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У статті автор розглядає особливості вивчення майбутніми екологами іноземної мови за професійним 

спрямуванням у вищих навчальних закладах. Розглянуто поняття загальнодидактичних принципів навчання, 

здійснено аналіз системи навчання іноземної мови з точки зору різних компонентів, зокрема рівнів навчання та 

керування, основних компонентів, різних методичних концепцій навчання тощо. Здійснено аналіз тенденцій 

розвитку сучасних технологій навчання. Розкрито методичні принципи організації професійно зорієнтованого 

навчання.  
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Постановка проблеми. На порозі ХХІ століття 

одним із пріоритетних напрямів світової політики 

держав є формування екологічної освіти як інтеграції 

процесів навчання, виховання та розвитку особистос-

ті. Концепція екологічної освіти України як один із 

вагомих державних документів передбачає реалізацію 

ефективної екологічної освіти згідно з міжнародними 

вимогами сьогодення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Акту-

альні проблеми формування та розвитку екологічної 

освіти досліджувалися вітчизняними та зарубіжними 

вченими за різними напрямами, зокрема особливості 

екологічної підготовки дошкільників, школярів і сту-

дентів вищих навчальних закладів, екологічне вихо-

вання у позашкільних навчальних закладах, екологіч-

на освіта в процесі вивчення окремих предметів тощо. 

Проблемами  екологічної підготовки та вихован-

ня студентів вищих навчальних закладів займалися 

такі вчені, як О. А. Біда, Г. А. Білецька, В. М. Бровдій, 

Н. О. Величко, О. О. Гаца,  Н. В. Гнилуша, О. В. Гу-

ренкова, Л. Б. Лук’янова, Т. С. Нінова, В. П. Онопріє-

нко, С. Д. Рудишин, Т. В. Саєнко, С. В. Сапожников, 

С. В. Совгіра, К. М. Ситник, В. В. Танська, Л. М. Ти-

таренко, І. В. Трубник, О. О. Фастовець, Є. Флешар, 

А. Л. Хрипунова, М. В. Хроленко, О. В.Чернікова,             

Г. В. Ярчук та ін. 

Метою статті є аналіз особливостей вивчення 

іноземної мови майбутніми екологами на основі сис-

темності як одного із загально-дидактичних принци-

пів навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-

готовка майбутніх екологів у вищих навчальних за-

кладах має свою специфіку, яка зумовлюється метою, 

змістом і практичним характером професійної підго-

товки. Важливою складовою навчального процесу є 

вивчення іноземної мови як засобу комунікації для 

успішного виконання подальшої фахової діяльності. 

Сьогодні серед студентів спостерігається зни-

ження володіння мовленням, збіднілість лексичного 

словникового запасу тощо. Тому перед викладачами 

стоїть завдання розвивати не тільки писемне мовлен-

ня та грамотність студентів, а й навчати спілкуватися, 

допомогти змоделювати вільну і впевнену поведінку 

у професійній сфері [1]. 

Ефективна підготовка майбутніх екологів до 

професійного спілкування реалізується з урахуванням 

різних засобів реалізації: вербальних та невербальних. 

Вербальні засоби реалізації професійного спілку-

вання в іншомовному середовищі включають у себе 

зовнішнє іншомовне професійне мовлення (іншомов-

не професійне усне та писемне спілкування) [9]. 

Система навчання іноземних мов – це сукупність 

закономірно розташованих елементів, які утворюють 

певну єдність завдяки наявності між ними внутрішніх 

зв’язків. Кожний елемент, що входить до цієї струк-

тури, розглядається як підсистема, функціонування 

кожного з яких та всіх разом, спрямоване на досяг-

нення єдиної мети. 

 У педагогічних науках система навчання розгля-

дається як відповідний метод. Система визначається, 

зокрема, як сукупність засобів і способів організації 

навчальної діяльності тих, хто навчається відповідно 

до закономірностей процесу засвоєння студентами 

заданого змісту освіти [5]. 

