливих для неї причин, як,
наприклад, участь творчих людей у технічній діяльності, в організаційній
роботі, для пояснення своїх цілей іншим людям тощо. При високому рівні
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креативності впевнена в своїх силах, здібностях особистість ґрунтовно
підходить до виконання завдань, швидше, якісніше досягає кінцевої мети
пізнавальної діяльності і має креативний рівень останньої.
Методика «Діагностика структури навчальної мотивації» дозволила
вивчити найбільш значимі мотиви навчальної діяльності та їх якісний аналіз у
людей різного віку. Навчальна мотивація є відповідним показником для
професійного самовизначення та може бути врахована при здобутті освіти осіб,
які готуються до виходу з місць позбвалення волі.
Рушійною силою процесу професійного навчання є мотиви навчальної
діяльності. Мотивом навчання виступає внутрішня спонукальна сила, яка
забезпечує

рух

особистості

до

пізнавальної

діяльності,

активізує

інтелектуальний розвиток в процесі діяльності. В ролі мотивів можуть
виступати потреби і інтереси, прагнення і емоції, установки і ідеали.
З психологічної точки зору мотиви є внутрішніми рушіями навчальної
діяльності, від яких залежить успішність і результативність останньої.
В нашому дослідженні ми виділили декілька групових мотивів навчальної
діяльності. У відсотках зазнчаємо кількісні характеристики кожного мотиву у
респондентів.
Пізнавальний мотив (46 %) – проявляються в пробудженні пізнавальних
інтересів і реалізуються через одержання задоволення від самого процесу
пізнання і його результатів. Пізнавальна діяльність людини є провідною
сферою її життєдіяльності. Тому формування у людей пізнавальних мотивів –
провідний фактор успішності пізнавальної діяльності, оскільки через нього
реалізується природна потреба людини. Це повязано з тим, що вчителі
вечірньої школи адаптують навчальний матеріал з кожної дисципліни та
використовують його відповідно до вікових особливостей та інтелектуальних
здібностей кожного учня.
Комунікативний мотив виражається в бажанні спілкування. Подібно до
потреби в діяльності, людина має потребу в спілкуванні, задоволення якої є
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необхідною умовою нормального психічного

та соціального розвитку

особистості та розвитку пізнавальної діяльності (39 %).
Мотив емоційного задоволення – інтерес до певного виду діяльності,
процесу виконання цього процесу, позитивний емоційний стан під час
навчальної діяльності, почуття радості і задоволення від навчання (33 %).
Мотив саморозвитку – розуміння важливості знань, потреба в самоосвіті,
невдоволеність рівнем своїх знань, бажання і прагнення самостійно розв’язати
проблему, не зважаючи на те що люди знаходяться в місцях позбавлення волі
(34 %).
Зовнішня стимуляція – бажання заслужити схвалення від товаришів,
колективу, прояв самолюбства і честолюбства, страх перед викладачем (45 %).
Мотив досягнення – прагнення бути освіченим членом суспільства,
відповідальність, обов’язок перед колективом, суспільством, батьками, користь
для оволодіння майбутньою професією, меркантильність, матеріальна вигода,
стрімка кар’єра. Для 58% опитуваних характерним є домінування мотиву
досягнення і особливо яскраво це спостерігається при навчальній діяльності.
Порівнянно з іншими мотивами, мотив досягнення має найважливіше
значення в навчальній діяльності серед всіх досліджених. Маємо припущення,
що багато хто із опитуваних орієнтуються на певні майбутні творчі досягнення,
успіх в кар’єрі, уникнення проблем при влаштуванні на роботу, що залежить
від теперішніх успіхів в навчальній діяльності. Це дає можливість зробити
якісну інтерпретацію того, що провідною мотивацією для опитуваних є
внутрішня, в тому числі й мотивація досягнення.
За допомогою методики діагностики структури інтелекту були спроби
вивчити рівень загальних інтелектуальних здібностей, основні групові фактори
структури інтелекту та їх якісний аналіз у респондентів різного віку. Тест
діагностує загальний інтелект (G – фактор за Спірменом) та основні
його групові фактори, а саме: просторовий, числовий та вербальний. Так званий
«G – фактор» – загальні здібності до навчання. Бал отримують на основі
складання показників трьох факторів: вербального, числового та тесту на
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сприйняття трьохмірного простору. Сума балів за всіма факторами визначає
загальну оцінку рівня інтелекту.
Нажаль із 30 опитаних респондентів, лише 25 % хоча б спробували дати
відповідь на запитання тесту. Лише 1 респондент відповів на 16 запитань тесту,
дав вірні відповіді.
Аналізуючи

результати

відповідей

респондентів,

з’ясовано,

що

розрахунково-математичний вектор, тобто числова частина тесту зазнала
найбільших складнощів. Лише 13 % респондентів відповіли на одне запитання
цього блоку. По три правильні відповіді отримали блоки на дослідження
просторового мислення та пам’яті і зосередженості уваги.
Аналіз результатів діагностики рівня загального інтелекту виокремив, що
рівень його показників визначається переважно досвідом суб’єкта навчання та
виховання по взаємодії з навколишніми суспільством, успішністю та рівнем
засвоєних знань тощо.
За допомогою методики вербальної діагностики самооцінки особистості
визначено такі показники самооцінки респондентів різних вікових категорій.
Аналіз показників показує, що у переважної більшості досліджених 70 %
(середній показник рівня самооцінки 44 бали) спостерігається середній рівень
самооцінки (респонденти віком від 26 до 35 років). Лише 15 % досліджених має
високий рівень (респонденти віком від 14 до 25 років) і одиниці — низький (два
респонденти віком 47 років та один – 36 років).
Дані свідчать, що більшість досліджених – це люди, які рідко страждають
комплексом неповноцінності, час від часу намагаючись підлаштуватися під
думку інших людей. Респонденти з високим рівнем самооцінки впевнені в собі,
реагують на зауваження та рідко сумніваються в необхідності своїх дій. 3 %
опитаних хворобливо переносять критичні зауваження, не впевнені в собі.
Але зазначимо, що, на відміну від інших якостей особистості, самооцінка
досить мінлива і в багатьох випадках залежить від ситуації, умов і періоду
життя, подій.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Комплексний аналіз результатів дослідження за зазначеними вище
методиками свідчить про існування як схожості (приблизно однаковий за
значеннями рівень загального інтелекту), так і певної відмінності між
респондентами різного віку. Наприклад, переважна відсутність показників
виконаного субтесту на числовий фактор структури інтелекту є найбільш
поширеними у респондентів, що говорить про низький рівень структури
інтелекту, тоді як аналіз показників субтесту на дослідження вербального
фактору показав високе значення лише у 16 % респондентів. Аналіз результатів
мотивів навчальної діяльності дозволяє говорити про те, що навчальна
діяльність опитаних визначається мотивацією на досягнення, пізнавальною
мотивацією, та мотивом зовнішньої стимуляції. Найвищий показник індексу
унікальності, що характеризує компонент «креативність», зустрічається у
більшості респондентів, тоді, як індекс оригінальності – тільки у 18 %
опитаних.
Підготовка засуджених до виходу з місць позбавлення волі базується на
кропіткій роботі у системі заходів щодо попереднього вирішення питань
соціально-психологічного
побутового

пристрою

та

інтелектуального

засуджених,

які

розвитку,

передбачають

трудового

їх

і

педагогічну,

психологічну, етичну, правову підготовку, ефективне надання безпосередньої
допомоги у відновленні та розвитку соціально корисних зв’язків засуджених.
Наступним
розроблених

кроком

у

нашому

соціально-педагогічних

дослідженні

напрямків

буде

впровадження

ресоціалізації

осіб,

які

готуються до виходу з місць позбавлення волі, а саме: орієнтація на зміну
соціального

середовища;

соціально-психологічна

терапія;

