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АНОТАЦІЯ 

Кабанкова О .М. Формування пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання» – 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти 

і науки України, Луцьк, Харків, 2018. 

У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає у виявленні, теоретичному 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці сукупності дидактичних умов 

формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови. 

Розглянуто ключові поняття в контексті досліджуваної проблеми 

(«самостійна пізнавальна діяльність», «пізнавальна самостійність», «формування 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови»). Аналіз наукового фонду з досліджуваної проблеми дозволяє 

констатувати, що саме діяльність як інтегративна якість особистості є провідною 

умовою і основою становлення та розвитку особистості. Діяльнісний підхід є 

неодмінною умовою освіти, розвитку та функціонування усіх якостей 

особистості, а пізнавальна самостійність виявляється і отримує свій розвиток 

через пізнавальну діяльність. У контексті дослідження під самостійною 

пізнавальною діяльністю розуміється такий вид діяльності, основу якого 

становлять інтелектуальні здібності та вміння пізнавати в процесі 

цілеспрямованого пошуку, активність, корегування діяльності відповідно до 

методичних настанов без сторонньої допомоги. 

Поняття «пізнавальна самостійність», яке потрактовано у дослідженні як 

складний та багатоаспектний феномен, що досліджується комплексно у 

психологічному та педагогічному аспектах, визначається нами як інтегративна 
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динамічна якість особистості, що акумулює прагнення до самостійності, 

самоконтроль, сукупність умінь пізнавальної діяльності, теоретичні (загальні й 

спеціальні) знання, їх удосконалення, творче застосування в різних ситуаціях для 

вирішення різноманітних проблем без сторонньої допомоги. З урахуванням різних 

позицій науковців термін «формування пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету при вивченні іноземної мови» визначено як складний 

цілісний процес, що виникає в результаті розвиненої мотивації, потреби, 

пізнавального інтересу, цілеспрямованості та передбачає не лише оволодіння 

теоретичними знаннями, набуття практичних умінь і навичок, але й наявність 

вольових, емоційних та оцінних особистісних якостей і професійних здібностей, 

спрямованих на успішну реалізацію пізнавальної діяльності й самовдосконалення. 

Для розкриття сутнісних характеристик пізнавальної самостійності 

проаналізовано організаційний супровід досліджуваного феномена, у площині 

якого, ґрунтуючись на діяльнісній парадигмі, окреслено основні методологічні 

підходи, дидактичні та методичні принципи, методи і засоби навчання, що 

сприяють вирішенню означеної проблеми. 

Зафіксовано, що навчальна дисципліна «Іноземна мова» відіграє особливу роль, 

опанування якої пов’язане з можливістю розвитку інтелектуальної сфери студентів 

технічного університету, мовленнєвої діяльності, пізнавальних умінь, умінь вчитися, 

активізації механізмів пізнавальної самостійної інтелектуальної діяльності. 

Досліджено, що навчання іноземної мови в технічному закладі вищої освіти 

характеризується практичною спрямованістю; високим ступенем узагальненості; 

зростанням ролі самостійної роботи; співвідношенням різних видів мовленнєвої 

діяльності студентів. 

У дисертаційному дослідженні проаналізовано дидактичне забезпечення 

формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови. Виокремлено такі дидактичні умови: 

1) актуалізація позитивної мотивацій та цілеспрямованості студентів технічного 

університету до самостійної пізнавальної діяльності; 2) інтенсифікація 
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позитивного емоційно-вольового ставлення майбутніх інженерів до процесу 

самостійної пізнавальної діяльності при вивченні іноземної мови; 3) активізація 

освітнього процесу вивчення іноземної мови на основі дидактично 

обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених завдань, необхідних для 

виконання самостійної творчої діяльності, зорієнтованих на успішну професійну 

діяльність та особистісно-професійний розвиток студентів технічного 

університету. 

Для визначення реального стану сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови було 

визначено структурні компоненти (ціле-мотиваційний, змістовно-операційний, 

емоційно-вольовий, оцінний); критерії (спонукальний, когнітивний, особистісний, 

рефлексивний), показники їх вияву та рівні (креативний, продуктивний та 

репродуктивний). 

У дисертації запропоновано алгоритм реалізації дидактичних умов 

формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови, ефективність використання якого залежить від 

якісного та цілісного застосування органічно взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених етапів, а саме: цільовий; теоретико-процесуальний, оцінно-

результативний. 

Про ефективність розроблених дидактичних умов свідчать дані 

формувального етапу педагогічного експерименту, які показали, що в 

експериментальній групі зафіксовано статистично значущі позитивні зміни щодо 

рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови за всіма критеріями та 

показниками. Отримані результати можуть бути використані для оптимізації 

освітнього процесу технічних закладів вищої освіти, у процесі фахової підготовки 

бакалаврів технічних спеціальностей, у практиці навчання іноземної мови, для 

розробки спецкурсів, написання навчально-методичних посібників та методичних 

рекомендацій щодо формування пізнавальної самостійності студентів технічного 
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університету в процесі вивчення іноземної мови, при написанні курсових і 

магістерських робіт, у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягають у тому, що вперше:  

виявлено та теоретично обґрунтовано сукупність дидактичних умов 

формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови (актуалізація позитивної мотивації та 

цілеспрямованості студентів технічного університету до самостійної пізнавальної 

діяльності; інтенсифікація позитивного емоційно-вольового ставлення майбутніх 

інженерів до процесу самостійної пізнавальної діяльності при вивченні іноземної 

мови; активізація освітнього процесу вивчення іноземної мови на основі 

дидактично обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених завдань, 

необхідних для виконання самостійної творчої діяльності, зорієнтованих на 

успішну професійну діяльність та особистісно-професійний розвиток студентів 

технічного університету) та експериментально перевірено ефективність їх 

упровадження в освітній процес технічних закладів вищої освіти; 

уточнено сутність основних дефініцій («самостійна пізнавальна діяльність», 

«пізнавальна самостійність», «формування пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови»); 

конкретизовано компоненти (ціле-мотиваційний, змістовно-операційний, 

емоційно-вольовий, оцінний), критерії (спонукальний, когнітивний, особистісний 

та рефлексивний), показники та рівні (креативний, продуктивний, 

репродуктивний) сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови; 

подальшого розвитку набули методичні засади: форми (індивідуальні, 

колективно-групові), засоби (інформаційні, дидактичні, технічні), методи 

(стимулювання позитивної мотивації навчання та пізнавального інтересу; 

сприятливого емоційного мікроклімату, вольових якостей майбутніх інженерів; 
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активізація, контроль та оцінювання навчально-пізнавальної діяльності) фахової 

підготовки майбутніх інженерів у процесі вивчення іноземної мови. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні та 

апробуванні комплексу методик з дослідження стану сформованості пізнавальної 

самостійності, впровадженні навчального посібника «Fundamentals of Inorganic 

Chemistry» («Основи неорганічної хімії») для студентів технічних закладів вищої 

освіти, збірника контрольних робіт з англійської мови «Basics of Computing» 

(«Основи інформатики») для студентів заочної форми навчання комп’ютерних 

спеціальностей, збірника тестів з англійської мови «Tests in English for Students of 

the Information Technology Department» («Збірник тестів для студентів факультету 

інформаційних технологій»), а також системи професійно й комунікативно 

орієнтованих навчальних завдань, проблемних, ігрових та інтерактивних завдань-

ситуацій, навчальних проектів, які передбачають вивчення іноземної мови. 

Ключові слова: самостійна пізнавальна діяльність, пізнавальна 

самостійність, формування пізнавальної самостійності, іноземна мова, технічний 

університет, дидактичні умови, студент. 
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In the thesis the theoretical analysis of the problem has been made and a new 

solution has been proposed. It is to find out theoretically and to test experimentally a set 

of the didactic conditions of formation of the technical students’ cognitive independence 

in the foreign language learning process. 

The scientific foundation analysis of the problem reveals that action as an 

individual integrative quality is a leading condition and the basis for the formation and 

development of an individual. Action approach is an indispensable condition for 

education, development and functioning of all individual qualities; and cognitive 

independence manifests and develops through cognitive action. 

The key concepts in the context of the given problem are studied and clarified 

(“independent cognitive action”, “cognitive independence”, and “formation of the 

technical university students’ cognitive independence in the foreign language learning 

process”). Independent cognitive action is understood as such type of an action, which 

includes intellectual abilities and the ability to learn in the process of purposeful search, 

activity, action correction in accordance with the methodological guidelines without 

external help. The concept of “cognitive independence” is considered to be an 

integrative dynamic quality of the individual that accumulates tendency toward 

independence, self-control, a set of cognitive action skills, theoretical (generalized and 

special) knowledge and skills, their improvement, their creative application in different 

situations for solving various problems without the external help. Formation of the 

technical university students’ cognitive independence in the foreign language learning 

process is defined as a complex holistic process arising as a result of motivation, needs, 
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cognitive interests, purposefulness and involving not only theoretical knowledge 

mastering, practical skills acquiring, but also the formation of volitional, emotional and 

evaluated personal qualities and professional abilities aimed at the successful realization 

of the cognitive action. 

