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І. Колектор із теми «Діалог з текстом»
Немає магії сшіьнішої< ніж магія слів (А. Франс)
1. Понятійно-категоріальний апарат.
2. Перелік основних ознак тексту (блок-схема).
3. «Паспорт» фахового тексту (за матеріалами текстів В. О. Сухомлинського).
4. Історія розвитку тексту.
5. Педагогічні есе (невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію 

і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання та ,не 
претендує на вичерпне та визначальне трактування теми).

6. Концептуальний аналіз тексту-мініатюри:
РОЗДУМИ ПРО НАСУЩНЕ
Люди вперто вірять в казки, які прийнято називати реальністю.
Я  іду по машинному залу турбінного цеху №2 своєї рідної АЕС  -  і це моя реальність.
У такі хвилини забуваєш про те, що десь поза межами цього гуркоту, шуму 

обладнання та випарів токсичної оливи існує паралельна реальність. Із шумом, гуркотом 
транспорту та його токсичними викидами, токсичною і штучною їжею та токсичними 
і штучними думками недалеких обивателів, що бродять серед свідомих людей у  великій 
кількості. їх, до речі, було би немудро засуджувати за обмеженість. їхні душі просто ще 
не прокинулися. Вони сплять летаргічним сном, як холодна душа сплячої красуні, що 
постраждала від руки примхливої феї. Хто зна — її вибір впав на бідолашну дівчину 
випадково, наклавши 100-літнє тавро чарівного закляття. чи доля красуні була вже 
вирішена? Задля того, аби отримати певний життєвий досвід. Хто зна...

Одне я знаю точно. Так само кожна зі сплячих людських душ мас пройти свій 
особистий і неповторний шлях самурая, очистившись від скверни, пройшовши через 
туман омани •  та обмеженого світогляду. Аби дійти до фінішу оновленою, 
модернізованою, гідною того, щоб одного разу вільно зайти зранку на чашечку кави до 
Бога та поділитися з ним щасливими моментами зі свого насиченого щастям і сонцем 
життя. А Бог щиро порадіє за неї/нього, розкаже парочку свіженьких повчальних притч 
в тему, які напередодні сам вигадав і скаже, що одна з них  -  це і є її/його життя (себто, 
цієі душі), складене з безлічі реєнкарнацій. яке мало навчити її/його усім премудростям 
божественноі любові та знань.

Так може це і є він? Може це все він -  підговорив норовливу фею накласти чарівне 
закляття на сплячу красуню? (Саша Обрій)

План концептуального аналізу
- Створення словесного портрета слова (на рівні лінгвістичних та енциклопедичних 

словників).
- У ході читання створюємо «поле асоціацій» методом побудови кластера. Для цього 

встановлюємо ключове слово тексту, навколо нього «накидаємо» слова або 
словосполучення, що виражають ідеї, факти, образи, які підходять для визначеної теми.

- Виявляємо в структурі кластера слова-рекації та об’єднуємо їх у тематичні групи. 
Виділяємо ядро концептосфери (асоціації, які зустрічаються найчастіше), приядерну зону, 
зони ближньої й дальньої периферії (маловживані асоціації).

- Висновки.
7. Концептуальний аналіз українських прислів'їв (концепти праця, лінь, добро, зло).
8. Відгук на прочитану книгу. Відгук повинен містити:
- Відомості про твір у короткій формі: назва книги. її автор, час і місце, де 

розгортаються події, головний герой оповідання.
- Мету вашої творчої роботи (поділитися враженням про книжку, посперечатися з 

приводу оцінки героїв твору, поставити проблемне запитання, що виникло під час читання 
до адресата -  того, до кого ви хочете звернутися у своїй роботі -  до автора твору, ваших 
друзів, батьків та ін„ та його форму: твір-роздум, нотатки до шкільної газети тощо).