Поняття «система» діалектично пов’язане з по-

няттям «структура». Як правило, під цим поняттям 

мається на увазі внутрішня будова системи, зумовле-

на її функцією та наявністю тісних зв’язків між еле-

ментами системи, які забезпечують її стійкість та 

цілісність [4]. 

Рівень складності системи визначається характе-

ром інформаційної взаємодії її частин, і, на відміну 

від простих систем, де всі інформаційні зв’язки здійс-

нюються на синтаксичному рівні, складні системи, до 

яких ми відносимо педагогічну систему навчання 

іноземної мови, має семіотичну, тобто мовну природу 

інформаційних зв’язків між своїми підсистемами [13]. 
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У структурі системи навчання іноземної мови 

виділяють три рівні [2]. На першому рівні система 

навчання розглядається із загальних позицій як бага-

тоскладова об’єктно-предметна галузь методики як 

науки та абстрактна макросистема по відношенню до 

реального педагогічного процесу. На цьому рівні 

відбувається збільшення обсягу теоретичних знань з 

методики навчання іноземної мови та посилення 

управління практикою навчання з боку теорії. 

Другий рівень цієї системи передбачає детальні-

ше уточнення методичних категорій першого рівня та 

наповнення їх конкретним змістом, спрямованим на 

вивчення конкретної іноземної мови.  

Третій рівень системи навчання іноземної мови 

відноситься безпосередньо до реального навчально-

виховного процесу, тобто діяльності викладача та 

студентів із використанням матеріальних засобів на-

вчання. 

Системі вивченні іноземної мови, як і іншим сис-

темам, характерні наступні особливості: 

1. Цілісність. Передбачається, що всі елементи 

системи взаємодіють. 

2. Взаємозалежність. Зміна одного із параметрів 

системи впливає на решту елементів. Недоопрацю-

вання окремих теоретичних питань навчання    позна-

чається на практиці навчання. 

3. Нормальне функціонування складної системи 

вимагає науково обґрунтованого керування, заснова-

ного на оволодінні специфікою усіх складових систе-

ми. 

Навчально-виховний процес, як складна підсис-

тема, містить у собі декілька рівнів керування: 

- організаційно-структурний, основна одиниця 

якого – заняття; 

- функціональний, основу якого складають дія-

льність викладача та студентів, у результаті чого від-

бувається формування іншомовних знань, умінь та 

навичок [4]. 

Складовими системи навчання іноземної мови є 

її цілі, зміст, принципи, методи, засоби та апарат кон-

тролю й оцінювання результативності її функціону-

вання. Визначальною ланкою цієї системи є зумовлені 

соціальним замовленням суспільства цілі навчання, 

які знаходять своє відображення в змісті освіти, від 

суті та структурування якого залежать вибір методів, 

засобів, мотивів навчання та механізмів його засвоєн-

ня [8]. Це дає підстави відносити цілі до переліку 

базових категорій методики та провідних компонентів 

системи навчання іноземної мови [12]. 

Основними компонентами змісту навчання іно-

земної мови виступають комунікативний, позамовний 

та процесуальний компоненти.  

Комунікативний компонент включає в себе мов-

ний, мовленнєвий та соціокультурний навчальний 

матеріал (зміст навчального матеріалу). 

Складовими позамовного компоненту навчання є 

сфери спілкування, а також теми та ситуації профе-

сійного спілкування, що визначаються цими сферами. 

Процесуальний компонент являє собою процес 

навчання, в якому і реалізується його зміст [5]. 

Існуючі структури змісту навчання іноземних 

мов ґрунтуються на різних методичних концепціях 

навчання. Зміст навчання іноземної мови як цілісна 

загальнодидактична модель повинен складатися з 

основних ланок (цілі навчання, елементи предмета 

навчання, компоненти змісту навчання, етапи навчан-

ня) та похідних (моделі змісту навчання кожного 

елемента предмета). При цьому функціонування за-

значених ланок має здійснюватися у вигляді єдиного 

злагодженого механізму, що враховує як взає-

мозв’язок усередині моделі, так і кожного елемента 

зокрема [5]. 