The discipline “Foreign Language” is recorded to play a particular role. Its mastery 

is associated with the possibility of the intellectual sphere development of technical 

university students, their speech activity, cognitive and learning skills, activating 

mechanisms of cognitive independence action. It is studied that teaching a foreign 

language in technical university is characterized by a practical education orientation; 

high degree of generalization; growth of the role of the independent work; the ratio of 

different types of speech activity. 

In the thesis the didactic support of formation of the technical university students’ 

cognitive independence in the foreign language learning process is analyzed. The 

following didactic conditions have been singled out: 1) actualization of positive 

motivation and purposefulness of technical university students toward independent 

cognitive action; 2) intensification of the positive emotional and volitional attitude of 

the future engineers toward the independent cognitive action in the study of a foreign 

language; 3) activation of the educational process of a foreign language learning on the 

basis of the didactically grounded set of specially prepared tasks necessary for the 

fulfillment of the independent creative action, oriented on the successful professional 

action and personal and professional development of technical university students. 

In order to define the real state of formation of technical university students’ 

cognitive independence in the foreign language learning process there have been 

determined structural components (aim-motivational, content-operational, emotional 

and volitional, and evaluative); criteria (inductive, cognitive, personal, and reflexive), 

indicators of their manifestation and levels (creative, productive, and reproductive). 

In the thesis an algorithm for the didactic conditions implementation for the 

formation of the technical university students’ cognitive independence in the foreign 
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language learning process has been presented. It consists of the following stages: target; 

theoretical-procedural, and evaluative-productive. 

The efficiency of the developed didactic conditions has been evidenced by the data 

of the research and experimental work control phase. The conducted quantitative, 

qualitative and statistical analyses have revealed the tendency of changes in all the 

criteria for the formation of technical university students’ cognitive independence in the 

foreign language learning process. The obtained results can be used to optimize the 

educational process of technical institutions, in the process of professional preparation 

of bachelors of technical specialties, in the practice of teaching a foreign language, for 

the special courses development, creating teaching aiding and methodological 

recommendations toward the formation of technical university students’ cognitive 

independence in the foreign language learning process, when course and master papers 

writing, in the postgraduate pedagogical education system. 

Key words: independent cognitive action, cognitive independence, formation of 

cognitive independence, foreign language, technical university, didactic conditions, 

student. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сучасні соціально-економічні зміни в Україні, 

модернізація її закладів вищої освіти в руслі курсу держави на євроінтеграцію 

поставили перед вітчизняною освітою одну з найважливіших проблем – 

формування компетентних фахівців, спроможних адекватно реагувати на 

інноваційні процеси, що відбуваються в суспільстві, науці, культурі та приймати 

рішення для досягнення ефективних результатів. Це вимагає від студентів, 

майбутніх інженерів зокрема, умінь самостійно орієнтуватись у невпинних 

потоках інформації, а також вільно адаптуватись у процесі самостійної 

пізнавальної діяльності. У зв’язку з цим дослідження у межах теорії і практики 

професійної освіти спрямовані на пошук таких умов, які б максимально 

стимулювали до розвитку професійних умінь і навичок студентів технічного 

університету. Пріоритетна місія при цьому покладається на систему освіти, яка, 

як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти (2002), є основою 

розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорукою майбутнього 

України. 

Важливість розкриття досліджуваної проблеми визначено в нормативно-

правових документах, зокрема, в Законі України «Про вищу освіту» (2017), 

Національній доктрині розвитку освіти (2002), Проекті Стратегії реформування 

вищої освіти в Україні до 2020 року, Загальноєвропейських рекомендаціях із 

мовної освіти (2003) тощо, де наголошується на необхідності формування 

здатності спілкуватися іноземною мовою, забезпечення підготовки 

кваліфікованих кадрів, конкурентоспроможних на ринку праці, готових до 

творчості, самостійного професійного розвитку, опанування й упровадження 

освітніх та інформаційних технологій. 

Однак, при досить високих вимогах до оволодіння іноземною мовою, у 

навчальних планах технічних закладів вищої освіти, де іноземна мова належить 

до циклу нефахових гуманітарних дисциплін, на її вивчення відводиться дуже 

мало аудиторного часу, що негативно впливає на рівень професіоналізації 
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студентів. Організація освітнього процесу в університеті недостатньо ефективно 

розвиває ціннісне ставлення до пізнавальної самостійності як способу 

самореалізації особистості. Недооцінка ролі і значущості пізнавальної 

самостійності зумовлює гальмування саморозвитку особистості в сучасних 

умовах інформатизації та глобалізації і водночас спричиняє необхідність по-

новому оцінити її значущість для майбутніх інженерів саме у процесі вивчення 

іноземної мови, знайти шляхи успішного розвитку, подолати бар’єри, що 

перешкоджають її формуванню. 

Різні аспекти означеної проблеми трактувались вітчизняними та зарубіжними 

ученими, зокрема: досліджено психолого-педагогічні характеристики 

пізнавальної самостійності (Л. Аристова, Л. Виготський, Л. Вяткін, П. Гальперін, 

Є.Голант, В.Данилов, Б.Єсипов, О. Леонтьєв, М. Махмутов, Н. Половникова, 

С. Рубінштейн, М. Скаткін, Н. Тализіна, Г. Щукіна), розуміння сутності, 

структури і рівнів розвитку пізнавальної самостійності студентів, засобів її 

формування (Г. Адамів, Г. Головко, І. Підкасистий, Н. Половникова, А. Савченко, 

Л. Тархова, В. Тюріна, Н. Усенко, Т. Шамова), самостійність (С. Гончаренко, 

В. Даль, А. Дістверг, Л. Жарова, Я. Коменський, Г. Сковорода, К. Ушинський), 

активність (К. Абульханова-Славська, Л. Аристова, М. Данилов, Б. Єсипов, 

І. Лернер, Т. Шамова, Г. Щукіна), зв’язок з самостійною роботою 

(С. Архангельський, В. Буряк, Є. Голант, Б. Єсипов, О. Жерновникова, 

В. Загвязинський, І. Зимня, В. Козаков, О. Малихін, П. Підкасистий). 

Суттєвим внеском у розробку проблеми самостійності в пізнавальній 

діяльності стали дослідження, присвячені формуванню пізнавального інтересу, 

пізнавальних потреб, мотивації учіння, проведені Л. Божович, В. Лозовою, 

Т. Макаровою, М. Матюхіною, І. Підласим, Г. Щукіною та іншими. 

Різні аспекти вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти, організація її 

професійної спрямованості розглядалися у працях І. Бім, І. Зимньої, 

Г. Китайгородської, С. Ніколаєвої, Ю. Пассова, О. Тарнопольського, Н. Усенко, 

Л. Щерби та інших. 
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Аналіз наукової літератури з означеної проблеми засвідчує, що проблема 

формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови ще не була предметом окремого дослідження. 

Актуальність зазначеної проблеми посилюється низкою виявлених 

суперечностей, зокрема, між: 

- нагальною потребою суспільства у кваліфікованих кадрах інженерно-

технічних спеціальностей з високих рівнем сформованості пізнавальної 

самостійності та невизначеністю дидактичних умов забезпечення її формування у 

студентів технічних закладів вищої освіти в процесі вивчення іноземної мови; 

- визнанням значущості самостійної пізнавальної діяльності для підвищення 

якості навчання студентів технічного університету та недостатньою науково-

методичною розробленістю означеної проблеми; 

- вимогами Держстандарту до підготовки майбутніх інженерів із дисципліни 

«Іноземна мова», здатних до іншомовного професійного спілкування, та 

переважно наявним середнім рівнем її імплементації в освітній процес студентів 

технічного університету. 

Отже, актуальність означеної проблеми, її недостатня теоретична та 

практична розробленість, а також необхідність подолання виявлених 

суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної праці: «Формування 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі 

вивчення іноземної мови». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано у межах теми науково-дослідної роботи Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки «Соціально-психологічні 

трансформації суб’єктів педагогічної взаємодії в умовах кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу» (№0108U000406). Тему дисертації 

затверджено вченою радою Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (протокол № 2 від 25.09.2008 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з 
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координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 8 від 25.10.2011 р.). 

Мета наукового дослідження – виявити, теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити сукупність дидактичних умов формування 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови. 

Мета дослідження зумовила розв’язання низки завдань: 

1. На основі вивчення, аналізу й узагальнення наукових джерел окреслити 

понятійно-термінологічне поле проблеми формування пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови; уточнити 

сутність основних дефініцій дослідження. 

2. Схарактеризувати організаційний супровід формування пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови, дидактичний потенціал іноземної мови як засобу формування пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету. 