- Теза-думку про твір, підкріплену доказом його справедливості.
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- Висновок, у якому дасться загальна оцінка розглянутого літературного твору.
9. Колекція «хворих» текстів (з реклами та оголошень).
10. Аналіз дитячих творів, уміщених в підручниках для уроків літературного читання: 

чи все зрозуміло молодшому школяреві?
11. Зразки текстів різних типів (з творів В. О. Сухомлинського).
12. Бібліографія наукових статей із теми.
II. Рефлексивний коментар
Отже, працюючи з текстами різних типів і стилів мовлення в руслі комунікативно- 

діяльнісного підходу забезпечується виховання мовної особистості у процесі мовленнєвої 
діяльності, що передбачає формування комунікативних умінь і навичок майбутніх 
учителів початкових класів, удосконалюються мовні, мовленнєві, культуромовні, 
естетичні, творчі вміння й навички, засвоюються стилістичні норми, відбувається 
підготовка до організації текстотворчої діяльності з учнями молодшого шкільного віку.
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Коиовалеико Т. В., Гончарова О. А.
Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького

ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
М АЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Сучасні тенденції розвитку системи освіти в Україні полягають у її орієнтованості на 
соціальне замовлення і підсилення зовнішніх та внутрішніх зв’язків. Так, вища педагогічна 
освіта покликана, насамперед, забезпечити навчальні заклади дошкільної й середньої освіти 
фахівцями, компетентними у своїй сфері та здатними до вирішення педагогічних завдань 
будь-якого рівня складності. Зовнішні зв’язки орієнтують фахову підготовку на 
«високотехнологічний та інноваційний розвиток країни, самореалізацію особистості, 
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях» [1]. 
Внутрішні зв’язки системи освіти мають забезпечити взаємозалежні умови спільного 
функціонування дошкільної, середньої і вищої освіти. До вищої школи вступають здобувані 
освіти, які пройшли перші дві сходинки або принаймні другу. У свою чергу, саме вища 
школа забезпечує навчальні заклади попередніх двох рівнів фахівцями-педагогами.

На кожному рівні складної ієрархічної структури національної системи освіти існують 
свої здобутки і проблеми. Останнє десятиріччя особливо чітко виявило проблему якісної
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підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Зважаючи на європейську та світову 
інтеграцію нашої країни, збільшилась потреба населення у  знанні іноземних мов, 
особливо англійської як мови міжкультурної комунікації. Незважаючи на цей факт, 
фахова підготовка вчителя англійської мови залишилась прив’язаною до застарілих 
нормативних документів, що втратили чинність.

Проблемі фахової підготовки вчителя іноземної мови присвячено велику кількість 
досліджень, серед яких роботи С. Андрушко, О. Березюк, М. Аріян, І. Комарової, 
Ю. Пасова, С. Роман, К. Саломатова, Є. Тарасова, С. Шатілова та інших. У цих та інших 
дослідженнях науковці подають чимало раціональних ідей, проте кардинальні зміни в 
сучасній освіти вимагають негайного реагування та вироблення дійових стратегій, які 
дозволять піднести підготовку вчителя у ВНЗ на якісно новий рівень. Особливий акцент у 
цій підготовці має бути зроблений на практичній підготовці, адже теоретична підготовка, 
хоча й створює базис, все ж таки не є достатньою для здійснення ефективної педагогічної 
діяльності вчителем-практиком. Загальновідомим є факт, що навчальна дисципліна 
«Англійська мова» спрямована на опанування практичних вмінь англомовного 
спілкування. Тож фахова підготовка вчителя англійської мови має сприяти створенню 
комплексу компетентностей у галузі знання предмета та комплексу компетентностей для 
навчання інших цього знання.

Зважаючи на численні нарікання школярів та їхніх батьків, невдоволення своєю 
фаховою підготовкою вчителів англійської мови у 2013 році Міністерством освіти і науки 
України спільно з Британською Радою в Україні було ініційовано реалізацію проекту 
«Шкільний вчитель нового покоління», метою якого стало вивчення сучасного стану 
підготовки вчителя англійської мови в Україні, досвіду університетів Узбекистану, 
Великої Британії та інших країн, а також розробка необхідних документів та матеріалів 
для удосконалення методичної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови. Ро&эчу 
групу проекту склали провідні фахівці з восьми ВНЗ України, які готують вчителя 
англійської мови.

