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Турчинова Г.В. 
Національний педагогічний університет 

імені М.П.Драгоманова 

ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННИИХХ  УУММІІННЬЬ  
ВВИИККЛЛААДДААННННЯЯ  ББІІООЛЛООГГІІЇЇ  ААННГГЛЛІІЙЙССЬЬККООЮЮ  ММООВВООЮЮ  

Одним з головних принципів навчання ІМ у педагогічних ВНЗ є принцип 
професійної спрямованості навчання, що означає професійне володіння мовою 
з метою реалізації педагогічної діяльності. Сучасною домінантою у 
професійній підготовці майбутнього вчителя визначається білінгвальна 
педагогічна освіта, метою якої є підготовка студентів до міжкультурного 
професійно орієнтованого спілкування рідною й іноземною мовами. При цьому 
В.В. Сафонова наголошує, що лише наявність навчальної двомовності чи 
багатомовності не може розглядатись як характеристика саме білінгвальної 
освіти, якщо жодна з іноземних мов не виступає самостійно як інструмент 
вивчення інших предметів чи предметних галузей, як інструмент професійного 
становлення розвитку й удосконалення студента (Сафонова 1991:51). При 
навчанні студентів ІМ для спеціальних цілей з’являється можливість навчити 
їх користування нею як інструментом вивчення інших предметів, як засобом 
здобуття професійної компетенції. Під професійною компетенцією ми 
розуміємо володіння професійними вміннями та здатність користування мовою 
у професійних цілях, а також можливість навчання в інших галузях завдяки 
іноземній мові. Професійна компетенція передбачає не лише оволодіння 
спеціальними знаннями, навичками та вміннями, а й формування професійних 
умінь для застосування їх в майбутній діяльності. Під професійними вміннями 
ми розуміємо уміння педагогічно (з позиції реалізації основних функцій 
діяльності вчителя) та психологічно (з позиції психології спілкування та теорії 
мовленнєвої діяльності) правильно організувати навчально-виховну діяльність 
(Карпов 1983). 

Проблема формування професійних умінь завжди була актуальною. В 
методиці це питання досі не знайшло остаточного вирішення. Проаналізувавши 
набутки вчених-методистів, ми дійшли висновку, що зараз при здійсненні 
професійної направленості на заняттях виділяються два якісно різних етапи: 
перший – до педагогічної практики; другий – після її закінчення на останньому 
курсі. На першому етапі рекомендується створити правильну мотиваційну 
основу вивчення ІМ. Студенти повинні усвідомити кінцеву мету навчання та 
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зрозуміти, що вивчають іноземну мову не тільки як засіб спілкування, а й як 
інструмент завдяки якому можна вдосконалити свої професійні вміння. 

На першому етапі професійні вміння формуються: 
а) підсвідомо, в результаті взаємодії викладача й студентів, що 

здійснюється методом переносу студентом досвіду у викладанні ІМ, який вони 
набули від викладачів ВНЗ, на роботу у школі: «Я навчаю так, як мене 
навчали» (Шатілов 1975:15); 

б) шляхом цілеспрямованої дії викладача, який звертає увагу студентів на 
методи та засоби роботи, що він використовує (Михайлов 1979:30). 

На другому етапі продовжується формування сталих професійних умінь з 
подальшим аналізом того, якими уміннями оволоділи студенти. 

П.Б. Гурвіч також зауважує, що для формування у студентів професійних 
умінь, необхідно, щоб вони мали чітке уявлення про процес навчання, в якому 
знаходяться протягом декількох років і в результаті якого зацікавлені. 
Запропонований підхід включає поетапне формування професійних умінь: 

а) етап цілеспрямованого спостереження та опанування дій викладача та 
власних дій; 

б) виконання дій по аналогії; 
в) виконання дій по аналогії з урахуванням умов максимально 

наближених до шкільних. 
К.І. Саломатов вбачає, що для того, щоб наблизити умови набуття знань, 

навичок та умінь у ВНЗ до умов їх використання у школі, необхідно по мірі 
оволодіння змістом самого предмету, переводити студента з позиції суб’єкта 
пізнавальної діяльності в позицію суб’єкта педагогічної діяльності, тобто 
залучати його до вирішення методичних та педагогічних завдань. Вдале 
залучення студентів до вирішення методичних завдань по ходу навчальних 
занять не тільки розвиває в них спеціальні лінгво-методичні вміння, але й 
сприяє формуванню професійно-педагогічної направленості самої особистості 
студента, підвищує інтерес до його майбутньої професії, допомагає зсередини 
зрозуміти вимоги, які висуваються до особистості викладача (Саломатов 
1985:4). 