3. Визначити компоненти, критерії, показники, рівні та виявити реальний 

стан сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного університету 

в процесі вивчення іноземної мови. 

4. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити дидактичні 

умови формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету 

в процесі вивчення іноземної мови. 

Об’єкт дослідження – процес формування пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету при вивченні іноземної мови. 

Предмет дослідження – дидактичні умови формування пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що формування 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови стає ефективним за таких дидактичних умов: актуалізація 
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позитивної мотивації та цілеспрямованості студентів технічного університету до 

самостійної пізнавальної діяльності; інтенсифікація позитивного емоційно-

вольового ставлення майбутніх інженерів до процесу самостійної пізнавальної 

діяльності при вивченні іноземної мови; активізація освітнього процесу вивчення 

іноземної мови на основі дидактично обґрунтованого комплексу спеціально 

підготовлених завдань, необхідних для виконання самостійної творчої діяльності, 

зорієнтованих на успішну професійну діяльність та особистісно-професійний 

розвиток студентів технічного університету. 

Для досягнення мети, реалізації поставлених завдань на всіх етапах 

дослідження застосовувався комплекс методів дослідження: 

– теоретичних (аналіз філософської, психолого-педагогічної, навчально-

методичної літератури з метою визначення стану означеної проблеми та 

понятійно-категоріального апарату; узагальнення отриманої інформації, 

передового та власного досвіду; порівняння, класифікація, синтез, систематизація, 

обґрунтування дидактичних умов, що сприяють формуванню досліджуваного 

феномена); 

– емпіричні: діагностичні (анкетування, опитування, бесіди, тестування, 

інтерв’ювання, спостереження за процесом пізнавальної діяльності студентів, 

метод експертних оцінок і узагальнення незалежних характеристик, рейтинг для 

вивчення та діагностики рівня сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови); 

– педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності виокремлених 

дидактичних умов формування пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови; 

– математичної статистики та обробки результатів дослідження (метод 

статистичної обробки результатів на основі критерію Пірсона для кількісного та 

якісного аналізу результатів експериментальної роботи, а також для 

підтвердження вірогідності й надійності отриманих експериментальних даних. 
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Експериментальною базою дослідження були Севастопольський 

національний університет ядерної енергії та промисловості (2010-2014 рр.) та 

Луцький національний технічний університет (2015-2017 рр.). При здійсненні 

експериментального дослідження було залучено 235 студентів, з яких було 

сформовано експериментальну групу (110 осіб) та контрольну групу (125 осіб). 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягають у тому, що вперше: 

- виявлено та теоретично обґрунтовано сукупність дидактичних умов 

формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови (актуалізація позитивної мотивації та 

цілеспрямованості студентів технічного університету до самостійної пізнавальної 

діяльності; інтенсифікація позитивного емоційно-вольового ставлення майбутніх 

інженерів до процесу самостійної пізнавальної діяльності при вивченні іноземної 

мови; активізація освітнього процесу вивчення іноземної мови на основі 

дидактично обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених завдань, 

необхідних для виконання самостійної творчої діяльності, зорієнтованих на 

успішну професійну діяльність та особистісно-професійний розвиток студентів 

технічного університету) та експериментально перевірено ефективність їх 

упровадження в освітній процес технічних закладів вищої освіти; 

- уточнено сутність основних дефініцій («самостійна пізнавальна 

діяльність», «пізнавальна самостійність», «формування пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови»); 

- конкретизовано компоненти (ціле-мотиваційний, змістовно-операційний, 

емоційно-вольовий, оцінний), критерії (спонукальний, когнітивний, особистісний 

та рефлексивний), показники та рівні (креативний, продуктивний, 

репродуктивний) сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови; 
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- подальшого розвитку набули методичні засади: форми (індивідуальні, 

колективно-групові), засоби (інформаційні, дидактичні, технічні), методи 

(стимулювання позитивної мотивації навчання та пізнавального інтересу; 

сприятливого емоційного мікроклімату, вольових якостей майбутніх інженерів; 

активізація, контроль та оцінювання навчально-пізнавальної діяльності) фахової 

підготовки майбутніх інженерів у процесі вивчення іноземної мови. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні та 

апробуванні комплексу методик з дослідження стану сформованості пізнавальної 

самостійності, впровадженні навчального посібника «Fundamentals of Inorganic 

Chemistry» («Основи неорганічної хімії») для студентів технічних закладів вищої 

освіти, збірника контрольних робіт з англійської мови «Basics of Computing» 

(«Основи інформатики») для студентів заочної форми навчання комп’ютерних 

спеціальностей, збірника тестів з англійської мови «Tests in English for Students of 

the Information Technology Department» («Збірник тестів для студентів факультету 

інформаційних технологій»), а також системи професійно й комунікативно 

орієнтованих навчальних завдань, проблемних, ігрових та інтерактивних завдань-

ситуацій, навчальних проектів, які передбачають вивчення іноземної мови. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Хмельницького 

національного університету (довідка № 95 від 25.06.2018р.), Луцького 

національного технічного університету (довідка № 896 а–21–35 від 22.06.2018 р.), 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 459/02–13 

від 04.06.2018 р.), Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (довідка № 01–16/612 від 04.06.2018 р.), Комунального вищого навчального 

закладу «Херсонська академія неперервної освіти» (довідка № 01–07/366 від 

23.06.2018 р.). 

Теоретичні висновки та експериментальні результати дисертаційної роботи 

можуть бути використані для оптимізації освітнього процесу технічних закладів 

вищої освіти, у процесі фахової підготовки бакалаврів технічних спеціальностей, 

у практиці навчання іноземної мови, для розробки спецкурсів, написання 
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навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій щодо формування 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови, при написанні курсових і магістерських робіт, у системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Особистий внесок здобувача у працях, опублікованих у співавторстві, 

полягає у розробці професійно й комунікативно орієнтованих навчальних завдань, 

тестових завдань, вправ на розуміння та засвоєння лексико-граматичного матеріалу 

[21; 22]; формуванні навичок і вмінь зрілого професійно орієнтованого читання на 

матеріалі автентичних текстів за фахом, що дозволяє розвивати та 

удосконалювати комунікативну компетенцію на рівні В1+ [23]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження апробувалися на міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях: «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» 

(Луцьк, 2008 р.), «Викладач і студент: суб’єкт – суб’єктні відносини» (Черкаси, 

2008 р.), «Педагогічні проблеми забезпечення якості підготовки фахівців в умовах 

євроінтеграції» (Дніпропетровськ, 2009), «Вітчизняний та зарубіжний досвід 

упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми» (Ужгород, 2009), 

«Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України» (Ялта, 

2009), «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 

2011), «Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості 

освіти: особистісний вимір» (Донецьк, 2014р.) «Становлення та розвиток 

акмеології: теоретичні та прикладні аспекти» (Житомир, 2015). 

Основні положення та результати дослідження обговорювалися на засіданнях 

кафедри іноземної мови Севастопольського національного університету ядерної 

енергії та промисловості (2010–2014 рр.), на кафедрі української та іноземної 

лінгвістики Луцького національного технічного університету (2015–2017 рр.), на 

кафедрі теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти (2017–2018 рр.). 
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Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційної роботи 

відображені в 23 публікаціях (20 одноосібних), із них: 10 статей у провідних 

наукових фахових виданнях України, 2 – у міжнародних періодичних виданнях, 8 

– у збірниках матеріалів конференцій, 1 – навчальний посібник, 2 – навчально-

методичні посібники. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(357 найменувань, з них 23 – іноземною мовою), 14 додатків (на 26 сторінках). 

Дисертація містить 15 таблиць (на 10 сторінках) та 15 рисунків (на 10 сторінках). 

Загальний обсяг роботи становить 294 сторінки, із них 204 – основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1.1. Феноменологія пізнавальної самостійності 

 

Вивчення питання пізнавальної самостійності засвідчує складність і 

багатоаспектність означеного поняття, його важливість у професійному розвитку 

майбутнього фахівця, який відчуває потребу в самонавчанні, саморозвитку та 

самовдосконаленні, характеризується здатністю і вмінням активно, власними 

зусиллями, без сторонньої допомоги здійснювати повний цикл пізнавальної 

діяльності, зокрема, самостійно опановувати загальнонавчальні й спеціальні 

знання, уміння та навички, використовувати сучасні засоби навчання і комунікації 

з метою вирішення професійно та соціально значущих завдань. 

На нашу думку, особистість формується та проявляється через самостійну 

діяльність, готовність до діяльності й уміння здійснювати діяльність. Ми 

виходимо з того, що саме діяльність як інтегративна якість особистості є 

провідним аспектом і способом розвитку не лише суспільства загалом, але й 

основою становлення та розвитку людини зокрема. Саме тому вважаємо, що 

діяльнісний підхід є неодмінною умовою освіти, розвитку та функціонування усіх 

якостей особистості. 