Серед чинників формування мотиваційної сфери 

майбутніх спеціалістів-екологів визначальний вплив 

має професійно зорієнтоване навчання [6]. 

Науковці визначають три рівні професійного спі-

лкування майбутніх екологів в іншомовному середо-

вищі: 

- макрорівень, який характеризується відобра-

женням спрямованості професійної діяльності майбу-

тнього еколога та мотиваційною сферою; 

- мезорівень, що передбачає реалізацію контак-

тів майбутніх екологів у процесі виконання професій-

них завдань; 

- макрорівень, на якому відбувається охоплен-

ня окремих актів професійного спілкування майбутніх 

екологів в іншомовному середовищі [9]. 

Методичні принципи організації професійно зо-

рієнтованого навчання іноземної мові передбачають: 

1) врахування вихідного рівня володіння іноземною 

мовою; 2) диференційований підхід до реалізації ос-

новних цілей та завдань професійно-орієнтованого 

навчання; 3) взаємозв’язок та взаємообумовленість 

розвитку комунікативних умінь та професійно зорієн-

тованих методичних умінь; 4) адекватність процедур-

них знань умінням; 5) градацію труднощів; 6) опору 

на практичну професійну діяльність викладача інозе-

мної мови [11]. 

Характеризуючи систему навчання іноземної мо-

ви, варто зупинитись на розгляді методів, форм і за-

собів навчання як базових категорій методики та сис-

теми навчання в цілому. 

У педагогічній системі роль носіїв навчальної ін-

формації виконують навчально-методичні матеріали, 

які в контексті системного підходу є підсистемою у 

складі системи більш високого рівня.  

Навчально-методичні матеріали можна класифі-

кувати за такими ознаками: 1) за їх роллю в навчаль-

но-виховному процесі (основні та допоміжні); 2) за 

адресатом (для викладача, для студентів); 3) за кана-

лом зв’язку (візуальні, слухові, візуально-слухові); 4) 

за використанням техніки (технічні, нетехнічні) [10]. 

Основною одиницею інформації в процесі на-

вчання є текст,  який розглядається як: 1) зразок вико-

ристання мови певної професійної діяльності, 2) сти-

мул для розвитку різноманітних видів мовленнєвої 
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іншомовної діяльності (аудіювання, говоріння, читан-

ня і письмо), необхідних фахівцям конкретного про-

філю.  

Важливим фактором, що забезпечує формування 

вмінь іншомовного професійного читання, є наявність 

розробленої системи комунікативних завдань на базі 

спеціально підібраних текстів. Ці завдання повинні 

відображати реальні ситуації професійної діяльності 

майбутнього фахівця та забезпечувати формування 

комунікативної компетенції [3]. 

Роботу над термінологічною складовою іншомо-

вного фахового тексту доцільно розділити на три 

етапи: вивчення спеціальної лексики перед текстом, 

текстовий етап та вивчення лексики після тексту. 

Перший етап передбачає ознайомлення студентів 

із термінами. На цьому етапі необхідним є ретельне 

вивчення професійно зорієнтованої лексики, що зумо-

влено складністю та новизною досліджуваних термі-

нів. 

 Другий етап – це відпрацювання відповідних те-

рмінів і фразеологічних одиниць, які опрацьовувалися 

у вправах до роботи з текстом.  

Третій етап – це обговорення тексту, дискусії, у 

процесі яких задаються питання, що потребують 

знання термінів і розуміння тексту. На цьому етапі 

реалізується аналіз і моделювання майбутньої профе-

сійної діяльності [7]. 

Аналізуючи тенденції розвитку сучасних техно-

логій навчання, можемо відзначити, що найбільш 

повно вимогам професійно зорієнтованого навчання 

відповідають: проектна технологія (метод проектів), 

навчальні ігри (ділові, рольові), кейс-метод тощо. 

Будучи імітаційною моделлю реальних ситуацій і 

проблем, що вимагають самостійного вирішення, такі 

завдання спонукають до інтенсивного мислення, мо-

білізують увагу, дають змогу усвідомити специфіку 

обраної професії [6].  