професійна

орієнтація під час навчально-виховного процесу.
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Tatiana Ternavska. The analysis of Psychological-Pedagogical Research of Persons,
Who are in Places of Detention
In the present article the analysis of psychological-pedagogical research of persons who are
in places of detention is considered. The problem of returning to normal life sharply rises before the
convict: the family of the convict being not ready, return to the previous environment, low and
absent level of education, the irrational motivational sphere, low level of self-assessment, and so on.
For introduction of the developed social-pedagogical directions of resocialization of persons
who are in the places of detention or getting ready to leave these places, the diagnostics of
psychological characteristics which will become key signs of efficiency of the applied directions
became relevant, namely: orientation to changing of the social environment; social-pedagogical
therapy; professional orientation during teaching and educational process.
The following methods were applied for scientific research: the analysis of scientific
literature, theoretical methods of research which are based on the analysis of scientific and
methodical literature dealing with problems of resocialization of people who are getting ready to
leave places of detention; empirical methods of research which are based on psychology and
pedagogical observation of cognitive labor activity and application of professional competences of
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social workers, psychologists and teachers in the process of resocialization of people who are
getting ready to leave places of detention.
Diagnostics of structure of intelligence, educational motivation, nonverbal creativity and
level of self-assessment of persons who are in places of detention is performed. The analysis of
results of motives of educational activity allows saying that educational activity of respondents is
defined by motivation on achievement, cognitive motivation, and by motive of external stimulation.
The highest indicator of the index of uniqueness that characterizes nonverbal creativity is met at
most of respondents.
The self-assured personality is guided by development of the his/her potential, he/she
subordinates the existence to achievement of a condition of integrity, integration, spontaneity,
humour, openness of experience. Creative, motivated, intelligently flexible and self-assured
personality can achieve the objectives, far from creativity, for the sake of prospects in his/her life.
He/she can be attracted to the activity necessary from some reasons, important for him/her,
as, for example, participation of creative people in technical activity, in organizational work, for
explanation of his/her purposes for other people.
Key words: resocialization; educational motivation; nonverbal creativity; self- assessment;
structure of intelligence.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ
СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ
ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНОГО ТЕКСТУ
Стаття присвячена дослідженню теорії навчання іншомовного професійноорієнтованого аудіювання на прикладі англійської мови для студентів інженерно-технічних
спеціальностей.
Запропоновано навчально-методичний комплекс вправ для формування та розвитку
навичок професійно-орієнтованого аудіювання із використанням професійно спрямованих
аутентичних аудіо текстів, що сприяє процесу гуманітаризації професійної підготовки
студентів, їх вихованню і культурному розвитку.
Уточнено визначення поняття аудіювання як комплексну мовленнєву розумову
діяльність, що включає в себе ряд психічних процесів, таких як: сприймання на слух, увага,
розпізнавання, зіставлення мовленнєвих засобів та їх ідентифікація, які становлять основу
психологічних аспектів аудіювання. Враховуючи специфіку викладання “Іноземної мови за
професійним спрямуванням” для студентів інженерних спеціальностей, доцільно
використовувати умовно-комунікативні та комунікативні рецептивні вправи. При виконанні
таких мовленнєвих вправ студенти оволодівають уміннями передбачати зміст, виділяти
головне, знаходити другорядні деталі, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки,
зосереджувати увагу на діях і характеристиках персонажів, стежити за логічною
послідовністю подій і дотримуватися її при передачі змісту.
У статті проаналізовано організацію навчання аудіювання в зарубіжних підручниках і
навчальних посібниках, що дозволило виділити три основні етапи роботи з аудіо текстом:
дотекстовий, текстовий і післятекстовий та впровадити їх в процес навчання для
динамічного поєднання різних форми роботи з аудіо-текстом, що сприяє достатньо повному і
ефективному управлінню процесом розуміння студентами зв'язної іноземної мови на слух,
інтенсифікує навчання аудіювання як вид мовленнєвої діяльності.
Професійно-орієнтоване іншомовне аудіювання на сучасному етапі є одним з основних
засобів отримання, поглиблення, вдосконалення професійних знань і створює основу для їх
подальшого використання у майбутній професійній діяльності.
Ключові слова: іноземна мова; аудіювання; професійно-орієнтовне навчання;
міжкультурне спілкування.

1. ВСТУП
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах розвитку
сучасного суспільства при підготовці фахівців особливо актуальними стають
проблеми навчання іноземних мов в контексті міжкультурного спілкування. У
© Харжевська О. М.
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закладах

вищої

освіти

(ЗВО)

на

інженерно-технічних

спеціальностях

дисципліну «Іноземну мову за професійним спрямуванням» (ІМПС) відносять
до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, тому
вона відіграє одну із головних ролей в процесі гуманітаризації професійної
підготовки студентів, їх виховання і культурного розвитку.
Спілкування

в

професійній

сфері

значно

розширилося

завдяки

міжнародним конференціям, семінарам, переговорам, навчанню за кордоном,
міжкультурним обмінам та стали нормою громадського життя. Тому знання
іноземної мови набуває ширшого значення для процесу комунікації з
іноземними громадянами як у побутовій, так і в діловій та професійній
сферах [1].
Метою навчання міжкультурної

комунікації

є процес оволодіння

навичками іншомовного спілкування, ключовим компонентом якого є
розуміння іноземної мови на слух.
При вивченні іноземної мови навчання аудіювання є найважчим видом
рецептивної мовної діяльності. Однак, на відміну від навчання читання, йому
наразі не приділяють достатньої уваги в процесі навчання іноземної мови у
ЗВО, зокрема серед студентів інженерно-технічних спеціальностей.
Таким чином, належне оволодіння навичками аудіювання з іноземної мови
є

однією

із

важливих

умов

серед

випускників

інженерно-технічних

спеціальностей, також майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин,
ділових комерційних і особистісних контактів. Отже, завдання педагогів
розвинути навички аудіювання з іноземної мови саме у випускників інженернотехнічних спеціальностей в професійній сфері стає особливо актуальним.
Як показує практика навчання – професійно-орієнтоване аудіювання
залишається недостатньо розробленим видом мовленнєвої діяльності в
методиці викладання іноземної мови.
Це зумовлює протиріччя між соціальним замовленням, а саме потребою у
фахівцях, здатних сприймати професійно-орієнтовану іншомовну мову на слух,
і

недостатньо

глибоко

дослідженій

проблемі

навчання
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орієнтованого аудіювання. Виходячи зі сказаного, проблема дослідження
полягає у вдосконаленні методики навчання іншомовного професійноорієнтованого

аудіювання

в

умовах

ЗВО

серед

інженерно-технічних

спеціальностей, що враховує специфіку різних етапів навчання [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічною основою
даного дослідження послужили роботи з проблем психології мовленнєвої
діяльності JI. C. Виготського М. І. Жинкіна, О. О. Леонтьєва [4],
С. Л. Рубінштейна, І. О. Зимньої [5], Дж. А. Міллера; зарубіжні роботи
Дж. Маркс (J.Marks), К. Маккогі (K. Mc Caughey), Г. Гюстон (H. Houston) [9],
Н. Пічі (N.Peachey); теоретичні положення комунікативного та особистіснодіяльнісного підходів до навчання іншомовної діяльності Е. І. Пассов,
Т. С. Серова, В. Л. Скалкін); теоретичні положення методики навчання
аудіювання іноземною мовою (О. Б. Бігич, І. Л. Бім, С. Ф. Шатілов,
Л. Ю. Куліш);

теорія

навчання

професійно-орієнтованого

аудіювання

(Т. С. Серова, А. Л. Гайсіна, Е. В. Тарасова, М. П. Базіна, О. А. Обдалова); а
також зарубіжні роботи з проблем використання інформаційних технологій (С.
Браун (S. Brown), Дж. К. Річардс (J. C. Richards)).
Вирішення
дослідження:

поставлених
аналіз

і

завдань

вивчення

зумовлює

вибір

таких

психолого-педагогічної,

методів

технічної

та

спеціальної літератури з проблематики дослідження; аналіз вітчизняного і
зарубіжного досвіду навчання професійно-орієнтованого аудіювання іноземної
мови; аналіз навчально-програмної документації, електронних навчальних
посібників з англійської мови; педагогічне спостереження, бесіда із студентами
та тестування.
Метою статті є теоретичне обґрунтування та розробка навчальнометодичного

комплексу

вправ

із

навчання

професійно-орієнтованого

аудіювання студентів старших курсів інженерно-технічних спеціальностей із
використанням

аудіо-мультимедійних

засобів

на

прикладі

професійно

спрямованих аутентичних аудіо текстів, формування та розвиток умінь і
навичок професійно-орієнтованого аудіювання.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 1

Педагогіка

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Процес навчання професійно-орієнтованого аудіювання серед студентів
ЗВО забезпечує ефективніше формування і подальший розвиток умінь та
навичок сприймати іноземну мову на слух тоді, коли навчання базується на
ситуативних професійно-орієнтовних завданнях. У процесі навчання доцільно
використовувати навчально-методичний комплекс, що включає навчальнометодичні завдання, аудіо-, та відео-мультимедійні засоби навчання, завдання
для самостійної роботи, словник технічних термінів. Компоненти даного
навчально-методичного