Аналіз поглядів психологів у галузі теорії діяльності [10; 76; 136; 175; 229; 

256; 274; 284] дозволяє стверджувати, що теорія діяльності забезпечує можливість 

розглянути об’єктивні й суб’єктивні умови, відношення між ними, які є 

важливими механізмами формування й розвитку особистості. Відтак, цілком 

очевидно, що категорія діяльності відіграє ключову роль у розумінні людини, її 

соціальних характеристик. 
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При цьому діяльність визначається науковцями як активна взаємодія людини 

з довкіллям, у ході якої вона виступає як суб’єкт, що цілеспрямовано впливає на 

об’єкт і задовольняє у такий спосіб свої потреби [240]. 

Акцентуємо, що розуміння людської діяльності трактується вченими [10; 76; 

175; 256] по-різному. Так, на думку О. Леонтьєва, діяльність – це одиниця життя, 

опосередкована психічним відображенням, реальна функція якого полягає в тому, 

що воно орієнтує суб’єкта у предметному світі, система, котра має будову, свої 

внутрішні переходи та перетворення, свій розвиток [175]. 

Науковці [76; 136; 175; 188; 229; 205] розглядають діяльність як можливість 

активного перетворення людиною дійсності, а також як шлях віддзеркалення нею 

предметного світу, як феномен існування людства, як соціальну форму руху 

матерії. До того ж означене поняття пов’язують із виявленням певного виду 

ставлення до світу, існування в ньому, що і є сутністю діяльності. 

Слід відзначити, що з філософської позиції [17; 139; 159] діяльність 

тлумачиться як форма активного, творчого ставлення людини до навколишнього 

світу та самої себе, метою якої є зміни та перетворення, які б прикрашали й 

полегшували життя людей. 

Зауважимо, діяльність – спосіб буття людини та суспільно історичного 

процесу загалом. Ще в античній Греції філософ Аристотель убачав у розумній 

діяльності призначення людини, вважав, що вона є відмінністю людини від усякої 

іншої живої істоти [17]. Іммануїл Кант [139], Йоганн Фіхте [159] розуміли 

людську діяльність як спосіб соціального буття та основу культури. Хоча 

філософи [57; 141; 220] досліджували різні сторони людської діяльності, проте всі 

сходяться на тому, що діяльність – засіб, умова, рушійна сила і джерело 

формування особистості. 

Із психолого-педагогічних позицій досліджуваний феномен передбачає певне 

протиставлення як об’єкта, так і суб’єкта діяльності, оскільки об’єкт 

розглядається як матеріал, який повинен набути нової форми та отримати нові 

властивості, перетворитися з матеріалу у предмет та продукт діяльності [315]. У 
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даному випадку увага зосереджується не на самій діяльності, а на її процесі, 

створенні та формуванні умов для розвитку якостей і властивостей особистості. 

Ця думка простежується в роботах психологів О. Леонтьєва [175] та 

С. Рубінштейна [256]. Зокрема, як стверджує С. Рубінштейн, «головним способом 

існування психічного явища є його існування як процесу, як діяльності» [256, 

с. 255]. Оскільки діяльність людини не є зовнішньою операцією суб’єкта над 

об’єктом, вона характеризується складними трансформаціями, в процесі яких 

формується сам суб’єкт в умовах спільної людської діяльності [256]. 

Позиція С. Рубінштейна, на наш погляд, частково співпадає з поглядами 

О. Леонтьєва, який визначав суб’єктивні явища вторинною ланкою відносно 

об’єктивно досліджуваної діяльності [175], оскільки діяльність суб’єкта є тим 

змістовним процесом, в якому простежується реальний контакт суб’єкта з 

предметним світом, що опосередковує зв’язки між об’єктом і суб’єктом. 

Суттєвим нам видається твердження М.Кагана, де під діяльністю розуміється 

«спосіб існування людини», а людина розглядається як «діяльна істота». При 

цьому діяльність, наголошує вчений, проявляється в різних формах, що сприяє 

розвитку та формуванню схильностей, здібностей особистості, котрі залучені в 

процес спільної діяльності [136]. 

Г. Щукіна, досліджуючи діяльність, а саме пізнавальну як фундаментальну, 

вважає: знання, отримані в процесі такої діяльності, є підґрунтям для розкриття 

творчого потенціалу індивідуальності. Науковець розглядає пізнавальну 

діяльність як особистісне утворення, що виражає інтелектуальний відгук на 

процес пізнання, живу участь, розумово-емоційну чутливість у пізнавальному 

процесі [325]. 

Розгляд питання пізнавальної діяльності з позиції теорії діяльності дозволяє 

виділити дві взаємопов’язані складові: зовнішню і внутрішню [37; 175; 274], 

структурні компоненти – власне дії та операції [80; 175; 256], мету і мотив [20; 44; 

180; 274; 318; 325]. 
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Варто відзначити, що у процесі навчання пізнавальна діяльність 

розглядається як рух студентів від незнання до знання, від невміння до вміння, від 

випадкових спостережень до системи пізнання дійсності. Людина, отримуючи 

нові знання, може впливати на світ, який, у свою чергу, впливає і на людину [256]. 

До того ж особистість отримує певний досвід, виробляє різні способи дії, 

збагачується новими знаннями та вміннями, без яких неможливе самостійне 

пізнання дійсності. Саме тому пізнавальна діяльність людини є безперервним 

процесом інтеріоризації (теоретичної діяльності) та екстеріоризації (практичної 

діяльності), але вже на вищому рівні. 

Крізь призму вищезазначеного цілком очевидно, що пізнавальна 

самостійність виявляється і отримує свій розвиток через пізнавальну діяльність. 

Однак такий зв’язок не слід розглядати як безпосередній, оскільки він має бути 

опосередкований педагогічними та психологічними закономірностями 

формування й розвитку феномена «пізнавальна самостійність». 

Передусім зауважимо, що в «Українському педагогічному словнику» 

С. Гончаренка поняття «самостійність» трактується як одна із властивостей 

особистості, що характеризується двома факторами: по-перше, сукупністю знань, 

умінь і навичок, якими володіє особистість, по-друге, ставленням особистості до 

процесу діяльності, її результатів і умов здійснення, а також зв’язками з іншими 

людьми, які складаються у процесі діяльності [88, с. 295]. 

Заслуговує на увагу тлумачення означеного поняття, запропоноване 

В. Далем: «Самостійний – той, що стоїть або йде сам по собі, незалежно від 

інших, від чогось іншого. Самостійна людина – та, в якої свої міцні переконання, 

в якій немає хиткості. Самостійність – властивість, якість» [205, c. 10]. 

У словнику української мови термін «самостійний» тлумачиться як: 1) 

здатний діяти сам, без сторонньої допомоги або керівництва; здатний на 

незалежні дії, вчинки; 2) відособлений від інших; який в ряді інших має значення 

сам по собі; окремий, самобутній; 3) який здійснюється своїми силами чи з 
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власної ініціативи, без сторонньої допомоги або керівництва, суверенний [210, с. 

238]. 

У психологічному тлумачному словнику подається таке визначення категорії 

«самостійність»: це узагальнена властивість особистості, що виявляється в 

ініціативності, критичності, адекватній самооцінці й почутті особистої 

відповідальності за свою діяльність і поведінку» [239, с. 449]. 

У педагогіці самостійність уважають однією з провідних якостей особистості, 

яка виражається в здатності мислити, аналізувати ситуацію, виробляти власну 

думку, ухвалювати рішення і діяти за власною ініціативою, незалежно від 

нав’язуваних поглядів і способів розв’язання тих або інших проблем [271]. Це 

вольова властивість особистості, що характеризується здатністю систематизувати, 

планувати, регулювати та активно здійснювати свою діяльність без постійного 

керівництва та практичної допомоги ззовні [74, с. 95]. 

Принагідно відзначимо, що проблема розвитку самостійності загалом, і 

пізнавальної зокрема, цікавила людей із глибокої давнини й аналізувалася 

багатьма відомими педагогами та психологами [86; 98; 102; 152; 312]. Так, 

філософи античності (Геракліт, Демокрит, Платон) розглядали самостійність у 

значенні провідної, стверджуючи, що розвиток особистості відбувається лише у 

процесі самостійного вдосконалення, самопізнання та саморозвитку [27]. 

Французький філософ М. Монтень підкреслював необхідність самостійного 

отримання знань як засобу виховання особистості [124, с. 41]. Ж.Ж. Руссо, 

представник французького Просвітництва, вказував, що самостійність дозволяє 

отримати глибші та правдивіші поняття [259]. 

Свого часу Г. Сковорода, порушуючи питання про значення самостійних 

зусиль людини в навчанні, стверджував, що успіхів досягають ті, хто самостійно 

працює з книгою, може міркувати, спостерігати [281]. 

Дидактичні погляди А. Дістерверга спрямовані на розвиток самостійності як 

готовності до досягнення розумних цілей, активності власних думок, бажань та 

потреб. Він наголошував, що власне людське в людині – це її самостійність, що 



29 

 

 

 

будь-які методи навчання є позитивними, якщо вони збуджують в людині 

самостійність [102]. 

