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інноваційних технологій навчання (інформатизація та медіатизація 
бібліотечних ресурсів педагогічних закладів вищої освіти, технічне 
устаткування спеціальних кабінетів, наявність інтерактивної платформи; 
моделювання робочого місця викладача в освітньо-науковому медіа-
просторі; забезпечення доступу викладачів і студентів до 
телекомунікаційних мереж тощо). 

Проведене дослідження не вичерпує усі аспекти проблеми. 
Перспективи подальших розвідок передбачається провести у напрямі 
вивчення впливу різних видів інноваційного освітнього середовища 
(інформаційного, модульного тощо) на розвиток якостей майбутніх 
вчителів іноземної мови у контексті їхньої професійної підготовки. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Гонтаровська Н. Інноваційно-освітнє середовище як фактор розвитку особистості. 
Директор школи. 2008. № 9. С. 3–5. 

2. Колесникова Т. О. Інформатизація як умова системних змін в бібліотеках ВНЗ. 
Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. 2009. Вип. 26. С. 165–173. 

3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность: изб. собр. психол. произв.: в 2-
х т.. Москва. 2000. Т. 2.  

4. Разіна Н. О. Акмеологічний підхід до розвитку професіоналізму сучасного 
педагога в інноваційному освітньому середовищі середньої школи. Вісник наукової школи 
педагогів «АКМЕ». 2009. Випуск 3. С. 45–53. 

 

Петько Людмила,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Національного педагогічного імені М. П. Драгоманова, Україна 
 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ІНШОМОВНА 
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

Освітній процес у закладах вищої освіти спрямований на 
професійну підготовку майбутнього фахівця за обраною 
спеціальністю, здатного оперувати у своїй подальшій професійній 
діяльності отриманими знаннями, набутими уміннями та навичками. 
Своєю чергою, студенти (особливо першокурсники) стикаються із 
труднощами в умовах кредитно-модульної системи навчання, у 
першу чергу, через великий обсяг навчального матеріалу, який треба 
їм опанувати, а також і викладачі, − при незмінній тривалості 
вивчення окремої дисципліни (наприклад, іноземної мови), водночас 
повинні забезпечити високий рівень знань у студентів із дисципліни, 
тому що випробування з іноземної мови до вступу до магістратури є 
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обов’язковим, причому організоване через складання зовнішнього 
незалежного оцінювання. Дане питання нами було висвітлено у низці 
публікацій раніше [1; 3; 4; 5; 7; 9]. 

Це вимагає від вищої школи пошуку нових підходів в організації 
та формуванні освітнього простору в умовах університету, введення в 
освітнє середовище оновленого змісту, форм, методів і технологій 
навчання іноземної мови. 

Освітнє середовище університету (ОСУ) розглядається нами як 
сукупність факторів, що формуються у процесі життєдіяльності 
університету: матеріальна база закладу, організація освітнього 
процесу, проживання, дозвілля, психологічний клімат (навчальної 
групи, на факультеті), медична допомога студентам, харчування та 
ін., а також і як засіб та умова для підготовки майбутнього 
випускника-професіонала. 

Тобто ОСУ – це цілісна якісна характеристика життєдіяльності 
закладу вищої освіти, яка визначається тими конкретними цілями, 
які виголошені закладом і вирішуються у своїй діяльності, а також 
виявляється у виборі засобів, за допомогою яких ці цілі вирішуються 
(до засобів належать навчальні програми, підручники, навчальні 
посібники, організація освітнього процесу, типи взаємодії педагогів зі 
студентами, якість отриманих знань та їх моніторинг, стиль відносин 
між студентами, організація позааудиторної діяльності студентів та 
їхнього позанавчального життя, матеріально-технічна база 
університету, факультетів, аудиторій, лабораторій і тощо); 
оцінюється змістовно стосовно особистісного розвитку студента, 
соціального (здатність до міжкультурної взаємодії, комунікації з 
іншими, до спілкування, визначення статусу в начальній студентській 
групі тощо); розвитку студента в професійному напрямі, якого ОСУ 
дозволяє досягти в процесі здобування освіти. 

До принципів формування освітнього середовища можна 
зарахувати 1) функціональну різноманітність елементів середовища, 
що слугує студентам для засвоєння різних видів діяльності у напрямі: 
освіта – особистість – діяльність; 2) взаємозалежність всіх елементів 
освітнього середовища на єдиній методологічній основі; 
3) достатність ресурсів університету, що забезпечує особистісний 
вибір студента, його професійний розвиток, слугує самоідентифікації 
його особистості. 
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Зупинимося на одному з найважливіших компонентів освітнього 
середовища університету, як от комплекс іншомовного навчального 
обладнання на прикладі факультету природничо-географічної освіти 
та екології НПУ імені М. П. Драгоманова. Наголосимо, що факультет 
охоплює такі спеціалізації: «Біологія та англійська мова», «Географія 
та англійська мова», «Туризм», «Хімія», «Географія», «Біологія і 
здоров’я людини», «Природничі науки», «Екологія». 

Своєю чергою, повне оснащення факультету забезпечують три 
взаємопов’язаних комплекти: загальнофакультетське оснащення, 
оснащення лекційних аудиторій; оснащення лабораторій; оснащення 
аудиторій для практичних занять з іноземної мови. Названі 
комплекти дозволяють також забезпечити організацію 
позааудиторної діяльності студентів (навчально-дослідницька і 
експериментально-дослідницька діяльності, проектна діяльність 
студентів, комп’ютерний дизайн і моделювання тощо). Наголосимо, 
що стратегія підготовки фахівця на дослідницькій основі «має 
подвійну детермінацію: соціальну (відповідність компетентних 
фахівців до соціально-економічних потреб); особистісну 
(мотиваційно-ціннісні смисли, конкурентоспроможність на ринку 
праці)» [2, c. 7; 6; 10; 11; 12; 13]. 

Чітко продумано на факультеті оформлення аудиторій, 
коридорів, рекреаційних зон, а також обладнання: аудиторні дошки, 
компьютери (кожен студент навчальної групи на практичному занятті 
з ІМ забезпечений комп’ютером), мультимедійні проектори, 
інтерактивні дошки (маючи сенсорний екран для відображення 
інформації та взаємодії з нею дозволяють проектувати дані з 
комп’ютера, за якими можна працювати прямо з дошки, наприклад, 
робити різноманітні помітки, запускати додатки та управляти 
комп’ютером. Це дає можливість паралельно використовувати 
аудиторну та інтерактивну дошку), екрани для проекторів, 
ергономічні меблі, а також напонюваність навчальних аудиторій 
дидактичним і роздатковим навчальним матеріалом. 
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