комплексу

побудовані

на

основі

спеціально

розробленого комплексу і послідовності вправ із навчання професійноорієнтованого аудіювання, при відборі аудіо тексту враховуються принципи
комунікативної значущості професійної інформації, достатності професійної
інформації, обліку предметно-змістовної сторони тексту, цікавості тексту,
мовної складності тексту, мовної доступності, автентичності [3].
Аудіювання – це складний психофізіологічний процес, який включає в
себе перцептивну, розумову, мнемічну діяльність. Перцептивною ця діяльність
називається тому, що під час аудіювання здійснюється сприйняття усного
мовлення. Розумовою вона є тому, що пов’язана з рядом розумових операцій,
таких як: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, абстрагування.
Мнемічною ця діяльність визначається тому, що під час сприйняття
відбувається виділення та засвоєння інформативних ознак мовних та
мовленнєвих одиниць, трансформація слухового образу і впізнавання, як
результат зіставлення з еталоном, який зберігається у довготривалій пам’яті.
Аудіювання є комплексною мовленнєвою розумовою діяльністю, яка
включає в себе ряд психічних процесів, таких як: сприймання на слух, увага,
розпізнавання, зіставлення мовленнєвих засобів, їх ідентифікація. Саме вони
лежать в основі психологічних аспектів аудіювання. Розпочинається процес
аудіювання із сприймання усного мовлення на слух. На цій фазі відбувається
внутрішнє промовляння, тобто слухач перетворює почуті звукові образи в
артикуляційні, іншими словами, слухач про себе імітує почуте. Цей момент є
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дуже важливим. Адже від того, наскільки точною буде “внутрішня імітація”,
багато в чому залежить і майбутнє розуміння [4].
Тому так важливо при викладанні іноземної мови опрацьовувати
автентичні тексти, записані носіями мови під час запису яких, було враховано
усі психофізичні особливості сприйняття тексту на слух дорослою аудиторією,
а саме: тембр та висота голосу, темп, логічні наголоси та ін. Разом з тим,
правильне озвучення про себе залежить від вимовних навичок у зовнішньому
мовленні. І, можливо, це лише за рахунок одночасного розвитку аудіювання з
говорінням і читанням вголос, що сприяє встановленню зв’язків між
артикуляційними та слуховими відчуттями. Відомо, що той, хто говорить
автоматично сприймає своє мовлення на слух. Одночасно відбувається
сегментування мовного ланцюга, що допомагає відокремити окремі лексикограматичні ланки з суцільного потоку і розуміти зміст кожної з них [5].
На наступному етапі аудіювання інформація потрапляє в короткотривалу
пам’ять. Тут сприйнята інформація утримується у свідомості слухача протягом
певного часу потрібного для осмислення фрази чи фрагменту. Таким чином,
відбувається порівняння і зіставлення сприймань, що ідуть один за одним. Щоб
мовленнєва інформація сприймалася вірно, слухач повинен “отримувати” слова
і фрази, зв’язувати почуте в даний конкретний момент з тим, що чув до цього,
переводити послідовний ряд сигналів в одночасний.
Із врахуванням специфіки викладання “Іноземної мови за професійним
спрямуванням” для студентів інженерно-технічних спеціальностей старших
курсів ми вважаємо за доцільне використовувати вправи для розвитку уміння
аудіювання другої підсистеми, а саме: умовно-комунікативні та комунікативні
рецептивні вправи. Умовно-комунікативні вправи включають такі види вправ:
аудіювання повідомлень, запитань, розпоряджень на понадфразовому рівні;
комунікативні: вправи на аудіювання текстів з метою отримання інформації.
Комунікативні вправи по суті є керованою мовленнєвою діяльністю; вони
забезпечують практику в аудіюванні на основі комплексного подолання
аудитивних труднощів. Виконуючи мовленнєві вправи, студенти оволодівають
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уміннями передбачати зміст, виділяти головне, знаходити другорядні деталі,
встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, зосереджувати увагу на діях і
характеристиках персонажів, простежувати логічну послідовність подій і
дотримуватися її при передачі змісту. При цьому у вправах для навчання
аудіювання важливо враховувати взаємозв'язок аудіювання і говоріння як двох
сторін усного мовлення, та аудіювання і читання як двох видів рецептивної
діяльності [6].
Розглянемо декілька прикладів вправ із розробленого нами навчальнометодичного комплексу, використовуючи автентичні іншомовні джерела.
Тут доречно запропонувати вправи на розуміння тексту без домислювання.
а) Послухайте розповідь і скажіть, чи було в ній таке речення. Перекажіть
сприйнятий текст. Julia, an aircraft service technician, is phoning Alan, a colleague,
about a problem with the tyres on a plane. Listen to the conversation and mark the
statements True (Т) or False (F).
1. The tyre pressures on the block being discussed are OK.
2. There is too little air inside some of the tyres.
3. The tyre pressures are the same across the aircraft.
4. The degree of wear across all the tyres is the same [7, с. 43].
б) Complete the following sentences using words in Exercise 9c to make true
sentences about the conversation.
1. The tyre pressures on the block being discussed are ______
2. There is ________air pressure inside some of the tyres.
3. The tyre pressures on that block are________ to the rest of the aircraft.
4. The wear rate is __________ across all the tvres.
In pairs, discuss the possible causes of insufficient tyre pressure in general, and
the specific problem Julia describes, and say why each general cause you discussed is
likely or unlikely in this case
4. Вправи на розуміння основної думки ( точного розуміння) тексту.
а) Послухайте текст і виберіть із почутих імен характерні ознаки особи, що
відповідають змісту тексту [7, c. 47]
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Таблиця 1
Match each person with correct characteristics
Names and preferences
Wants to improve the world
Sees engineering is all around us
Has worked as a technician
Loves vehicles
Is interested how things work

Joanne

Marcos

Mosaad

Anders

Terry

Аналіз організації навчання аудіювання в зарубіжних підручниках (Career
Paths) і навчальних посібниках дозволив виділити три основні етапи роботи з
аудіо

текстом:

дотекстовий

(pre-listening), текстовий (while-listening) і

післятекстовий (post-listening comprehension check).
Автори Г. Гюстон (H. Houston) [9], (В. Еванс (V. Evans), М. Ібботсон
(M. Ibbotson) [7], П. Естлі (P. Astley) [8], Л. Ленсфорд, (L. Lansford),
Дж. Дергольт (J. Dearholt) [10], І. Фріберн (I. Freebairn) прагнуть динамічно
поєднувати різні форми роботи з аудіо текстом, що сприяє достатньо повному і
ефективному управлінню процесом розуміння зв'язної іноземної мови на слух
студентами, і значно підсилює навчання аудіювання як вид мовленнєвої
діяльності.
Дотекстовий етап – це вид підготовчої роботи яка має зробити натяк за
допомогою ключових слів про подальший контекст діалогу чи монологу,
прояснити цілі і встановити ролі для слухання. У реальних життєвих ситуаціях
слухач майже завжди знає заздалегідь, про що йтиметься далі, чи хто говорить,
або про що буде тема. Цей етап допомагає визначити мету слухання і
забезпечує необхідною другорядною інформацією.
Згідно з Г. Гюстоном ці знання не тільки надають заохочення, але і
розвивають в тих, що навчаються здатність до вирішення проблемнопрофесійних

та творчих завдань. Він пропонує різноманітні завдання для

дотекстового етапу роботи з аудіотекстом, як наприклад:
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дискусія – обговорення на тему, де студенти роблять висновок від
заголовка, чим, можливо, є тема бесіди, і викладач заохочує їх обмінятися
ідеями та думками щодо запропонованої теми [9].
Для прикладу візьмемо завдання із підручника “Mechanics” [10, с. 14].
Before you hear the information, talk about these questions.
1.

How do you start a car?

2.

How can you start a car that has a dead battery?

мозковий

штурм

(brainstorming),

де

викладач

просить

студентів

передбачити слова і вирази, які, ймовірно, зʼявляться в завданні на слухання.
Наприклад, to start, a key, ground, to turn over, the starter relay, ignition switch,
jump start, charge, alternator, voltage regulator.
питання, що дає викладач для пояснення теми на прослуховування (guiding
questions). Наприклад, “How can you tell that a car battery is dead?”
Вправи текстового етапу можуть бути визначені як завдання, що потрібно
виконати під час прослуховування тексту. Ціль цих вправ допомогти почути і
зрозуміти значення повідомлення з тексту розмовної мови. Вправи текстового
етапу повинні бути цікавими і стимулюючими. Впродовж текстового етапу під
час аудіювання студенти зазвичай відповідають на альтернативні питання,
заповнюють бланки неповних речень, або пишуть короткі відповіді до
запитань, і тому Г. Гюстон надає ряд пропозицій для цього етапу:
студентам дають певні інструкції і вони показують своє розуміння
відзначаючи, підкреслюючи, і т. д.);
заповнення пропусків (filling in gaps); слухаючи запис, студенти чують
вислови тільки одного зі спікерів, а їхнє завдання записати вислови інших;
виявлення відмінностей або помилок в записі; студенти відповідають
тільки, коли вони зустрічаються із чимось іншим або незрозумілим;
слухання списку (ticking the items); студенти слухають список слів і
категоризують їх, роблять відмітки;
передача інформації – студентам потрібно заповнити таблички, списки,
карти, плани, і т. д.;
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інформаційний пошук; що є слуханням для специфічних елементів,
наприклад, дати відповідь на специфічне запитання;
з’єднання визначень (matching the items), які мають те ж або протилежне
значення.
Післятекстовий

етап

охоплює

всі

вправи,

які

робляться

після

прослуховування тексту. Деякі з цих вправ, можливо, є продовженнями тих, що
здійснювалися в дотекстовому і текстовому етапі, але деякі, можливо, не мають
спорідненості взагалі і подають повністю незалежну частину завдань на
слухання. Вправи на післятекстовому етапі дозволяють студентам звернути
увагу на мову, на звук, граматику і слова, оскільки вони тривають довше, ніж
дотекстові вправи.
Післятекстовий