Д. Писарєв уважав, що набуття навичок самоконтролю є основним засобом 

розвитку самостійності. Водночас він підкреслював важливість самостійно бачити 

свої помилки [228]. К. Ушинський наголошував на необхідності не лише 

передавати знання тому, хто навчається, але і розвивати в ньому бажання та 

здатність самостійно, без наставника набувати нових знань [312]. 

У психолого-педагогічних дослідженнях [16; 107; 176; 256] актуалізується 

проблема самостійності для вищої школи у зв’язку з поставленими перед нею 

завданнями «виховання громадянина, здатного до самостійного мислення, 

суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України» [85]. Саме 

тому курс на формування самостійності студентів стає основою підготовки 

сучасних фахівців. 

Наведемо деякі наукові підходи щодо дефініції поняття «самостійність» у 

вигляді таблиці А.1 (Додаток А), які підтверджують неоднозначність трактувань 

даного поняття. 

Всі вищезазначені тлумачення науковців свідчать про багатоаспектність 

поняття «самостійність» як психолого-педагогічної категорії. Однак при цьому 

можна виокремити чинники, що характеризують самостійність як єдність 

внутрішньої готовності особистості до діяльності і активний її прояв: 

– засіб отримання знань, умінь та навичок; 

– ставлення особистості до процесу діяльності, її результатів, а також 

зв’язки, що складаються в процесі діяльності з іншими людьми; 

– ставлення особистості до дійсності, що проявляється в ініціативності, 

відповідальності та відносній незалежності 

– засіб формування активності, ініціативності, творчості; 

– здатність особистості працювати в умовах відсутності безпосереднього 

або постійного керівництва; 

– основний шлях подальшої самоосвіти. 
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У контексті дослідження акцентуємо увагу на тому, що самостійність часто 

пов’язують із активністю особистості, що характеризується участю людини в тій 

чи іншій діяльності. 

Крізь призму викладеного цілком закономірно виникає потреба у 

розмежуванні понять «самостійність» і «активність». 

У педагогічній енциклопедії [254] активність особистості розглядається як 

діяльне ставлення до світу, здатність людини здійснювати соціально вагомі 

перетворення матеріального і духовного середовища на основі опанування 

суспільно історичного досвіду. Способами її прояву слугує творча діяльність, 

вольові дії, спілкування. 

В «Українському педагогічному словнику» активність визначається як 

«здатність людини до свідомої трудової і соціальної трудової діяльності, міра 

цілеспрямованого, планомірного перетворення нею навколишнього середовища й 

самої себе на основі засвоєння багатств матеріальної і духовної культури. 

Активність особистості проявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні» 

[88, с. 21]. 

У «Психологічній енциклопедії» активність розглядається як одна з 

характеристик діяльності та поведінки людини, при якій вона має усвідомлений і 

цілеспрямований характер, відзначається діяльністю й значною стійкістю [243, 

с. 15]. 

Суттєвою нам видається позиція К. Абульханової-Славської щодо 

визначення активності як притаманного особистості способу об’єктивізації, 

самовираження у відповідності з її вищими потребами, у визнанні тощо. 

Особистість за допомогою своєї активності знаходить предмети, умови і ситуації 

задоволення потреб, регулює окремі дії та вчинки, відповідним чином структурує, 

моделює, перетворює дійсність [2, с.113-114]. Активність виявляється в стані 

готовності, в прагненні до самостійної діяльності, а також у якості здійснення 

діяльності, виборі оптимальних шляхів до досягнення поставленої мети, тоді як 
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самостійність зображує характер цієї участі, відображає прагнення та здатність 

особистості спиратися на власні рішення. 

Вочевидь, «людина мислить і творить настільки, наскільки вона вільна та 

активна. З падінням рівня активності занепадає й процес мислення і творчої 

фантазії» [56]. 

У руслі зазначеного розвиток самостійності особистості, підвищення рівня її 

творчого потенціалу вирішується шляхом формування пізнавальної активності, 

котра, з одного боку, знаходить конкретне виявлення в самостійній діяльності 

суб’єкта, а з іншого – стимулюється пізнавальними інтересами, визначає характер 

самостійності [56]. 

Зауважимо, у навчальній діяльності активність, яка спрямована на здобуття 

знань, оволодіння новими прийомами роботи завжди пов’язана зі самостійністю. 

Так, одним із перших, хто розмежував поняття «активність» і «самостійність» був 

Б. Єсипов, розглядаючи активність та самостійність як поняття взаємопов’язані, 

близькі за значенням, але не тотожні. Науковець уважає, що поняття «активність» 

є ширшим, ніж «самостійність». Активність – це прояв особистості, який 

характеризує ступінь участі в тій чи іншій діяльності, а самостійність – це прояв, 

який свідчить про характер цієї участі. На думку Б. Єсипова, говорячи про 

активність, слід ураховувати творче ставлення індивіда до об’єктів пізнання, а під 

самостійністю необхідно розуміти умову невтручання із зовнішнього середовища 

[105]. 

І. Лернер уважає, що активність є умовою самостійності, оскільки не можна 

бути самостійним, не будучи активним. Він визначає активність як складову 

самостійності, маючи на увазі, з одного боку, присутність «творчої жилки» в 

людині, а з іншого – оволодіння раціональними способами розумових операцій 

[176]. На думку А. Кірсанова, активність проявляється в самостійності, сприяє її 

формуванню [143]. М. Махмутов визначає активність як виявлення в освітньому 

процесі вольової, емоційної, інтелектуальної сторін особистості [193]. 
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Л. Аристова, диференціюючи поняття активність і самостійність, стверджує, 

що сутність самостійності суб’єкта – діяти без сторонньої допомоги, розуміючи 

при цьому активність як прояв ставлення суб’єкта до навколишньої дійсності, а 

самостійність – як здатність діяти без допомоги зі сторони [16]. М. Данилов 

розглядає активність як підготовчу ступінь пізнавальної діяльності і стверджує: 

для того, щоб викликати активне ставлення учнів до майбутньої роботи, 

необхідно, насамперед, поставити перед ними пізнавальну задачу і зробити це в 

такий спосіб, щоб вона дійшла до свідомості учнів, була прийнята ними [98, 

с. 21]. Д. Вількеєв уважає, що всебічної активності можна досягти у процесі 

розвитку пізнавальної самостійності [67]. Відтак, виникає необхідність внести 

уточнення щодо трактування понять «пізнавальна активність» і «пізнавальна 

самостійність». 

Звертаємо увагу на те, що досить часто поняття «пізнавальна активність» та 

«пізнавальна самостійність» ототожнювалися в психолого-педагогічній 

літературі. При цьому факт про те, що той, кого навчають, може активно 

виконувати різноманітні дії під наглядом того, хто навчає, здебільшого не брався 

до уваги, і, як результат, про самостійність не йшлося. Однак, на думку 

В. Крутецького, творче мислення може бути самостійним та активним, але не 

кожне активне мислення може бути самостійним і не кожне самостійне мислення 

може бути творчим [149, с. 24]. П. Підкасистий розглядає пізнавальну активність 

через організацію самостійної діяльності учнів [227]. 

Нині в педагогічній науці [16; 95; 173; 176; 227; 262; 268; 318; 325; 356; 357] 

пізнавальна активність характеризується як інтегративна якість особистості, що 

проявляється в діяльності. Вона допомагає мобільно оперувати способами та 

здійснювати їх конструктивну корекцію, ініціативно й критично ставитися до 

визначення нових завдань, що виходять за межі ситуації, творчо і варіативно 

прогнозувати результати діяльності. Пізнавальна активність сприяє формуванню 

мотивації учіння і навчання навичкам здобуття та використання інформації, тобто 
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навичкам розумової діяльності, що забезпечують можливість продуктивно 

здійснювати навчально-пізнавальну діяльність. 

За твердженням Т. Шамової, пізнавальну активність слід розглядати як 

ставлення того, кого навчають, до змісту і процесу пізнання, прагнення до 

ефективного оволодіння знаннями та способами діяльності за оптимальний час, а 

самостійність – як реалізацію цього ставлення в дії, що не може відбуватися без 

активності [318, с. 31–32]. 

Суттєвим для нас є те, що у своїх дослідженнях Т. Шамова виокремлює три 

рівні активності. 

Перший – відтворююча активність – характеризується прагненням зрозуміти, 

запам’ятати і відтворити знання, оволодіти способом його застосування за 

зразком. Критерієм цього рівня активності може слугувати прагнення зрозуміти 

явище, що вивчається. Цей рівень активності відрізняється нестійкістю вольових 

зусиль і відсутністю інтересу до поглиблення знань. 