Усі ці методи формування професійних умінь використовувались та 
продовжують використовуватись й досі. Проте, коли ми говоримо про 
підготовку викладача, який працює у напрямку “Іноземна мова для 
спеціальних цілей”, перед нами постає інша проблема – викладач повинен не 
просто володіти ІМ, а й розуміти предмет, який він викладає іноземною мовою. 
Тому для підготовки такого викладача потрібно застосовувати зовсім іншу 
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методику. Серед найбільш цікавих і ефективних інновацій, пов’язаних з 
навчанням ІМ у останні три десятиліття ХХ століття виділяється метод 
“занурення” в іншомовне середовище (immersion programs), що була 
розроблена в Канаді. У 60-х – 70-х роках канадськими вченими вдалося 
теоретично обґрунтувати навчання за методом “занурення” та впровадити його 
у широку практику. Дослідження З.М.Корневої, що були проведені під 
керівництвом О.Б.Тарнапольського, дозволити проаналізувати базові 
характеристики цього методу. Основоположною рисою навчання за цим 
методом є взаємозв’язане вивчення іноземної мови (з точки зору його 
структури та культурного середовища, де він функціонує) та спеціальної 
дисципліни, а також оволодіння навчальним матеріалом без опори чи з 
мінімальною опорою на рідну мову аудиторії. В умовах “занурення” більша 
частина академічних (немовних) дисциплін викладається іноземною мовою. 
Ціллю є не вивчення граматики чи лексики, а зрозуміле предметне спілкування 
між викладачем та студентами, пов’язане з конкретною навчальною 
дисципліною. В цих умовах мова виступає і як рушійна сила в обговоренні і 
вирішення проблем, пов’язаних з навчальною дисципліною, і як друга, 
паралельна, мета навчання – оволодіння нерідною мовою. Планування занять 
не базується на структуралістській теорії мови. Воно виходить з тих 
професійних навичок, знань і умінь, якими повинен оволодіти студент. Таким 
чином, можна сказати, що в одному методі пройшло зміщення акцентів з 
ізольованого володіння мови на об’єднання навчання мови з навчанням 
спеціальним дисциплінам (M.A.Snow, M.Met, F.Genesee 1989, p. 201-217). 

У зарубіжній методиці викладання іноземних мов методу “занурення” 
надається наступне визначення:  

1. “Занурення” – це метод навчання іноземній мові шляхом викладання 
однієї або декілька дисциплін цією мовою (K.Clark, 2000). 

2. “Занурення” – це специфічний тип інтегрованого навчання іноземній 
мові, ціллю якого є оволодіння мовою для спеціальних цілей (C.L.Walker, 
D.J.Teclick, 2004). 

Що стосується моделювання самого процесу навчання за методoм 
“занурення”, то можна виділити дві основні моделі практики викладання: 

1. Власне “занурення”, що поділяється на: 
a) повне “занурення” (total immersion) (R.K.Sohnson, M.Swain, 1997); 
б) часткове “занурення” (partial immersion) (N.Holobow, F.Genesee, 

W.Lambert, S.Gastright, M.Met, 1983; S.Burger, M.Migneron, 1997). 
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2. Структурне “занурення” (sheltered/structural immersion) (S.Cummins, 
2000; 2001), що поділяється на: 

а) жорсткий варіант (З.М.Корнева, 2004:169); 
б) м’який варіант (З.М.Корнева, 2004:169). 
Дана класифікація була запропонована З.М.Корневою виходячи з 

наступних передумов функціонування різних моделей “занурення”: 
а) можливість та ступінь використання рідної мови під час проведення 

занять; 
б) тривалість використання опори на рідну мову студентів; 
в) особливості підготовки викладачів, які проводять навчання за методом 