етап

охоплює

всі

вправи,

які

робляться

після

прослуховування тексту. Деякі з цих вправ, можливо, є продовженнями тих, що
здійснювалися в дотекстовому і текстовому етапах, але деякі, можливо, не
мають спорідненості взагалі і є повністю незалежною частиною завдань для
слухання. Вправи на післятекстовому етапі дозволяють учням звернути на
мову, на звук, граматику і слова, оскільки вони тривають довше, ніж дотекстові
вправи. Студенти мають час, що подумати, обговорити або написати [9].
Існує декілька завдань, які викладач може запропонувати в групі після
прослуховування тексту:
говоріння як вид мовленнєвої діяльності, що пов'язаний з аудіюванням
(speaking as a follow-up to listening activity):
обговорення (discussing students’ reaction); відгуки студентів до вмісту
прослуханого тексту;
провокуючі питання (provoking questions); задавати студентам, провокуючі
запитання, щоб заохочувати до обговорення;
вирішення проблем (problem solving); запропонувати студентам працювати
в парі, щоб створити діалоги, складені відповідно до змісту тексту, що
прослуховувався;
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письмо як наступний вид мовленнєвої діяльності, що пов'язаний з
аудіюванням (writing as a follow-up activity to the listening activity); студенти
пишуть листи, листівки, повідомлення на запропоновану тему.
Ці вправи дають можливість перевірити глибину осмислення змісту, тобто
вникнути в підтекст, в прагматичний аспект висловлювання. Вправи пов'язані із
залученням

нових

фактів

і

відомостей,

відрізняються

критичною

спрямованістю і установкою на вибіркове запам'ятовування найцікавішої
інформації [11, с. 27].
У даній статті була зроблена спроба довести, що професійно-орієнтоване
іншомовне аудіювання на сучасному етапі є одним з основних засобів
отримання, поглиблення, вдосконалення професійних знань і створює основу
для їх подальшого використання у майбутній професійній діяльності.
Дослідження вносить вклад у подальший розвиток теорії навчання мовної
діяльності

іншомовного

професійно-орієнтованого

аудіювання.

Запропонований комплекс вправ для розвитку навичок аудіювання є дієвим
засобом

набутих

і

постійно

збагачуваних

психолого-педагогічних

та

дидактичних знань із подальшим їх застосуванням у професійній діяльності.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Практичне
методичного

значення

комплексу

дослідження
для

полягає

підготовки

в

студентів

розробці

навчально-

немовних

ЗВО

до

професійно-орієнтованого аудіювання, що включає комплекс вправ для
формування і розвитку умінь професійно-орієнтованого аудіювання, комплекс
аудіо-мультимедійних засобів навчання, практикум самостійної роботи.
Перспективою подальшого дослідження є процес організації навчання
іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання на подальшому етапі
навчання

як

самостійної

навчальної

діяльності

з

використанням

мультимедійних засобів навчання на основі спеціально розробленої системи
вправ із навчання іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання.
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Olha Kharzhevska. The Psychological and Pedagogical Bases of Teaching Listening
Comprehension to the Students of Engineering Specialties Using the Authentic Text
The article is dedicated to the study of the theory of teaching the foreign language profession
oriented listening comprehension to the students of engineering specialties taking as an example the
English language.
The learning and teaching complex of exercises for the formation and development of
profession-oriented listening skills with the use of profession-biased authentic listening tracks is
offered, and that contributes to the humanization process of students’ profession-training, as well as
their education and cultural development.
The definition of the concept of listening as a complex speech mental activity, which includes
a number of mental processes, such as: perception of listening, attention, recognition, comparison of
speech means and their identification is specified. They form the basis of psychological aspects of
listening,
The conditionally communicative and communicative receptive exercises are more advisable
to be used, taking into account the specific character of teaching the "Foreign Language for Specific
Purpose" to the students of engineering specialties. Doing such speech exercises the students master
the skills to foresee the content, to single out the main points, to find the subordinate details, to
establish cause-result connections, to concentrate the attention on the actions and descriptions of
characters, to follow the logical succession of actions and to keep to it while conveying the content.
The process of organization of teaching listening comprehension in foreign the books and
textbooks is analyzed. That allowed singling out three main stages of listening activity: prelistening, while-listening and post-listening, and to use them in the learning process for dynamic
combination of different forms of work. It leads to full and effective control of students’
understanding of foreign continuous speech, thus intensifying the listening comprehension as a kind
of speech activity.
Nowadays, teaching foreign language based on profession-oriented listening comprehension
texts is one of the principal means of receiving, advancing, mastering the professional knowledge,
making the ground for its skillful use in future professional activity.
Key words: foreign language; listening comprehension; profession-oriented teaching; crosscultural communication.
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ: КОГНІТИВНИЙ КРИТЕРІЙ
У статті обґрунтовано, що одним із ключових завдань підготовки майбутнього вчителя
фізики є формування в нього інформаційно-комунікативної компетентності як необхідної
умови його професійної стабільності, орієнтації в широкому арсеналі інноваційного руху,
наукових розробок і якісної організації навчального процесу. Дано тлумачення
інформаційно-комунікативної компетентності у єдності трьох компонентів: знаннєвого,
процесуального і особистісного. Зазначено, що когнітивний критерій як інструмент
визначення рівня сформованості знаннєвого компоненту інформаційно-комунікативної
компетентності визначається як наявність знань з фізики та інформаційних технологій і
здатність застосовувати їх у професійній діяльності майбутнього вчителя фізики. Описано
показники когнітивного критерію: «повнота знань», що визначається кількістю всіх знань
про досліджуваний об’єкт і характеризує рівень володіння теоретичними знаннями; «глибина
знань» – число усвідомлених зв’язків даного знання з іншими, що показує, як вправно
вчитель фізики може застосовувати набуті теоретичні знання в своїй практичній діяльності.
Описано результати педагогічного експерименту, пов’язаного з визначенням рівнів
сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики
засобами електронних інтернет-технологій за когнітивним критерієм. Наведено методики
розрахунку результатів за одержаними даними. Проведено якісний статистичний аналіз
одержаних результатів експерименту з позитивним висновком про ефективність формування
інформаційно-комунікативної компетентності за показниками «повнота знань» та «глибина
знань» когнітивного критерію.
Ключові слова: інформаційно-комунікативна компетентність; критерій сформованості
компетентності; когнітивний критерій; засоби електронних інтернет-технологій; підготовка
майбутніх учителів фізики.

1. ВСТУП
Постановка

проблеми.

У

сучасному

інформаційному

суспільстві

ставляться нові вимоги до вчителів фізики, такі як: постійне підвищення
ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у
навчальному процесі, своєчасне оновлення змісту освіти, створення, підтримка
та удосконалення інформаційно-освітнього середовища тощо. Серед тенденцій,
які суттєво впливають на фізичну освіту, виокремлюємо: розвиток інтернеттехнологій,

появу

віртуальних

та

цифрових

фізичних

лабораторій,

використання спеціалізованого програмного забезпечення у галузі фізики,
створення інтерактивних моделей та інші.
© Юрченко А. О.
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У контексті цього одним із ключових завдань підготовки майбутнього
вчителя фізики є формування і розвиток в нього інформаційно-комунікативної
(ІК) компетентності як необхідної умови його професійної стабільності,
орієнтації в широкому арсеналі інноваційного руху, наукових розробок і якісної
організації навчального процесу.
Використання різноманітних підходів, методів і засобів навчання, серед
яких окремою групою виділяємо ті, які спираються на потенціал комп’ютерних
технологій, здатне перевести навчання на якісно новий рівень, а тому
випереджальна підготовка вчителя фізики у контексті формування його ІКкомпетентності набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використанням ІКТ у
професійній діяльності вчителя досліджувалися науковцями В. Биковим,
О. Гончаровим, М. Лапчиком, Н. Морзе, О. Семеніхіною та іншими) [1–3].
Розробкою електронних освітніх ресурсів у галузі фізики та їх використанням в
навчальному

процесі

займалися

П. Дроздова,

Л. Карпова,

O. Макарова,

A. Петриця, О. Слободяник, В. Шарко та інші [4]. Впровадження у педагогічну
діяльність компетентнісних підходів при підготовці вчителів фізики можна
знайти у працях С. Величка, Ю. Жука, В. Заболотного, С. Коваль, А. Кудіна,
О. Пінчука, А. Сільвейстра, О. Соколюк, М. Шута та інших [1; 5–8].
Проте проблема впровадження електронних інтернет-технологій у фахову
підготовку майбутнього вчителя фізики та формування й розвиток у нього ІКкомпетентності вивчена недостатньо.
ІК-компетентність учителя фізики розглядаємо як здатність розв’язувати
типові професійні задачі, вирішувати проблеми, котрі виникають у реальних
ситуаціях педагогічної діяльності, з використанням усього різноманіття
комп’ютерних засобів, електронних і віртуальних ресурсів та інтернеттехнологій.
Під «формуванням ІК-компетентності майбутніх учителів фізики засобами
електронних інтернет-технологій» розуміємо цілеспрямований процес впливу
на суб’єктів навчання, майбутніх учителів фізики, що передбачає формування в
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019
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них здатності вирішувати професійні завдання на основі інтернет-технологій, у
тому