Другий – інтерпретуюча активність – характеризується прагненням до 

виявлення значення змісту, що вивчається, занурення в суть явища,  пізнання 

зв’язків між явищами і процесами, опанування способів застосування знань у 

нових умовах. Критерієм оцінки сформованості цього рівня є прагнення пояснити 

природу виникнення явищ, їх взаємозв’язок, уміння застосовувати знання в новій 

ситуації. Характерним показником другого рівня є  стійкість вольових зусиль, яка 

виявляється у спроможності довести розпочату справу до кінця. На цьому рівні 

активності проявляється епізодичне прагнення до самостійного пошуку відповіді 

на питання, які зацікавили. Суть діяльності педагога, який прагне розвивати 

пізнавальну активність на другому рівні, пов’язана з використанням 

інформаційно-пошукових методів навчання, що і забезпечує частково-пошуковий 

характер діяльності студента. 

Третій рівень – творчий – характеризується інтересом і прагненням не тільки 

глибше зануритися в суть явищ та їх взаємозв’язків, але й пошуком для цього 

нових способів. Критерієм оцінки сформованості цього рівня слугує інтерес до 
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теоретичного осмислення явищ і процесів, що вивчаються; до самостійного 

пошуку розв’язання проблем, що виникли в процесі пізнавальної й практичної 

діяльності. Характерна особливість цього рівня активності – прояв високих 

вольових якостей, завзятість і наполегливість у досягненні мети, широкі й стійкі 

пізнавальні інтереси. Педагогічними засобами, що дозволяють включити 

вказаний механізм у дію, є організація дослідницької діяльності тих, хто 

навчається [318, с. 52–54]. 

Всі вищезазначені рівні пізнавальної активності за Т. Шамовою 

взаємопов’язані та взаємозумовлені. 

Розгляд пізнавальної активності дає можливість виділити її зовнішню 

(результативність) та внутрішню (потребнісно-мотиваційна сфера, розумові, 

фізичні та вольові зусилля суб’єкта, спрямовані на досягнення мети навчання, 

прагнення реалізувати свої пізнавальні можливості в самостійній пізнавальній 

діяльності) сторони. До того ж активність можна також охарактеризувати з 

позиції двох аспектів: активність у конкретній навчальній ситуації та активність 

як якість особистості. Перший аспект є основою для формування другого. 

Поступово ускладнюючи структуру потребнісно-мотиваційної сфери, зростає 

рівень самостійності та свідомості учня. Активність реалізовується в діяльності і, 

завдяки практиці, стає звичною формою поведінки [218, с. 45]. 

Основним критерієм пізнавальної активності слугує особистий мотив, 

завдяки якому формується мета пізнання, досягнення якої є базисом пізнавальної 

самостійності. 

Таким чином, у руслі вищезазначеного можна зробити висновок, що 

пізнавальна активність і самостійність є взаємопов’язаними якостями особистості, 

що характеризуються її прагненням й умінням без сторонньої допомоги 

опанувати знання та види діяльності. Хоча у них є багато спільного, але вони 

повністю не ототожнюються. У процесі діяльності розвиток самостійності сприяє 

активізації учіння. Водночас розвиток активності створює необхідні та сприятливі 

передумови для розвитку самостійності особистості. 
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Крізь призму проаналізованих наукових підходів щодо тлумачення понять 

«діяльність», «активність», «самостійність», можна схематично зобразити їх 

співвідношення у процесі розвитку особистості (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1 Співвідношення понять «діяльність», «активність» та 

«самостійність» 

Дана модель ілюструє розвиток особистості у процесі діяльності за наявності 

таких якостей людини, як активність і самостійність, взаємопов’язаних, але не 

тотожних понять. 

Крізь призму проаналізованих наукових поглядів (Л. Аристова, Б. Єсипов, 

П. Підкасистий, Н.Половникова, Т. Шамова, Г. Щукіна та інші), в контексті 

дослідження під самостійною пізнавальною діяльністю нами розуміється такий 

вид діяльності, основу якого становлять інтелектуальні здібності та вміння 

пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку, активність, корегування діяльності 

відповідно до методичних настанов без сторонньої допомоги. 

Дослідження проблеми самостійної пізнавальної діяльності охоплює такі 

напрями: 

- пошук ефективних методів і прийомів пізнавальної діяльності [135; 155]; 

- активізація пізнавальної діяльності [16; 318; 325]; 
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- формування пізнавальних інтересів [37; 325]; 

- розвиток творчої пізнавальної діяльності [245; 311]; 

- організація самостійної пізнавальної діяльності [105; 227; 234; 309; 318]. 

Звідси випливає, що в науці є комплекс досліджень, на яких базується 

розвиток пізнавальної самостійності тих, хто навчається. 

Для з’ясування суті ключового поняття «пізнавальна самостійність» 

уважаємо за необхідне внести деякі уточнення щодо трактування категорії 

«пізнавальна» як смислової домінанти, звернувшись до академічних довідкових 

джерел. Так, у тлумачному словнику С. Ожегова категорія «пізнавальний» 

означає як та, що сприяє пізнанню, розширенню знань [216]. 

Слід зазначити, що нині в педагогічній науці поняття «пізнавальна 

самостійність» тлумачиться по-різному. Так, М. Махмутов, який, власне, увів 

термін «пізнавальна самостійність» у науковий обіг ще в середині ХХ сторіччя, 

розглядає пізнавальну самостійність як інтелектуальну здатність особистості та її 

вміння самостійно вчитися, здобувати знання [193]; Н. Половникова бачить 

сутність пізнавальної самостійності в готовності та прагненні особистості 

просуватися в оволодінні знаннями за допомогою власних сил [235]; Т. Шамова 

визначає поняття «пізнавальна самостійність» як одну з основних інтегративних 

якостей особистості, що пов’язана «з вихованням позитивних мотивів до 

навчання, формуванням системи знань і способів діяльності щодо їх застосування 

та придбанням нових, а також з напруженням вольових зусиль». Ця властивість 

особистості виявляється у можливості за допомогою власних сил оволодіти 

знаннями та способами діяльності [318, с. 69]; Г. Кулагіна включає в зміст 

пізнавальної самостійності студентів потребу й уміння здійснювати діяльність із 

проведенням її корекції [169]. 

В енциклопедії освіти подається таке трактування поняття «пізнавальна 

самостійність» як «сформованість потреби і уміння самостійно мислити, здатності 

орієнтуватися в новій пізнавальній ситуації, самому бачити питання, задачу, 

віднаходити шляхи їх вирішення» [104, c.680]. 
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Таким чином, крізь призму вищезазначеного цілком очевидно, що 

пізнавальна самостійність є, передусім, процесом пізнавальної діяльності, що 

зосереджується не на самій діяльності, а на результатах, які і визначають якісно 

новий розвиток особистості. Ця думка простежується в роботах О. Леонтьєва 

[175] та С. Рубінштейна [256]. 

У руслі дослідження заслуговує уваги позиція М. Данилова [98], який, 

досліджуючи пізнавальну самостійність як якість особистості, виділяє такі її 

ознаки: 

– прагнення та вміння самостійно мислити; 

– здатність орієнтуватися в новій ситуації, знаходити власний спосіб 

вирішення нового завдання; 

– бажання не лише зрозуміти знання, що засвоюються, але і способи за 

допомогою яких їх можна здобувати; 

– критичний підхід до думки інших; 

– незалежність власних суджень. 

Аналіз різних наукових підходів щодо визначення поняття «пізнавальна 

самостійність» представлений у додатку А таблиця А.2. 

Розгляд різних підходів до визначення поняття «пізнавальна самостійність» у 

педагогіці та психології, а також взаємозв’язків досліджуваного явища дозволяє 

зробити висновок, що пізнавальна самостійність – це інтегративна, динамічна 

якість особистості, основу якої складають інтелектуальні здібності та вміння 

пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку, готовність і прагнення до 

самостійності, володіння прийомами пізнавальної діяльності, самоконтроль, 

активність, корегування діяльності відповідно до методичних настанов, 

удосконалення навколишньої дійсності. Головним проявом пізнавальної 

самостійності є усвідомлення студентом важливості та необхідності самого 

процесу навчання, вміння вчитися, пізнавати, формувати свій індивідуальний 

стиль без сторонньої допомоги. 
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Розвиток у студентів пізнавальної самостійності, пізнавальних інтересів, 

прагнення до самостійного здобуття і збагачення знань та умінь, творчого 

ставлення до справи є одним із головних завдань вищої школи на сучасному 

етапі. Сьогодні вкрай актуальною є думка, висловлена свого часу К. Ушинським, 

яка і нині є важливою для теорії та практики навчання: «Слід постійно пам’ятати, 

що потрібно передавати учневі не тільки ті чи інші знання, але й розвивати в 

ньому бажання і здатність самостійно без вчителя засвоювати нові знання» [312, 

с. 8]. 

Відтак, цілком правомірно стверджувати, що важливу роль у процесі 

ефективного розвитку пізнавальної самостійності студентів відіграє самостійна 

робота. Тому вважаємо за необхідне внести деякі уточнення щодо співвіднесення 

понять «пізнавальна самостійність» і «самостійна робота», що, на нашу думку, 

поглибить трактування досліджуваного феномена. 