На етапі допроектного дослідження було з’ясовано, що потребує оновлення та 
зміцнення методична складова підготовки майбутнього вчителя англійської мови 
відповідно до вимог сьогодення, а саме необхідним є значне збільшення кількості 
аудиторних годин, відведених у навчальному плані на дисципліну «Методика викладання 
іноземних мов» для практичних і лабораторних занять. В учасників проекту виникла ідея 
створення можливостей для вивчення методики наскрізно, тобто упродовж усього терміну 
навчання у ВНЗ [3].

Першочергові завдання проекту у напрямку вирішення проблеми були сформульовані 
в описі допроектного дослідження: «Є нагальна потреба переглянути тематичні модулі і 
привести їх у відповідність до викликів часу, звертаючи особливу увагу на реформу 
мовної освіти в Україні. Потребують також осучаснення та урізноманітнення форми і 
методи підготовки майбутнього вчителя англійської мови. Відсутні єдині підходи до 
оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Методика викладання іноземних 
мов», а саме: різняться такі аспекти контролю, як кількість видів і форм; критерії 
оцінювання; зміст і кількість питань підсумкового контролю; кількість балів за поточний, 
проміжний і підсумковий контроль. Об’єктом контролю в основному є теоретичні знання 
з дисципліни; контроль (зокрема тестовий) спрямований на виявлення другорядних знань, 
в той час як мало уваги приділено базовим професійно-орієнтованим методичним умінням 
майбутніх учителів. Відсутні також технології альтернативного оцінювання та 
самооцінювання, наприклад, ЕРОБТЬ (Європейський портфель студента-майбутнього 
вчителя мов)» [3, с. 56].

Важливо, що під час допроектного дослідження з метою чіткого визначення 
орієнтирів на очікування суспільства та побудови максимально ефективної моделі 
практичної підготовки вчителя англійської мови до уваги брались дві групи зацікавлених 
сторін, тобто стейкголдерів. Групи учасників чи особи, ят отримують безпосередню
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користь від проекту, були визначені «первинними зацікавленими сторонами», а ті, що є 
важливими для реалізації проекту або ж отримують непряму користь від нього, -  
«вторинними зацікавленими сторонами». Первинними зацікавленими сторонами 
виступили учні, які вивчають англійську мову; студенти вищих навчальних закладів; 
учителі шкіл; викладачі університетів (асистенти, викладачі, старші викладачі, доценти, 
професори); члени робочої групи проекту. Вторинними зацікавленими сторонами 
виступили Міністерство освіти і науки України, Управління системи освіти, ректори, 
Британська Рада та партнери з Великої Британії. Було також визначено інтереси та 
сподівання кожної з вказаних груп.

Упродовж трьох років, крім допроектного дослідження, яке тривало один рік, 
робочою групою було розроблено зміст тематичних модулів, критерії й завдання для їх 
оцінювання, розробки окремих занять, освітній профіль підготовки вчителя англійської 
мови, організовано чотири школи професійної майстерності для учасників проекту і 
викладачів ВНЗ. Загалом робочою групою було розроблено зміст 22 модулів, зокрема: 
Introduction, Psychological Factors in Language Learning, Second language acquisition, 
Developing Learner Autonomy, Principles o f Communicative Language Teaching, Teaching 
Grammar in Context, Teaching Vocabulary in Context, Developing lntercultural Competence, 
Teaching Listening, Teaching Speaking, Teaching Reading, Teaching Writing, Planning 
Teaching, Working with Materials, Error Analysis and Dealing with Errors, Testing and 
Assessment, Teaching Young Learners, Catering for Special Educational Needs, Classroom 
Management, Classroom Action Research, Information and Communication Technologies in 
Learning and Teaching English, Planning for Continuing Professional Development; та 
об’єднано в макромодулі для посеместрового упровадження в навчальний процес. Ще 
один окремий модуль склала педагогічна практика.