числі,

програмного

забезпечення

загального

призначення

та

спеціалізованого в галузі фізики [9].
Мета статті: за показниками когнітивного критерію сформованості ІКкомпетентності майбутніх учителів фізики засобами електронних інтернеттехнологій визначити динаміку розвитку ІК-компетентності.
Для реалізації поставленої мети було використано такі методи: теоретичні:
аналіз і систематизація літератури, праць вітчизняних і закордонних авторів,
методичних матеріалів, за якими визначено понятійно-категоріальний апарат
щодо формування ІК-компетентності майбутніх учителів фізики засобами
електронних інтернет-технологій; статистичні: якісний і кількісний аналіз
результатів на основі методів математичної статистики для визначення
кількісних залежностей між показниками когнітивного критерію формування
ІК-компетентності та для здійснення перевірки достовірності результатів
педагогічного експерименту.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Опис педагогічної моделі:
Досліджуючи формування ІК-компетентності майбутніх учителів фізики
засобами електронних інтернет-технологій, нами була розроблена відповідна
педагогічна модель (рис. 1) [9], яка, по-перше, є цілісною, оскільки описує
взаємопов’язані етапи формування ІК-компетентності майбутніх учителів
фізики; по-друге, ця система передбачає розвиток процесу та його динамічність
через рівні ІК-компетентності майбутніх учителів фізики: початковий, середній,
достатній та високий.
Структура ІК-компетентності містить:
1) знаннєву складову – розкривається як наявність знань і здатність
застосовувати їх у професійній діяльності;
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2)

процесуальну

складову

–

характеризує

уміння

аналізувати,

класифікувати й систематизувати ПЗ, впроваджувати їх у професійну
діяльність [10];
3) особистісну складову – забезпечує готовність до пошуку шляхів до
вирішення професійних задач, до їх творчого перетворення на основі аналізу
своєї діяльності.
Така структура узгоджується із цілями підготовки вчителя фізики, які
також обумовлюють сутнісні компоненти ІК-компетентності вчителя фізики.

Рис. 1. Модель формування ІК-компетентності майбутніх учителів фізики
засобами електронних інтернет-технологій
2. Знаннєвий компонент як характеристика наявних знань:
Знаннєва складова характеризує перелік знань майбутнього вчителя фізики
у галузі інформаційних технологій (ІТ) з проекцією на предметну галузь. Рівень
розвитку знаннєвого компоненту визначається повнотою, глибиною та
системністю знань, понять та уявлень учителя фізики в його предметній
області.
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Знання як вища форма прояву сприйняття даних та інформації є активним
за своєю сутністю й формується на основі не тільки фактів, але й аналізу та
різних типів логічного висновку. Згідно з класифікацією, запропонованою
А. Верхолою [11], знання поділяються на три підгрупи, які розташовані в
послідовності зростання універсальності та абстрактності. Це: а) знання
часткові

–

термінологія

та

фактичний

матеріал;

б) знання

способів

використання часткового матеріалу – галузі застосування, класифікації та
категорії, методи роботи та критерії її оцінки; в) знання загальних і абстрактних
понять – принципів і узагальнень, основних теоретичних концепцій.
На знаннєвий компонент ІК-компетентності педагога звертається особлива
увага у працях [5, 12–14], де зазначається, що компетентність педагога містить
знання, яке ґрунтується на розвиненому професійному мисленні та професійній
свідомості. Залежність ІК-компетентності педагога від професійного мислення
пояснює вагомість знаннєвого компонента в різних теоретичних підходах,
оскільки «предметною основою мислення» вважається «склад знань».
Знаннєвий компонент містить знання теоретичного й технологічного
характеру: сукупність знань, що відбивають систему сучасного інформаційного
суспільства;

знання,

які

складають

інформативну

основу

пошукової

пізнавальної діяльності; теоретичні знання про основні поняття та методи
фізики як наукової дисципліни; знання ІТ, їхніх можливостей для розв’язання
завдань в фізичних дослідах; виявлення креативності, гнучкості, критичності,
системності, мобільності, оперативності мислення в ситуаціях пошуку та
перетворення необхідних даних. Знаннєвий компонент відбиває процеси
обробки даних на основі мисленнєвих операцій аналізу повідомлень, які
поступили на обробку, формалізації, порівняння, узагальнення, синтезу з
наявними базами знань, розробки варіантів використання інформації й
прогнозування наслідків реалізації розв’язку проблемної ситуації, генерування
й прогнозування використання нової інформації й взаємодії її з наявними
базами знань, організації зберігання її в пам’яті. До знаннєвого компоненту
відносимо

також

вміння

аналізувати

результати
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експериментів та лабораторних дослідів (наприклад, в електронних таблицях,
цифрових лабораторіях тощо) з отриманням відповідних висновків; знання про
застосування ІКТ у представленні результатів своєї праці в вигляді
мультимедійних презентацій, інтерактивних додатків, електронних посібників
тощо.
Іншими словами, знаннєвий компонент ІК-компетентності майбутнього
вчителя фізики містить систему знань, що характеризують сучасні ІТ, знання
про спеціалізовані програмні засоби в галузі фізики й навчання фізики,
предметні знання з фізики та методики навчання фізики.
Рівень сформованості знаннєвого компонента підвищується шляхом
одержання знань про інформаційні ресурси та роботу з інформаційними
об’єктами, знань міжпредметних зв’язків тощо. Саме тому до знаннєвого
компоненту було підібрано когнітивний критерій з відповідними показниками –
повнота й глибина знань (рис. 2).
Повнота
Знаннєви
й компонент

Когнітив
ний критерій

знань
Глибина
знань

Рис. 2. Структура знаннєвого компоненту
Повнота знань визначається кількістю всіх знань про досліджуваний
об’єкт і характеризує рівень володіння теоретичними знаннями. Даним
показником можна оцінити весь обсяг знань майбутнього вчителя фізики в
контексті його професійної діяльності.
Глибина знань – число усвідомлених зв’язків даного знання з іншими. За
допомогою цього показника можна дізнатися, наскільки глибоко майбутній
учитель оперує знаннями та вміє їх застосовувати в нестандартних ситуаціях.
Також глибина знань показує, як вправно вчитель фізики може застосовувати
набуті теоретичні знання в практичній діяльності.
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З огляду на чинну систему оцінювання навчальних досягнень за 4-бальною
шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) нами було визначено
чотири рівні сформованості ІК-компетентності майбутнього вчителя фізики
засобами електронних інтернет-технологій:
початковий – характеризується елементарною (на базовому рівні)
теоретичною й технологічною підготовкою в предметній галузі та щодо
використання ІКТ у навчальному процесі;
середній – характеризується фрагментарними знаннями про доцільність
використання ІКТ на уроках фізики при використанні різних форм і методів
навчання;
достатній – представники цього рівня добре знайомі з теоретичними
основами навчання, на достатньому рівні володіють предметними знаннями в
предметній галузі (фізична освіта) та ІТ, використовують ІКТ у власній
професійній діяльності, однак таке не завжди системне;
високий – характеризується ґрунтовною теоретичною, предметною та
технологічною підготовкою в галузі фізики та ІТ, здатністю критично оцінити
наявний інструментарій у контексті обраних форм і методів навчання,
усвідомленням потреби в постійному аналізі розвитку засобів електронного
навчання та технологій їх використання.
Перехід з одного рівня на інший відбувається послідовно й неперервно від
нижчого до вищого. Кожний попередній рівень є передумовою формування
наступного, а своєчасне й об’єктивне визначення рівня сформованості дає
можливість визначити шляхи власного саморозвитку й самовдосконалення, що
є однією з важливих професійних якостей сучасного вчителя фізики.
3. Статистична оцінка показників когнітивного критерію:
Для

визначення

сформованості

ІК-компетентності

за

когнітивним

критерієм було проведено педагогічний експеримент: експериментальна група
(ЕГ) складала 130 осіб, контрольна (КГ) – 121 особу.
Студенти КГ навчалися за звичайною технологією без змін у навчальних
планах і робочих програмах професійно орієнтованих дисциплін.
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Студентам групи ЕГ крім усталених форм і методів навчання були
запропоновані для використання на заняттях: електронні інтернет-технолоії,
зокрема, цифрові та віртуальні фізичні лабораторії для якісної візуалізації та
моделювання фізичних законів і явищ; авторські навчально-методичні
матеріали, пов’язані з використанням спеціалізованого у галузі фізики
програмного забезпечення [7]. Студенти групи ЕГ навчалися з урахуванням
педагогічної моделі формування ІК-компетентності майбутніх учителів фізики
засобами електронних інтернет-технологій [9].
Обрані методики оцінки когнітивного критерію сформованості знаннєвого
компоненту ІК-компетентності наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Методики оцінки для когнітивного критерію
Критерій
сформованості
Когнітивний

Методики оцінки критеріїв
сформованості

Показники і їх шифр
Повнота знань

П1

Глибина знань

П2

Перевірка середніх за критерієм
Стьюдента [15]

Опишемо більш докладно обрані методики і особливості їх статистичної
оцінки.
Показник П1 – «повнота знань»
Методика

статистичного

опрацювання

результатів

педагогічного

експерименту за показником «Повнота знань» полягала в організації тестової
перевірки знань з фізики та ІКТ загалом, де передбачено використання різних
форматів запитань і варіантів відповідей до них.
Респондентам пропонувалося 100 запитань, кожне з яких оцінюється в
1 бал.
Такі запитання майбутнім учителям фізики пропонувалися двічі: на
початку й наприкінці експерименту, на основі чого

можна зробити

висновки про ефективність запропонованих підходів стосовно формування у
них ІК-компетентності засобами електронних інтернет-технологій.
Загальні результати на початку експерименту розподілилися наступним
чином (рис. 3).
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Через 2 роки навчання знову було проведено аналогічну контрольну
роботу, результати якого подані в рис. 4.