В «Українському педагогічному словнику» за редакцією академіка 

С. Гончаренка самостійна робота трактується як «різні види індивідуальної і 

колективної навчальної діяльності школярів, яка здійснюється ними на 

навчальних заняттях або вдома за завданнями вчителя, під його керівництвом, 

однак без його безпосередньої участі» [88, с. 297]. 

В. Кремень, підкреслюючи визначну роль самостійної роботи, вказує на 

формування здатності до самовдосконалення і творчого пошуку: «Треба 

переходити до моделі випереджувальної освіти, в якій цінностями є 

самостійність, професіоналізм, мобільність, підприємництво, комунікативність» 

[158, с. 9]. 

Звертаємо увагу на те, що роль самостійної роботи у пізнавальній діяльності 

особистості визначав свого часу ще Я. Коменський. У його працях 

підкреслюється особливе значення самостійності у навчанні. Він уважав, що 

істинні знання можна набути за допомогою самостійних спостережень та чуттєвої 

наочності [152, с. 124]. 
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І. Песталоцці вважав самостійну роботу обов’язковою умовою успішного 

навчання. Він вказував, що необхідно виховувати особистість з розвиненим 

бажанням самостійно набувати знання з трудової діяльності. Педагог писав, що «у 

дітей виникає бажання досягнути самостійності через власну діяльність, що 

базується на усвідомленні власних сил» [225, с. 78]. 

О. Рудницька стверджує, що «самостійна робота – це індивідуальна та 

колективна навчальна діяльність, що здійснюється на навчальних заняттях або 

вдома під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі» [258, 

с. 140]. 

П. Підкасистий у своїх працях наголошував на тому, що самостійна робота – 

це не форма організації навчальних занять і не метод навчання, а скоріше засіб 

залучення студентів до самостійної пізнавальної діяльності, її логічної та 

психологічної організації. Науковець стверджує, що студентів потрібно навчати 

пізнавальної діяльності, озброюючи їх навчально-пізнавальним апаратом [227]. 

Дослідник Н. Ященко також розглядає самостійну роботу як засіб організації 

самостійної діяльності [334]. 

На думку Б. Єсипова, самостійна робота – це така діяльність, яка виконується 

без безпосередньої участі викладача, але за його завданням у спеціально 

відведений для цього час. При цьому студенти свідомо прагнуть досягти 

поставленої в завданні мети, застосовуючи свої зусилля і виражаючи в тій або 

іншій формі результат розумових або фізичних (або і тих і інших разом) дій [105]. 

Н. Коряковцева під самостійною роботою розуміє такий вид пізнавальної 

діяльності, яка регулюється та керується студентами як суб’єктами цієї діяльності, 

та спрямована на засвоєння предметних знань і умінь, а самостійна робота – це 

форма, де організується та відтворюється навчальна пізнавальна діяльність без 

опосередкованого керівництва з боку викладача [156]. 

В. Козаков уважає, що самостійна робота – це вид навчання, головною метою 

якого є формування самостійності суб’єкта навчання, а формування його вмінь, 

знань та навичок здійснюється опосередковано через зміст і методи всіх видів 
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навчальних занять [151, с. 14]. Є. Голант підкреслює (ми погоджуємося з цим 

твердженням), що «у теоретичному аналізі проблеми самостійної роботи не слід 

ототожнювати самостійність студентів у роботі, як рису особистості, із 

самостійною роботою, як умовою виховання цієї риси» [86]. 

Л. Вяткін називає самостійною таку навчальну діяльність, при якій в умовах 

систематичного зменшення прямої допомоги викладача студенти виконують 

завдання, що сприяють свідомому засвоєнню знань, навичок, умінь і розвитку 

пізнавальної самостійності [78]. 

І. Зимня розглядає самостійну роботу як цілеспрямовану, внутрішньо 

мотивовану, кориговану роботу у процесі діяльності, коли студент організує своє 

навчання згідно з «його внутрішніми пізнавальними мотивами, у найбільш 

зручний, раціональний, з його точки зору, час» [117, с. 252], він контролює себе 

сам у процесі і за результатом діяльності, спираючись на керівництво вчителя. 

Н. Дайрі, досліджуючи самостійну роботу, визначає такі її ознаки:  

 відсутність сторонньої допомоги; 

 опора на власні знання, вміння, переконання, життєвий досвід, світогляд, 

вираження особистого ставлення, висловлювання власного аргументування, прояв 

ініціативи, творчого початку; 

 зміст роботи є важливим, повноцінним і тому збагачує студента, 

розвиваючи його [96]. 

В. Загвязинський розглядає самостійну роботу як «діяльність студентів із 

засвоєння знань та вмінь, що протікає без безпосереднього керівництва викладача, 

хоча і спрямовується ним» [114, с. 155]. 

С. Архангельський трактує поняття «самостійна робота» як самостійний 

пошук необхідної інформації, набуття знань, використання цих знань для 

вирішення навчальних, наукових та професійних завдань [19]. 

М. Гарунов уважає, що самостійна робота характеризується виконанням 

студентами різних видів завдань навчального, виробничого, дослідницького та 

самоосвітнього характеру, які є засобом засвоєння системи наукових і 
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професійних знань, способів пізнавальної діяльності, формування навичок, умінь, 

позитивного ставлення до професії та оточуючого середовища [83]. 

І. Левіна наголошує, що самостійна робота – форма навчальної діяльності, у 

процесі якої студенти планують роботу, здійснюють самоконтроль, коригують хід 

і результати її виконання. Ця робота може виконуватися як за завданням 

викладача, так і за власним задумом студентів і, як правило, без безпосередньої 

допомоги викладача, але під його керівництвом [173]. На думку науковця, 

організація самостійної роботи відіграє важливу роль у процесі навчання й 

діяльності студента. Дослідження означеного питання, дозволило І. Левіній 

виокремити певні риси, що характеризують організацію самостійної роботи: 

– спеціальні дії, спрямовані на створення дидактичних умов, які необхідні 

для своєчасного й успішного виконання завдань, тому відповідна організація 

передує процесу самостійної діяльності та супроводжує його; 

– ефективне керівництво самостійними діями тих, хто навчається, яке 

стимулює їх самоорганізацію при підготовці до роботи та в процесі її виконання; 

– планування самостійної роботи, що починається з системи визначення 

завдань із навчальної теми (їх послідовність, різноманітність та поступове 

ускладнення) й завершується визначенням місця роботи в структурі конкретного 

заняття, вибором форми організації самостійної роботи й поєднання її з процесом 

викладу; 

– сучасні засоби навчання (підручники, збірники задач і вправ, карти, 

таблиці, прилади та речовини, технічні пристрої й дидактичні матеріали), а також 

завдання викладача за допомогою навчальної задачі спонукати їх до планування 

майбутньої роботи і попереднього засвоєння засобів, що необхідні для виконання 

завдання; 

– елементи творчості, що є значущими не лише новизною результатів, але й 

нестандартністю самого процесу [173, с. 110]. 
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Суттєвим уважаємо те, що зарубіжні вчені Дж. Лайнер та Дж. Літт 

експериментально довели важливість самостійної роботи як ефективного засобу 

підготовки до творчої професійної діяльності [348; 349]. 

Отже, дослідження організації самостійної роботи дозволяє визначити її: 

– сутність, наукові, теоретичні та методичні засади [187; 273; 281; 312; 347]; 

– як метод навчання [24; 52; 53; 107; 176; 263; 273; 311]; 

– як засіб, прийом набуття знань [80; 92; 151; 178; 263; 273; 308]; 

– як форму організації самостійної навчальної діяльності [105; 200; 202; 318]; 

– як основний засіб підготовки студентів до самоосвіти [149], творчої 

професійної діяльності [334]. 

Крізь призму проаналізованих наукових поглядів щодо самостійної роботи 

можна виокремити такі основні її ознаки: 

– прояв свідомості, самостійності й активності студентів у процесі 

вирішення поставлених завдань; 

– самостійна діяльність, мислення; 

– здатність мислити, аналізувати ситуацію, виробляти власну думку, 

самостійно приймати рішення; 

– ставлення особистості до процесу діяльності; 

– сукупність знань, умінь та навичок. 

Таким чином, є підстава стверджувати, що самостійна робота – це такий вид 

діяльності особистості, який виконується самостійно, без сторонньої допомоги 

задля досягнення поставленої мети. Вона визначається як основна форма 

організації пізнавальної самостійності у процесі діяльності студентів, що 

спрямована на розвиток особистості, формування у неї нових якостей шляхом 

засвоєння загальнонаукових, спеціальних знань, умінь та навичок, досвіду творчої 

діяльності, системи поведінки. 

Отже, у руслі вищезазначеного можна зробити висновок, пізнавальна 

самостійність – інтегративна динамічна якість особистості, що акумулює 

прагнення до самостійності, самоконтроль, сукупність умінь пізнавальної 
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діяльності, теоретичні (загальні й спеціальні) знання, їх удосконалення, творче 

застосування в різних ситуаціях для вирішення різноманітних проблем без 

сторонньої допомоги. 