Завдання проблемного характеру, маючи високі 

мотиваційні характеристики, викликають найбільшу 

зацікавленість і є найбільш результативними. Про-

блемні завдання повинні містити питання, а не тільки 

вказівку щодо виконання певних навчальних дій. Така 

форма подання: «завдання – питання» створює основу 

для інтерактивної взаємодії викладача та студента. 

Виконання завдань відбувається за схемою «питання 

– відповідь», а не за традиційною схемою «вказівка – 

виконання» [3]. 

Формується характерна тенденція до посилення 

комунікативної спрямованості навчального процесу, 

його наближення до реального процесу спілкування. 

У процесі навчання за комунікативним методом учні 

набувають комунікативної компетенції – здатності 

користуватись мовою залежно від конкретної ситуа-

ції. Вони навчаються комунікації у процесі самої ко-

мунікації. 

Для оволодіння студентами комунікативною 

компетенцією, тобто комунікативними вміннями, 

сформованими на основі мовних знань, навичок і 

вмінь, викладач іноземної мови повинен використо-

вувати сучасні методи навчання, що поєднують кому-

нікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи на-

вчання іноземних мов, спрямовані на розвиток і само-

вдосконалення особистості, на розкриття її резервних 

можливостей і творчого потенціалу, створюють пере-

думови для ефективного покращення навчального 

процесу у вищих навчальних закладах [11]. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Отже, на основі проведеного аналізу можемо 

зробити такі висновки: 

- одним із пріоритетних завдань у процесі під-

готовки сучасного фахівця є вивчення іноземної мови; 

- система навчання іноземної мови передбачає 

реалізацію завдань 

підготовки майбутнього еколога згідно з міжна-

родними вимогами сьогодення; 

- визначальною ланкою системності у навчанні 

іноземної мови є зумовлені соціальним замовленням 

суспільства цілі навчання; 

- зміст навчання іноземних мов ґрунтується на 

різних методичних концепціях; 

- сьогодні існує тенденція до посилення кому-

нікативної спрямованості навчального процесу; 

- у формуванні мотиваційної сфери майбутніх 

спеціалістів-екологів визначальний вплив має профе-

сійно зорієнтоване навчання; 

- моделювання ситуацій професійного спілку-

вання створює максимальне зближення навчального 

процесу й професійної комунікації іноземною мовою. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЭКОЛОГОВ 

В статье автор исследует особенности изучения будущими экологами иностранного языка по профессио-

нальному направлению в высших учебных заведениях. Рассмотрены понятия общедидактических принципов 

обучения, осуществлен анализ системы обучения иностранному языку с точки зрения различных компонентов, 

в частности уровней обучения и управления, основных компонентов, различных методических концепций обу-

чения и т. п. Осуществлен анализ тенденций развития современных технологий обучения. Раскрыты методиче-

ские принципы организации профессионально-ориентированного обучения. На основе проведенного анализа 

можем сделать следующие выводы: 

- одной из приоритетных задач в процессе подготовки современного специалиста является изучение ино-

странного языка; 

- система обучения иностранному языку предполагает реализацию задач подготовки будущего эколога в 

соответствии с международными требованиями сегодняшнего дня; 

- определяющим звеном системности в обучении иностранному языку является обусловленые социальным 

заказом общества цели обучения; 

- содержание обучения иностранным языкам основывается на различных методических концепциях; 

- в настоящее время существует тенденция к усилению коммуникативной направленности учебного процесса; 

- в формировании мотивационной сферы будущих специалистов-экологов определяющее влияние имеет 

профессионально ориентированное обучение; 

- моделирование ситуаций профессионального общения создает максимальное сближение учебного про-

цесса и профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Для овладения студентами коммуникативной компетенцией, то есть коммуникативными умениями, сфор-

мированными на основе языковых знаний, навыков и умений, преподаватель иностранного языка должен ис-

пользовать современные методы обучения, сочетающие коммуникативные и познавательные цели. Инноваци-

онные методы обучения иностранным языкам, направленные на развитие и самосовершенствование личности, 