Рис. 3. Розподіл рівнів за
показником: «Повнота знань»
на початку експерименту

Рис. 4. Розподіл рівнів за
показником: «Повнота знань» в
кінці експерименту)

Проаналізувавши діаграми на початку експерименту, можна припустити,
що вибірки статистично однакові.
Це підтверджує і статистичний аналіз за критерієм Стьюдента оцінки
середніх (табл. 2). Наприкінці експерименту спостерігалася позитивна динаміка
середнього балу в обох групах, причому за табл. 2 маємо Ткрит. = 1,97 і воно
менше за модуль Тексп. = -5,43. Це означає, що середні у вибірках статистично
різні, і це не можна пояснити випадковими причинами.
Таблиця 2
Оцінка середніх для показника «Повнота знань» по групам (КГ і ЕГ на
початку і в кінці експерименту)
Двовибірковий
t-тест з різними
дисперсіями
Середнє
Кількість
Різниця середніх
гіпотези Н0
t-статистика
(експериментальне)
t критичне двостороннє

На початку експерименту
КГ
44,04132231
121

В кінці експерименту

ЕГ
42,37692308
130

КГ
65,17355372
121

0

0

0,582711875

-5,43212839

1,969575654

1, 96957561
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Таким чином, на рівні значущості 0,05 нами підтверджено ефективність
обраних

підходів

формування

знаннєвої

складової

ІК-компетентності

майбутніх учителів фізики за показником «Повнота знань».
Показник П2 – «глибина знань»
Методика

статистичного

опрацювання

результатів

педагогічного

експерименту за показником «Глибина знань» (когнітивний критерій) полягала
в організації подвійної (на початку 2-го курсу і наприкінці 3-го курсу
професійної

підготовки)

контрольної

перевірки

знань

комп’ютерного

інструментарію, де передбачено виконання двох завдань.
Студентам пропонувалися завдання наступного типу:
1. Які фізичні явища, які лежать в основі читання даних із дисків CD-ROM,
CD-R, CD-RW?
2. Чим відрізняється зображення двох відеофрагментів з однакової
роздільною здатністю та форматом, але з різними бітрейтами?
Завдання підібрані таким чином, щоб поєднати перевірку знань з фізики та
інформатики одночасно, тому кожне завдання оцінювалось по 10 балів, з яких 5
–за знання з фізики та 5 – з інформатики.
Загальні результати розподілилися наступним чином (рис. 5–6).

Рис. 5. Розподіл рівнів за
показником: «Глибина знань» на
початку експерименту

Рис. 6. Розподіл рівнів за
показником: «Глибина знань» в
кінці експерименту)
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Статистичний

аналіз

одержаних

даних

підтверджує

гіпотези

про

подібність вибірок на початку експерименту та їх статистичну розбіжність
наприкінці (табл. 3).
Таблиця 3
Оцінка середніх для показника «Глибина знань» по групам
(КГ і ЕГ на початку і в кінці експерименту)
Двовибірковий
t-тест з різними
дисперсіями
Середнє
Кількість
Різниця середніх
гіпотези Н0
t-статистика
(експериментальне)
t критичне двостороннє

На початку експерименту
КГ
5,355371901
121
0

В кінці експерименту

ЕГ
6,623076923
130

-1,92697859
1,96957565

КГ
8,884297521
121

ЕГ
11,68461538
130

0
-5,11121776
1,96953686

Таким чином, на рівні значущості 0,05 нами підтверджено ефективність
формування ІК-компетентності майбутніх учителів фізики за показником
«Глибина знань».
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
За результатами педагогічного експерименту (статистичного аналізу
перевірки показників «повнота знань» та «глибина знань» когнітивного
критерію) підтверджена, а позитивна динаміка розвитку ІК-компетентності
майбутніх учителів фізики засобами електронних інтернет-технологій.
Такий аналіз для показників П1 і П2 груп ЕГ і КГ на рівні значущості 0,05
підтвердив подібність (однорідність) вибірок на початку експерименту і їх
розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці.
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Artem Yurchenko. Dynamics of Development of IC-Competency of Future Physics
Teachers: Cognitive Criteria
The article substantiates that one of the key tasks of future physics teacher preparation is the
formation of his informational and communicative competence as a necessary condition for his
professional stability, orientation in a wide array of innovative movements, scientific developments
and qualitative organization of the educational process. T he interpretation of information and
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communication competence in the unity of three components (knowledgeable, procedural and
personal) is given.
It is noted that the cognitive criterion as a tool for determining the level of formation of the
knowledge component of information and communication competence is defined as the availability
of knowledge in physics and information technology and the ability to apply them in the
professional activities of the future physics teacher. The indicators of the cognitive criterion are
described. They are "completeness of knowledge" and "depth of knowledge". "Completeness of
knowledge" is determined by the number of all knowledge about the object under study and
characterizes the level of knowledge of theoretical knowledge. "Depth of knowledge" is the number
of conscious connections of this knowledge with others, showing how competently a physics
teacher can apply the acquired theoretical knowledge in his practice.
The results of the pedagogical experiment related to the determination of the levels of
formation of future physics teachers’ informational and communicative competence by means of
electronic Internet technologies by the cognitive criterion are described. The methods of calculation
of results on the received data are given. Qualitative statistical analysis of the results of the
experiment with a positive conclusion on the effectiveness of the formation of information and
communication competence on the indicators of "completeness of knowledge" and "depth of
knowledge" of the cognitive criterion is carried out.
Key words: information and communicative competence; criterion of formation of
competence; cognitive criterion; means of electronic Internet technologies; future physics teachers’
preparation.
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ВИКОРИСТАННЯ АУДІО І ВІДЕО МАТЕРІАЛІВ З ІНТЕРНЕТРЕСУРСІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО
АУДІЮВАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглядається можливість використання аутентичних онлайн аудіо і
відеоматеріалів для навчання професійно-орієнтованого аудіювання та формування
англомовної комунікативної компетентності в аудіюванні курсантів вищих військових
навчальних закладів. У вступній частині статті акцентується увага на відносно невеликій
кількості досліджень в галузі навчання англомовного професійно-орієнтованого аудіювання
у військових вишах. Наслідком чого є використання обмеженої кількості аудіо і відео
матеріалів в навчальному процесі і низька якість занять, розроблених на їх основі. В
основній частині статті наголошується на необхідності виділення однакової кількості часу
для формування і розвитку всіх мовленнєвих макро-навичок в тісній взаємодії і на основі
автентичних професійно-орієнтованих матеріалів. Визначається роль вміння аудіювання у
розвитку англомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності курсантів.
Продемонстрований потенціал використання автентичних аудіо та відео матеріалів для
навчання різним видам комунікативної діяльності, розвитку мовних і мовленнєвих навичок.
Також пропонуються для використання в навчальному процесі поширені Інтернет-джерела
автентичних професійно-орієнтованих аудіо і відео матеріалів і ключові критерії їх відбору.
Критерії відбору визначаються потребами курсантів, програмою навчання англійської мови
та якістю аудіо і відео матеріалів. У заключній частині статті розглядається можливість
формування і вдосконалення компетентності курсантів військових закладів освіти у
професійно-орієнтованому аудіюванні в процесі реалізації технології змішаного навчання –
використання екстенсивного та інтенсивного аудіювання, а також впровадження послідовної
серії занять із використанням аудіо та відео.
© Янковець А. В., Бец І. О., Янковець О. В.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 1