Як бачимо, традиційних тем серед розроблених модулів небагато, усі старі та 
частково нові теми зазнали кардинального перегляду. Нові модулі вдалось розробити за 
допомоги консультанта з Великої Британії Рода Болайто, фахівців з Британської Ради в 
Україні Вікторії Іваніщевої та Олександра Шаленка. Також значний вплив на змістове 
наповнення модулів справив досвід, отриманий під час візитів до вищих навчальних 
закладів Узбекистана і Великої Британії, проходження учасниками робочої групи он-лайн 
курсів Британської Ради “Steps to Success" та “Teaching Learners with Special Educational 
Needs”.

Крім інноваційного характеру змістового наповнення курсу «Методики викладання 
англійської мови», слід відзначити й новий формат проведення педагогічної практики. 
Передбачається, що майбутні вчителі англійської мови матимуть три види практики: 
observation practice, teacher assistance practice, teaching practice. Змінюється і графік 
відвідування шкіл: практика-спостереження відбуватиметься один день на два тижні 
упродовж другого курсу навчання, практика на третьому і четвертому курсах 
відбуватиметься один день на тиждень. Такий підхід до практики дозволяє зробити її 
наскрізною та пов’язати її зміст зі змістом конкретних модулів «Методики викладання 
англійської мови». Усі завдання для педагогічної практики розроблялися робочою групою 
згідно зі структурою методичного курсу з метою надання практичній підготовці 
майбутнього вчителя англійської мови максимального акценту.

Для успішної реалізації упровадження розробленого курсу в навчальний процес ВНЗ 
України та забезпечення методичної підтримки викладачів і студентів робоча група 
займається підготовкою методичних рекомендацій, планів-конспектів окремих занять, 
описом схеми і критеріїв оцінювання, написанням глосарію, в якому буде вміщено 
основні англомовні терміни, їх визначення англійською мовою та український 
відповідник.

Готові розробки окремих занять інноваційного методичного курсу було апробовано у 
межах групи розробників, а також під час проведення Зимової школи професійної 
майстерності в січні 2016 року, учасниками якої стали інші викладачі з ВНЗ-учасників
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проекту. Матеріали усіх модулів та розроблених занять вивчались незалежними 
експертами та учасниками Зимової школи. Раціональні рекомендації і побажання 
ураховано під час остаточного коригування матеріалів експериментальної програми.

Істотним є те, що проект «Шкільний вчитель нового покоління» має нормативно- 
документальний супровід, забезпечений Міністерством освіти і науки України. Так, було 
видано наказ Міністра освіти і науки С.М. Квіта № 871 від 12.08.2015 р. Про проведення 
педагогічного експерименту щодо методичної підготовки майбутніх вчителів англійської 
мови [2], згідно з яким в усіх ВНЗ-учасниках та низці інших ВНЗ та коледжах, що готують 
вчителя англійської мови, з 01.09.2015 р. розпочато упровадження експериментальної 
програми. У кожному з вказаних навчальних закладів розробляються експериментальні 
навчальні плани з урахуванням наскрізного характеру «Методики викладання англійської 
мови» та педагогічної практики, також формуються експериментальні групи і готується 
усе необхідне навчально-методичне забезпечення.

До початку безпосереднього навчання здобувачів вищої освіти за новою програмою 
заплановано і закінчення написання методичних рекомендацій та глосарію, і зустріч з 
ректорами навчальних закладів, що беруть участь в експерименті, і проведення ще однієї 
школи професійної майстерності. Важливим етапом у проведенні експерименту буде 
спостереження за його ходом та інтерпретація отриманих результатів, тобто встановлення 
впливу методичної дисципліни з новим змістом і педагогічної практики в новому форматі 
на фахову підготовку майбутнього вчителя англійської мови.

Таким чином, перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні ефективності 
занять з «Методики викладання англійської мови», проведених згідно з 
експериментальною програмою, та результатів педагогічної практики, яка має на меті 
закріплення отриманих на методичних заняттях вмінь здійснення професійної діяльності 
та формування комплексу компетентностей ефективного вчителя англійської мови.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Прагнення України до інтеграції в європейський освітній простір і зростаюча 
активність української вищої школи на міжнародному ринку освітніх послуг сприяють 
зростанню числа іноземних громадян, що навчаються у вишах країни.
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