на раскрытие ее резервных возможностей и творческого потенциала, создают предпосылки для эффективного 

улучшения учебного процесса в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: иностранный язык, будущий эколог, обучение, системность, компоненты, профессио-

нально-ориентированное обучение, метод. 
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FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING  

AS A SYSTEM COMPONENT OF FUTURE ECOLOGISTS TRAINING 

The article explores the features of studying a foreign language for professional purposes by future ecologists in 

higher educational establishments. In particular, the notion of general didactic training principles were analyzed, verbal 

and nonverbal means of implementing professional communication were discussed, the concept of a system in terms of 

pedagogy was defined, the analysis of the system of foreign language teaching in the context of the various components 

including levels of education and management, its main components, teaching concepts etc. was made. The methods, 
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forms and teaching aids as the basic categories of techniques and training system as a whole were defined. The empha-

sis on the relationship of all elements of the education system was made. Methodological principles of professional-

oriented training were revealed and levels of professional communication were singled. The analysis of trends of mod-

ern learning technologies was made. Classification of teaching materials was carried out; the peculiarities of working 

with professional texts were explored. 

The carried out research makes it possible to make the following conclusions: 

- studying a foreign language is one of high-priority tasks of training modern specialists;  

- the system of foreign language teaching involves implementation of tasks related to training future ecologists ac-

cording to international requirements of the present day; 

- a determinative aspect of consistency in teaching foreign languages is training objectives determined by society demands; 

- the content of foreign language teaching is based on various methodological conceptions; 

- nowadays there is a tendency for intensifying communicative orientation of the learning process; 

- professional-oriented training has determining influence in forming future environmentalists’ motivation sphere ; 

- simulated situations of professional communication facilitate closest possible relationships of the learning process 

and professional communication. 

For the purpose of students’ mastering communicative competency, that is communicative abilities formed on the 

basis of linguistic knowledge, abilities and skills, the teacher should use modern teaching methods which combine 

communicative and cognitive objectives. Innovative methods of foreign language teaching aimed at personality devel-

opment and self-improvement, at discovering its spare capacity and creative potential create opportunities for effective 

improvement of the learning process at higher educational establishments. 

Keywords: foreign language, future environmentalist, teaching, consistency, components, professionally-oriented 

education, method. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ 

У РОЗРІЗІ АГРАРНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Територіально-економічне районування є одним із важливих факторів організації управління державою. У 

статті автор аналізує територіально-економічні регіони України у складі дев’яти районів із точки зору про-

фесійної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв, зокрема їх забезпеченості вищими навчальними закладами 

аграрного спрямування, частки студентів агарних вищих навчальних закладів у структурі населення та кадро-

вого забезпечення сільськогосподарських підприємств випускниками. На основі проведеного аналізу автор вно-

сить пропозиції щодо активізації підготовки майбутніх фахівців у певних регіонах. 

Ключові слова: районування, територіально-економічний регіон, аграрний вищий навчальний заклад, май-

бутній фахівець, кадрове забезпечення, сільськогосподарське підприємство, відсоткове значення. 

 

Постановка проблеми. В умовах становлення 

ринкової економіки в Україні одним із пріоритетних 

напрямів національного виробництва є сільське гос-

подарство. На відміну від планової економіки, де 

основний акцент зосереджено на забезпеченні кількі-

сних показників виробництва аграрної продукції, 

прерогативою ринкової системи є забезпечення висо-

кої економічної ефективності господарювання, що 

забезпечується виробництвом  якісної конкурентосп-

роможної продукції з використання  високоінтенсив-

них технологій та ефективної системи реалізації гото-

вої продукції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ста-

новлення основ регіональної економіки як науки від-

бувалося упродовж тривалого періоду. Дослідженням 

аспектів регіонального розвитку займалося багато як 

вітчизняних, так і зарубіжних учених.  

Зокрема, загальні питання професійної освіти ви-

світлені у працях А. Алексюка, В. Андрущенка,                    

С. Батишева, В. Галузинського, І. Герасимова,                     

Н. Глузман, Г. Голобородько, М. Гриньової, Н. Дав-