Педагогіка
Ключові слова: професійно-орієнтоване навчання; компетентність в аудіюванні;
вищий військовий навчальний заклад; аутентичні онлайн аудіо та відео матеріали; серія
послідовних занять з аудіо та відео; екстенсивне та інтенсивне аудіювання.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Сьогодні курсанти військових закладів вищої
освіти можуть брати участь у різноманітних заходах англійською мовою як за
спеціалізацією, так і для комунікації: лекціях, семінарах, веб-трансляціях,
вебінарах, міжнародних конференціях, круглих столах, роботі з навчальними
матеріалами, подкастами, дебатах та командних проектах. Успіх професійноорієнтованої комунікації значною мірою залежить від вміння аудіювання та
говоріння курсантів. Їх ефективний розвиток і використання, у свою чергу,
визначається широким спектром факторів. Одним з них є застосування
професійно-орієнтованих аудіо- та відеоматеріалів, а саме їх якість, кількість,
систематичне та циклічне використання. У більшості опублікованих книг з
англійської мови для спеціальних потреб (ESP) та для академічних цілей (EAP)
найменш представлені види діяльності – це аудіювання, а інші чотири макродіяльності не мають у своєму супроводі аудіо- та відео- забезпечення.
Формування компетентності у професійно-орієнтованому аудіюванні на
основі автентичних онлайн професійно орієнтованих аудіо- та відеоматеріалів у
вищих військових навчальних закладах як і раніше залишається найменш
дослідженим з усіх мовних компетенцій. Серед основних причин ігнорування
та епізодичного використання аудіювання викладачами ESP та EAP є:
1) аудіювання розглядається викладачами як додатковий продукт говоріння в
системі викладання мови; 2) психологічна та лінгвістична складність, що
притаманні аудіюванню, його рівні сприйняття, шляхи їх визначення та
3) складність дослідження аудіювання [2, с. 161; 9, с. 80]. У минулому цьому
процесу перешкоджала відсутність відповідних аутентичних професійноорієнтованих матеріалів для аудіювання. В даний час ситуація стрімко
змінилася завдяки розвитку нових інформаційних технологій і наявності в
Інтернеті широкого спектра безкоштовних аудіо і відео матеріалів. У результаті
роль і місце аудіювання у навчанні та викладанні іноземних мов також зазнали
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значних змін. Доступність безкоштовних онлайнових аудіо- та відеоматеріалів
відкрила можливості для розробки абсолютно нових серій навчальних занять з
англійської мови.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день
проведено низку досліджень щодо тестування навичок аудіювання (О. Кміт,
Ю. Крапчатова), навчання аудіюванню для складання екзаменів (S. Burges,
K. Head), навчання студентів на лекціях (С. Губарева, Т. Макаревич),
послідовності навчання аудіюванню (J. Harmer) і інтеграційних навичок
аудіювання з стратегіями навчання (А. Міхіна, B. Holden). Також є дослідження
з використання аудіо- та відеоматеріалів для навчання говорінню (А. Чужик,
Л. Калініна, О. Конотоп, Н. Петранховська, Є. Щукіна), читанню (В. Черниш),
аудіюванню студентів у вищих лінгвістичних школах (О. Бочкарова,
О. Мацнєва, В. Перлова, О. Сиваченко, Р. Вікович) та нелінгвістичних школах
(Л. Іванова, Н. Новоградська-Морська).
Метою статті є вивчення поточного потенціалу аутентичних професійноорієнтованих аудіо- та відеоматеріалів в режимі он-лайн для навчання
аудіюванню та формування у курсантів комунікативної компетентності з
англійської мови у вищих військових навчальних закладах. Завданням даного
дослідження є: 1) з’ясувати роль і місце аудіювання в системі викладання та
навчання ESP і EAP; 2) визначити які і яким чином повинні використовуватися
аудіо- та відеоматеріали для навчання ESP та EAP у вищих військових
навчальних закладах.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед керівних методологічних принципів викладання англійської мови як
іноземної

у

вищих

навчальних

закладах

визначаються:

1)

принцип

інтегрованого навчання всіх мовних навичок, видів діяльності та аспектів мови;
2) принцип професійної орієнтації та 3) принцип автентичності навчальних
матеріалів [5, с. 74]. Дотримання цих принципів у навчанні означає одночасний
розвиток всіх мовних умінь (аудіювання, говоріння, письма, читання та
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перекладу) відповідно до професійних потреб курсантів і на основі автентичних
матеріалів.
У комунікативній діяльності найчастіше використовуються таке вміння як
аудіювання. Майже кожна комунікативна діяльність передбачає аудіювання.
Це полегшує набуття інших мовних навичок і може значно поліпшити їх
[10, с. 168]. Чим більше курсанти слухають аудіо- та відеоматеріали, які
доступні для сприйняття, тим більше вони розуміють, вивчають і практикують
англійську мову. Наприклад, найкращий спосіб навчити курсантів, як готувати
та проводити ефективні презентації, - продемонструвати їм реальні презентації
та допомогти проаналізувати їхню структуру, стиль, переваги та недоліки.
Є багато причин для застосування аудіювання у навчальному процесі.
Залучаючи курсантів до аудіювання різноманітних автентичних матеріалів, ми
можемо допомогти їм збагатити свій словниковий запас, поліпшити знання з
граматики, навички вимови, аудіювання, говоріння та письма. Аудіювання
професійно-орієнтованих

матеріалів

задовольнить

потреби

курсантів

і

допоможе їм розширити свої спеціальні знання. Крім того, використання
автентичного аудіо- та відеоматеріалу в навчанні мов надає ідеальну
можливість слухати не тільки своїх викладачів та одногрупників, але й носіїв
англійської мови та іноземців з різними акцентами та швидкістю мовленням.
Наведені вище причини для аудіювання автентичних професійно-орієнтованих
матеріалів на всіх етапах викладання та навчання мови значною мірою
сприятимуть підвищенню інтересу та мотивації курсантів, а отже, навчання та
викладання ESP та EAP стануть більш ефективними.
Таким чином, беручи до уваги всю вищезазначену інформацію про
важливість аудіювання, ми повністю погоджуємося з Джеремі Хармером, який
стверджує, що «ми повинні прагнути використовувати матеріал для аудіювання
для якомога більшої кількості цілей – для відпрацювання

різноманітних

навичок і як вихідний матеріал для інших видів діяльності – до того, як
студенти остаточно втомлюються від нього» [7, с. 310].
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На сьогоднішній день важливість і фундаментальна роль аудіювання у
вивченні мови зростає завдяки розвитку сучасних інформаційних технологій,
які розкривають нові можливості для викладання та вивчення англійської мови
завдяки наявності безкоштовних онлайн аудіо- та відеоматеріалів. Однак
ефективність та успішність використання аутентичних аудіо- та відеоматеріалів
в режимі он-лайн залежить від їхньої якості, кількості та методології їх
застосування при вивченні та викладанні ESP та EAP.
Під «якістю» ми маємо на увазі не тільки відтворення звуку та відео, але й
мову, що використовується в аудіо тексті, її застосування, точність,
організацію, пов’язаність, вимову дикторів (використання наголосу, ритму,
інтонації) і рівень артикуляції. Термін «кількість» охоплює обсяг і тривалість
аудіо- та відео- тексту, представленого для аудіювання, кількість його
презентацій і частоту використання різних матеріалів для аудіювання на розділ.
Нарешті, що не менш важливо, є методика застосування аудіо- та
відеоматеріалів. Вона передбачає процедури планування та проектування
послідовностей для аудіювання на основі вибраних аудіо- та відеоматеріалів.
Для того, щоб відібрати відповідні аудіо- та відеоматеріали, слід визначити
критерії для їх відбору, і необхідно знати їхні доступні джерела. Відповідно до
Програми з англійської мови для професійного спілкування [6, с. 34, с. 54]
відповідні аудіо- та відеоматеріали 1) повинні відповідати навчальним цілям і
змісту навчального плану з англійської мови; 2) бути орієнтованими на
курсанта та враховувати їхню базову підготовку – їх попередні знання,
початкові та цільові рівні володіння мовою, інтереси, мотивацію, навчальні та
цільові потреби; 3) забезпечити можливості самостійної роботи курсантів;
4) бути професійно-орієнтованими для розвитку не тільки мовних, але й
професійних знань і навичок. Це загальні основні критерії відбору. Більш
детальний аналіз аудіо- та відеоматеріалів повинен також включати наступні
критерії: актуальність, складність, термінологію та змістовність, логічну
повноту, інформаційно-комунікаційну цінність, автентичність, мотиваційну
силу,

відповідність

галузі

навчання

та

знання
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професійному полі – тривалість і обсяг записаного аудіо- або відеоматеріалів
[1, с. 67; 3, с. 78; 4, с. 111].
Отже, керівні критерії для вибору аудіо та відео визначаються курсантами,
навчальною програмою навчального закладу та якістю автентичного аудіо- та
відеоматеріалу. Викладачі ESP та EAP у вищих військових навчальних закладах
можуть знайти в Інтернеті велику кількість спеціалізованих аудіо- та
відеоматеріалів,

пов'язаних

з

навчанням.