«занурення». 
Повним “зануренням “можна враховувати таке навчання, під час якого 

повністю відсутня опора на рідну мову студентів. Повне “занурення” на даний 
час є самим інтенсивним методом в оволодінні мовою для спеціальних цілей. 
Проте, як показують дослідження в даній сфері (D.Brinton, M.Snow, M.Wesahe, 
1989), ця методика не є універсальною, вона не може широко 
використовуватися у більшості випадків з двох причин: через низький 
вихідний рівень володіння іноземною мовою студентів, а також за відсутністю 
можливості залучити до процесу навчання носіїв мови, які є спеціалістами у 
певній області знань. 

Частковим “зануренням” є модель навчання, під час якої рідна мова 
студентів використовується лише на початковому етапі. В подальшому вона 
“витискується” з процесу навчання іноземною мовою. Часткове “занурення” 
знімає проблему, пов’язану з підбором викладачів, але проблема вихідного 
рівня володіння ІМ студентів у більшості випадків залишається 
(H.Helfrich,1994; N.Hightbown, N.Spada, 1991). Для підготовки майбутніх 
учителів до викладання біології англійською мовою ми пропонуємо 
використовувати м’який варіант часткового “занурення”, який передбачає 
збалансоване використання як іноземної, так і рідної мови у процесі навчання. 

Переваги цього методу: 
 – можливість використання рідної мови під час оволодіння ІМ; 
 – опора на рідну мову є передумовою успішного оволодіння як іноземною 

мовою, так і спеціальною дисципліною (у нашому випадку біологією); 
 – високий рівень індивідуалізації процесу навчання. 
Недоліки: 
 – розуміння змісту предмету рідною мовою не завжди стимулює 

розуміння цього предмету іноземною. Для усунення цього недоліку під час 
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занять слід заохочувати студентів до обговорення / дискусії того чи іншого 
питання з фаху, використовуючи з боку студентів не тільки знання з предмету 
“Біологія” та власні думки, а й набутки вітчизняних та закордонних вчених. 

Виходячи з цих визначень виділяються цілі навчання за методом 
«занурення»: 

1) мовні цілі, що пов’язані з вивченням дисципліни (content-obligatory 
language objectives) (M.A.Snow, M.Met, F.Genesee 1989). До даної категорії 
відносяться навички та вміння, необхідні для розуміння та оволодіння 
предметом навчання; 

2) допоміжні мовні цілі (content-compatible language objectives) (M.A.Snow, 
M.Met, F.Genesee 1989) Вони включають в себе усі інші навички та вміння, 
пов’язані з мовою, але не впливають прямо на рівень оволодіння спеціальною 
дисципліною (наприклад, навички використання нового вокабуляру, 
граматичних структур та інших мовних явищ). Вони (цілі) також передбачають 
оволодіння специфічними комунікативними стратегіями (стратегіями 
спілкування в рамках даного предмету). 

Слід також звернути увагу на те, що вивчення навчальної дисципліни за 
методом “занурення” не тільки вчить мові, але й дозволяє зрозуміти та оцінити 
досягнення іншої нації й вияснити їх власний культурний потенціал. Метод 
“занурення” також сприяє розвитку академічних навичок, особистих і 
професійних якостей студентів, заохочують їх зробити свій вклад в 
економічну, соціальну та культурну сфери життя (Manitoba Education and 
Training 1995:6). 

R.K.Johnson та M.Swain (1997) виділили основні вимоги до методу 
“занурення”, які є їх основними характеристиками і які можна 
використовувати під час навчання студентів формування професійних умінь 
викладання біології англійською мовою: 

1) іноземна мова виступає середовищем навчання; 
2) іноземна мова повинна бути основною або єдиною мовою в процесі 

оволодіння навчальним матеріалом дисципліни, яка вивчається цією мовою; 
3) необхідний певний зв'язок з рідною мовою, яка допоможе в засвоєнні як 

іноземної мови, так і дисципліни, що вивчається на її основі; 
4) вплив іноземної мови може бути обмежений рамками аудиторних 

занять; 
5) викладач повинен володіти двома мовами; 
6) навчальний план immersion – програми повинен збігатися з навчальним 

планом занять, які ведуться рідною мовою; 
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7) основна мета навчання – досягнення рівня адитивної двомовності. 
Було також визначено ряд варійованих характеристик, серед яких рівень 

підготовки студентів на якому краще застосовувати цей метод, кількість 
аудиторних годин, що відведені на оволодіння дисципліною у рамках 
“занурення”, статус мови “занурення” тощо. 