Найбільш

поширеними

та

«надійними» джерелами (зі стандартною грамотною мовою) є лекції викладачів
різних університетів, рекламні оголошення, розміщені в Інтернеті компаніями,
які рекламують свою продукцію та послуги, документальні фільми, науковопопулярні фільми, аудіо- супровід презентацій до наукових статей, що можуть
використовуватися для вебінарів. Аудіо супровід презентацій – це новий
формат, який набирає популярність і дає авторам можливість ознайомити
слухачів з їхніми дослідженнями та належно оцінити їх. Презентації
розробляються авторами статей і розміщуються в Інтернеті за допомогою
відомих світових корпорацій. Кожна презентація триває від 4 до 5 хвилин.
Презентації дуже зручні для використання, оскільки вони не вимагають
скорочення. Їхнє прослуховування та перегляд можуть покращити не тільки
навички аудіювання, але й письма та говоріння, які курсанти зможуть
застосувати в майбутньому, щоб створювати аудіо супровід презентацій до
власних статей та успішно брати участь у наукових конференціях. Розуміння
аудіо супроводу презентацій також може допомогти курсантам вибирати
необхідні для своїх наукових праць статті та легше орієнтуватися у світі
наукової літератури.
Автентичні аудіо- та відеоматеріали в мережі Інтернет є впливовим і
потужним інструментом у викладанні та вивченні мов. Проте варто зазначити,
що вони можуть стати таким інструментом лише у випадку їх систематичного
та циклічного використання в процесі формування та розвитку всіх макронавичок на всіх етапах викладання та вивчення іноземної мови. Без добре
розробленої методології їх застосування в навчанні та викладанні ESP та EAP
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вони є сирим будівельним матеріалом для формування та розвитку
комунікативної компетентності курсантів.
Змішані послідовності занять з вивчення та аудіювання. Нова методика
повинна включати: 1) впровадження змішаного навчання, тобто навчання в
класі та самостійне вивчення під час самостійної роботи і 2) розробку і
застосування абсолютно нових серій послідовних занять з використанням аудіо
та відео [7, с. 303].
Згідно навчального Оксфордського словника [11], «серія – це сукупність
подій, дій, чисел і т. д., які мають певний порядок і призводять до конкретного
результату». Під серією послідовного аудіювання ми маємо на увазі набір
завдань до одного аудіо- або відеоматеріалу, розташованого в певному
послідовному порядку з метою допомогти курсантам отримати як глобальне,
так і детальне розуміння аудіо текстів, а також покращити свої мовні навички
та знання. Після виконання такої серії курсанти повинні отримати глибоке і
повне розуміння аудіо тексту.
Кожна серія аудіювання повинна включати завдання екстенсивного та
інтенсивного аудіювання з вивченої теми. Ми поділяємо думку Джеремі
Хармера, який запропонував поєднувати та використовувати екстенсивне (поза
класом) та інтенсивного аудіювання (у класі) для набуття та вдосконалення
навичок аудіювання [7, с. 303]. Змішування екстенсивного та інтенсивного
аудіювання дає курсантам більшу автономію та надає можливості для
самостійного вивчення. Розробники серій ESP та EAP повинні вибирати та
оцінювати аудіо тексти для того, щоб вирішити, які матеріали, в якому порядку
та для яких завдань підходять їм для виконання під час аудиторних завдань
(інтенсивне прослуховування) і яку частину серії аудіювання бажано залишити
для виконання в часи самостійної роботи. Завдяки екстенсивному аудіюванню
курсанти, які мають нижчий рівень володіння мовою, можуть слухати або
дивитися матеріали аудіювання самостійно стільки разів, скільки їм потрібно,
виконуючи додаткові вправи, щоб поліпшити свої навички аудіювання
[5, с. 182; 8, с. 18–24].
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Ми також можемо оптимізувати процес викладання аудіювання шляхом
змішування в серіях аудіювання двох типів обробки тексту (зверху вниз і знизу
вгору). У процесі зверху вниз акцент робиться на отримання загального
уявлення про аудіо текст. Під час обробки знизу вгору увагу курсантів можна
зосередити на більш деталізованих елементах аудіо текста, таких як окремі
слова, фрази або сполучні конструкції. Розуміння процесу обробки знизу-вгору
досягається шляхом змішування окремих елементів у ціле інформаційне
повідомлення. При розробці серій аудіювання доцільно використовувати
обидва типи обробки інформації. Як зазначає Джеремі Хармер [7, с. 270], існує
взаємодія між двома типами обробки тексту. Без повного розуміння широкого
діапазону деталей через обробку знизу вгору було б важко отримати чітке
розуміння аудіо тексту. І навпаки, без розуміння глобальної теми, курсантам
неможливо зрозуміти текст, навіть якщо вони розуміють його деталі. Ми
можемо почати з аудіювання завдань для певного загального розуміння тексту,
а потім перейти до завдань, які допоможуть тим, хто навчається, сприймати
текст із значно більшою кількістю деталей, наприклад, їх можна попросити
прослухати деякі конкретні відомості або мовні моменти.
Розробляючи серії аудіювання, ми повинні слідувати сучасним тенденціям
у методології та розрізняти три етапи обробки аудіо текстів: перед
аудіюванням, під час аудіювання та після аудіювання [5, с. 182; 8, с. 18–24].
Різні етапи аудіювання вимагають різних завдань для слухання. Завдання
аудіювання зумовлені рівнем володіння мовою, а також здібностями курсантів.
Етап «перед початком аудіювання» передбачає підготовку курсантів до
практики аудіювання. Завдання попереднього аудіювання полягає у створенні
мотивації та активізації попередніх знань курсантів. Підготовчі види діяльності
перед аудіюванням можуть включати в себе передбачення, перегляд ключової
лексики та ідеї мозкового штурму.
Етап «під час прослуховування» орієнтований на розуміння аудіо текстів
шляхом виконання вправ на аудіювання, які, залежно від завдання, можуть
вимагати прослуховування змісту або/та вибіркового аудіювання. Широкий
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спектр вправ аудіювання включає: визначення послідовності основних ідей,
відповіді на запитання з багатоваріантним вибором, детальне конспектування,
підведення підсумків основних ідей тощо. Їх вибір залежить від складності
тексту та рівня мови й здібностей курсантів.
Етап «після прослуховування» включає оцінку аудіо тексту, яка може бути
використана як основа для формування компетентності говоріння чи письма.
Вона може включати в себе як заняття в класі, так і завдання для самостійної
роботи: висловлення думок з теми, більш детальний функціональний і
словниковий аналіз мови через ряд додаткових вправ. Розробка серій
аудіювання повинна базуватися на змішаному підході до навчання, щоб
забезпечити можливості самостійного навчання курсантів як у класі, так і після
занять. Більше того, їхня розробка і використання передбачає написання чітких
інструкцій для викладачів і курсантів щодо інтенсивних видів діяльності на
заняття в аудиторії та екстенсивного аудіювання в часи самостійної роботи.
2. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Навчання аудіюванню передбачає зміну структури, застосування нових
підходів та використання різноманітних аудіо- та відеоматеріалів.
Враховуючи вимоги до знань випускників з ESP та EAP, сучасні тенденції
в освіті, які спрямовані на автономію курсантів, міждисциплінарну інтеграцію в
освітні технології, і обмежений час, що виділений на аудиторне навчання, ми
вважаємо, що впровадження нових серій аудіювання з елементами змішаного
навчання – використання як викладання аудіювання на аудиторних заняттях,
так і навчання в режимі он-лайн через широке та інтенсивне аудіювання
автентичних
викладачам

професійно-орієнтованих
оптимізувати

процес

матеріалів
навчання.

–

може

Послідовне

допомогти
аудіювання

аутентичних матеріалів онлайн визначає успішність результатів навчання та
викладання.
Розробка та використання ефективних серій аудіювання з інструкціями для
викладачів та курсантів є складним і трудомістким процесом, який 1) вимагає
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добре обладнаних класів з хорошою акустикою та підключенням до Інтернету;
2) значною мірою залежить від наявності в Інтернеті добре записаних сучасних
професійно-орієнтованих відео- або аудіо- матеріалів, 3) вимагає спеціальних
знань і навичок викладача для успішного онлайн-пошуку, обробки, розробки та
застосування таких матеріалів; 4) повинен базуватися на новій методології.
Таким чином, викладання аудіювання на основі аутентичних аудіо- та
відео- матеріалів з Інтернету є викликом для викладача, але використання
нових серій аудіювання є ефективним прийомом формування іншомовної
комунікативної компетентності.
Перспективами подальших розвідок за цим напрямом вважаємо розгляд
особливостей розробки серій аудіювання на основі Інтернет ресурсів
прикордонних відомств США та Великобританії та їх використання на заняттях
з англійської мови.
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Andrii Yankovets, Iryna Bets and Olena Yankovets. Online Audio and Video Materials
for Teaching Professionally Oriented Listening in Military Educational Establishments
The article examines the potential of online audio and video materials for teaching
professionally oriented listening and formation of cadets’ English communicative competence in
higher military educational establishments. The introductory part of the article highlights the
relatively low profile of listening in ESP and EAP research, and as a consequence, low quality and
small quantity of audio and video listening materials used in teaching professionally oriented
listening in technical universities. In the main body of the article it is emphasized on the necessity
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of allocating equal time for the formation and development of all language macro-skills in close
integration and on the basis of authentic professionally oriented materials. The role of listening in
the development of cadets’ English professionally oriented communicative competence is
determined. The potential of authentic audio and video material as a source material for all activities
in the process of teaching all language skills is demonstrated. There are also suggested online
sources of authentic professionally oriented audio and video materials and key criteria for their
selection. In the final part of the article, the formation and improvement of English professionally
oriented listening competence of students in technical universities through the merging of extensive
and intensive listening, and using listening lesson sequences is considered.
Key words: professionally oriented teaching; listening competence; higher military
educational establishments; authentic online audio and video materials; listening lesson sequences;
extensive and intensive listening.
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