Визнання методу “занурення” як засобу, що дозволить формувати 
професійні уміння викладання біології англійською мовою, вимагає окреслення 
основних характеристик, притаманних професійно-орієнтованому заняттю. 
Беручи до уваги визначені Г.В.Перфіловою ознаки професійно спрямованого 
заняття з ІМ, а також враховуючи визначальні риси immersion – програми, що 
були запропоновані P.K.Johnson та M.Swain (1997), ми говоримо, що заняття з 
підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою 
вважаються професійно орієнтованими якщо: 

1) визначено й сформульовано конкретну мету заняття, з урахуванням 
специфіки мовного та мовленнєвого матеріалу, що засвоюється; 

2) відібрано змістовні елементи, на основі яких здійснюється формування 
професійних умінь; 

3) передбачено комплекс вправ, який відображає етапи створення 
професійних умінь; 

4) передбачено формування професійної спрямованості особистості 
студента, яка забезпечує ефективний розвиток індивідуальності студента, 
розвиток соціальної, духовної та моральної зрілості а також готовності до 
майбутньої педагогічної діяльності; 

5) використано найраціональніші прийоми навчання, які дозволять 
створити в умовах практичного заняття фрагменти професійної діяльності 
(Перфилова 1986:8-9). 

Ряд закордонних вчених (G.Bibeau, 1984; P.Calve, 1991; F.Frisson-Rickson, 
J.Rebuffot, 1986; A.A.Obadia, 1995; C.Tardif, 1984) зосередили увагу на розробці 
спеціальних програм підготовки викладачів ВНЗ, які будуть впроваджувати на 
практиці метод “занурення”. Усі компоненти системи професійної підготовки 
викладачів за методом “занурення” можемо привести до наступних основних 
позицій: загальна професійна підготовка; знання спеціальної дисципліни; 
практичний досвід викладання; володіння методикою викладання іноземної 
мови, як теоретичної, так і практичної науки; рівень володіння іноземною 
мовою; лінгвістична та соціокультурна компетенції; володіння основними 
педагогічними аспектами методу “занурення” (Корнева, 2004:168). 
Проаналізувавши дослідження вчених щодо професійних умінь вчителя, а 



ППееддаа гг оо гг іі ччнн іі   ннаа ууккии  

 162 

також, спираючись на кваліфікаційну характеристику вчителя ІМ та біології і 
враховуючи власний досвід викладання іноземної мови на спеціальності 
“Біологія та іноземна мова”, ми можемо виділити професійні вміння, якими 
повинен оволодіти студент під час навчання на цій педагогічній професійно-
лінгвістичній спеціальності. Отже, отримавши диплом викладача біології 
українською та іноземною мовами, випускник ВНЗ повинен володіти такими 
професійними вміннями: 

 – системно подавати навчальний матеріал англійською мовою з 
дотриманням логіки розвитку спеціальної тематики від простого до складного; 

 – переробляти навчальний матеріал та формувати і формулювати його 
іноземною мовою в зв’язку зі своїми намірами, в залежності від конкретних 
умов навчання (спрощувати або ускладнювати її, переходити з однієї форми 
мовлення на іншу: від монологічної до діалогічної, від усного мовлення до 
читання або писемного мовлення); 

 – давати дефініції понять іноземною мовою, пояснювати їх, 
підкріплюючи прикладами; 

 – робити коментарі, опис та роздуми пояснювального характеру 
іноземною мовою; 

 – пов’язувати спеціальний навчальний матеріал з загальноосвітньою 
тематикою, яка є корисною та цікавою для тих, хто навчається; 

 – пояснювати мовний матеріал разом із концептуальним, предметно-
понятійним, тематичним змістом іноземною мовою; 

 – організовувати та проводити різні види навчальної роботи іноземною 
мовою; 

 – спонукати студентів до мотивованої мовленнєвої діяльності та керувати 
нею, ставити перед ними комунікативні завдання (при говорінні, аудіюванні, 
читанні та письмі); 

 – формувати у студентів необхідність користуватися іноземною мовою в 
усній або писемній формі. 

Таким чином, можна зробити висновок, що метод “занурення”, який 
використовується за кордоном у навчанні іноземної мови для спеціальних 
цілей, можна використовувати під час формування професійних умінь 
викладання біології іноземною мовою. Використання цього методу дозволить, 
по-перше, формувати у студента стійкої зацікавленості до вивчення іноземної 
мови як джерела нової інформації зі спеціальності. А це, у свою чергу, сприяє 
тому, що студент починає розглядати іноземну мову як засіб вивчення своєї 
спеціальності. По-друге, у студента виникає необхідність в оволодінні 
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іноземною мовою, так як це дозволяти вдосконалювати свої знання зі 
спеціальності та успішно проводити науково-дослідницьку роботу, включаючи 
написання курсових та дипломних робіт. По-третє, навчання за методом 
“занурення” змінює відношення студента до занять іноземною мовою в цілому, 
бо значення вивчення ІМ, перш за все, визначається ступінню його 
необхідності для діяльності, особливо для реально найближчої діяльності. 
Отже, визначившись з основними характеристиками методу “занурення”, ми 
можемо сказати, що саме він ляже в основу курсу підготовки майбутніх 
учителів до викладання біології англійською мовою та надасть можливість 
розробити систему вправ для професійного викладання цієї дисципліни.  
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Аннотация  

В статье рассмотрена одна из самых интересных и эффективных инноваций в обучении 
иностранного языку для специальных целей – «погружение» в иноязычную среду, когда главным 
является не изучение грамматики или лексики, а понятное предметное общение между 
преподавателем и студентами связанное с конкретным учебным предметом. 

Удовиченко Л.М. 
Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова 

ЗЗММІІССТТ  ТТАА  РРЕЕААЛЛІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРООЛЛООГГІІЧЧННООЇЇ  ЛЛІІННІІЇЇ  
ДДЕЕРРЖЖААВВННООГГОО  ССТТААННДДААРРТТУУ  УУ  ППРРООЦЦЕЕССІІ  ВВИИВВЧЧЕЕННННЯЯ  
ООББРРААЗЗІІВВ--ППЕЕРРССООННААЖЖІІВВ  ЗЗААРРУУББІІЖЖННООЇЇ  ЛЛІІТТЕЕРРААТТУУРРИИ  

Як переконує Концепція літературної освіти в середніх навчальних 
закладах, завдання вчителя зарубіжної літератури – донести до учнів кожний 
художній твір як явище культури на певному етапі її розвитку з характерними 
етичними та естетичними домінантами. Тому постає проблема побудови такої 
системи робота над вивченням творів мистецтва слова, яка дозволить залучити 
необхідний культурологічний, історичний, філософський тощо матеріал в 
активний обіг. Визначення зазначених аспектів у межах художнього твору 
загалом та конкретних образів-персонажів зокрема пов’язано із усвідомленням 
специфіки культурної системи і культурного контексту, в межах яких його 
було створено. 

Тому цілком вмотивованим є культурологічний аспект аналізу образів-
персонажів, над обґрунтуванням доцільності введення якого в методиці 
навчання зарубіжної літератури працюють вчені З. Кирилюк, 
Л. Мірошниченко, О. Ніколенко, Б. Шалагінов та інші.  

Праці вчених переконують, що в основу розгляду кожного культурного 
феномена покладено спробу побудувати своєрідну модель культури з її 
особливою картиною світу і усвідомленням місця людини в цьому світі. 
Картина світу розкриває простір “смислів культури”, систему значень, що 
організують цілісність процесу пізнання цінностей культури через домінантну 
ідею, яку розглянуто в контексті культури. Цілісність породжується 
співіснуванням багатьох національних культур у просторі і часі, і постає вона у 
рівноцінності самих текстів культури: живопис, скульптура, музика, 
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