Відтак, ефективний процес навчання у технічному закладі вищої освіти 

(ТЗВО) слід орієнтувати на розвиток особистості, її досягнень, самовираження і 

самореалізацію; формувати потребу у знаннях із метою подальшого їх 

застосування у процесі самоосвіти та практичній діяльності, а також бажання 

висловлювати власну точку зору, розвивати не лише засвоєні знання, але і 

пізнавати способи оволодіння ними, вміння самостійно та логічно мислити, 

критично підходити до вибору матеріалу, що вивчається, думок інших людей. 

Позаяк слабкість, нерозвиненість самовираження, самореалізації, 

самовдосконалення та інших чинників зумовлює нездатність до саморозвитку, а 

це, зі свого боку, приведе до особистісних та професійних деформацій або 

експансії. 

На думку учених [98; 135; 155], студент, який володіє прийомами 

пізнавальної діяльності, здатний на самостійність у пізнанні. Так, зокрема, 

П. Підкасистий [227] вбачає підґрунтя самостійності у введенні в зміст навчання 

методологічних знань. Для розкриття сутнісних характеристик пізнавальної 

самостійності схарактеризуємо організаційний супровід формування 

досліджуваного явища. 
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1.2. Організаційний супровід формування пізнавальної самостійності 

особистості 

 

Актуальність організаційного супроводу формування пізнавальної 

самостійності (ПС) зумовлена стратегічними змінами розвитку освіти України, які 

вимагають створення умов для розвитку індивідуальності кожної особистості, 

стимулювання готовності до самостійного життя. 

У тлумачному словнику [61] поняття «супровід» трактується, як дія зі 

значенням «іти поруч». С. Гончаренко відмічає багатоаспектність поняття 

«супровід», розрізняючи його як: дію зі значенням супроводжувати, супроводити; 

те, що супроводить якусь дію, явище; поєднання дії з іншою, побічною дією; 

додавання чогось до чогось, доповнення до чогось [88]. 

У контексті нашого дослідження організаційний супровід щодо формування 

означеної проблеми спрямований на активізацію самостійної пізнавальної 

діяльності студентів технічного університету, стимулювання їх активності, 

саморозвитку й самовдосконалення. Він забезпечує створення умов прийняття 

студентом оптимальних рішень в різних ситуаціях життєвого чи професійного 

вибору, допомагає в подоланні труднощів, сприяє досягненню успіху. 

Звертаємо увагу на те, що організаційний супровід реалізується через 

систему методологічних засад, спрямованих на створення умов для успішного 

формування ПС студентів технічного університету. 

На думку дослідників [54; 55; 87; 97; 113; 179; 233], питання методології 

досить складне, оскільки в сучасній науковій літературі немає певних 

конкретних алгоритмів розкриття основних положень тієї чи іншої проблеми, що 

досліджується. Методологія хоча і має тісні зв’язки з теорією, але не 

ототожнюється з нею. У даний час прийнято вважати, що теорія є результатом 

пізнання, а методологія визначає способи досягнення та побудови цього знання 

[6, с. 26]. 
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Слід зазначити, що у філософському енциклопедичному словнику поняття 

«методологія» визначається як «система принципів і способів організації та 

побудови теоретичної й практичної діяльності, а також вчення про цю систему 

[314, с. 365]. Український педагогічний словник трактує термін «методологія» як: 

1) сукупність прийомів дослідження, що застосовуються у якійсь науці; 2) вчення 

про методи пізнання та перетворення дійсності [88, c. 207]. 

На думку Л. Калашнікової та О. Жерновникової, «методологія – вчення про 

науковий метод пізнання, а також система самих методів, тобто основних 

підходів і прийомів дослідження, що застосовуються в певній науці» [108; с.22]. 

Методологія носить загальний характер, але вона конкретизується відносно 

різних сфер практичної та теоретичної діяльності. Іншими словами, методологія 

є загальною системою підходів до пізнання і дозволяє визначати, яким чином за 

даного предмету та об’єкту проводити наукові дослідження [6, с. 26]. З таких 

позицій системоутворювальними елементами методології формування 

пізнавальної самостійності особистості цілком правомірно виокремити: 

методологічні підходи, принципи, методи та засоби. 

Методологічні підходи є основою організації та проведення психолого-

педагогічних досліджень. У словнику з методології зазначено, що з одного боку 

підхід розглядають як певний вихідний принцип, вихідну позицію, основне 

положення чи переконання, а з іншого – як напрям вивчення предмета [211, 

с. 117]. Варто відзначити трактування поняття «підхід у навчанні», запропоноване 

І. Зимньою, яка характеризує його як: а) світоглядну категорію, в якій 

відображаються соціальні настанови (установки) суб’єктів як носіїв суспільної 

свідомості; б) глобальну і системну організацію освітнього процесу, яка включає 

всі його компоненти і, насамперед, самих суб’єктів педагогічної взаємодії: 

вчителя (викладача) і учня (студента); в) категорію, пов’язану з поняттям 

«стратегія навчання», але більш широку, оскільки окрім стратегії, вона визначає 

методи, форми і прийоми [118, с. 97]. 
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Перед тим як охарактеризувати методологічні підходи, що стосуються теми 

нашого дослідження, варто зазначити, що навчання студентів технічного 

університету необхідно організовувати відповідно до соціальної природи будь-якої 

людської діяльності, а саме у співпраці всіх учасників освітнього процесу, що 

сприятиме їх самозміні, перетворення об’єкта в активного суб’єкта навчання. 

Науковці [34; 36; 77; 110; 170; 185] уважають, що сучасній системі освіти слід 

відмовитись від такої організації навчання, за якої навчальна діяльність обмежується 

процесом засвоєння дисциплінарних знань, оскільки це є згубним як для розвитку 

саморегуляції навчання, так і самостійної діяльності студента й самоорганізації 

особистості загалом. 

Ми виходимо з того, що саме діяльність людини зумовлює формування її 

свідомості, її психічних зв’язків, процесів і властивостей. Суттєвою нам видається 

позиція Г. Щукіної, яка зазначає, що «проблема діяльності – важлива основа 

розвитку людини, становлення її як особистості» [326, с. 10]. 

Підкреслимо, що тільки в процесі навчальної діяльності майбутні інженери 

можуть набувати професійних якостей і властивостей для виконання фахових 

обов’язків, а саме у пізнавальній самостійності лежать корені професійної 

відповідальності окремої людини за свою діяльність. 

Крізь призму викладеного, у площині організаційного супроводу, 

ґрунтуючись на діяльнісній парадигмі, що є основою розвитку особистості 

загалом і, зокрема, формування її пізнавальної самостійності, та на змістовій 

сутності поняття «пізнавальна самостійність», а також ураховуючи здобутки 

сучасної педагогічної теорії й методики професійної освіти, у професійній 

підготовці майбутніх інженерів, нами виділено такі методологічні підходи, як: 

акмеологічний, комунікативний, проблемно-технологічний, системно-цілісний та 

суб’єктно орієнтований. Ми вважаємо, що розгляд зазначених підходів як 

методологічних засад дослідження питань пізнавальної самостійності особистості 

дозволить студентові включитися в пізнавальну діяльність всією різноманітністю 

своїх внутрішніх сил і можливостей, сприятиме його самоактуалізації, 
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самовдосконаленню, самовизначенню в різних сферах самореалізації, у тому 

числі в освіті, самостійній професійній діяльності, системі підвищення 

кваліфікації. Схарактеризуємо окреслені методологічні підходи. 

Акмеологічний підхід. Передусім, відзначимо, що акмеологія (термін 

«акмеологія» походить від старогрецького «akme», яке, у свою чергу, знаходить 

свої корені в слові «axis» («вістря») і означає: «вищий ступінь чого-небудь, 

розквіт»; «en akmy einai» (бути в акме) – «бути в розквіті, на вищому ступені 

розвитку» [58, с. 40]) всебічно висвітлює особливості важливого ступеня, який 

проходить людина у своєму розвитку – ступеня зрілості. Вона визначає подібне й 

відмінне у різних людей, з’ясовує специфічні діяння, факти, що зумовлюють 

індивідуальні особливості зрілості. 

Зауважимо, що наукові передумови акмеології були закладені ще в 144 р. до 

н.е. Апполодором, представником Олександрійської школи, який визначив дану 

науку як найвищу щаблину розвитку, як кульмінацію діяльності та ввів латинське 

визначення άæμη (акме), як floruit – (розквіт) [49]. 

До наукового обігу термін «акмеологія» був уперше введений Миколою 

Олександровичем Рибниковим ще в 1928 року для позначення науки про розвиток 

дорослих (зрілих) людей [165, с. 13]. В аналогічному значенні поняття 

«акмеологія» використовував і Б. Ананьєв, зокрема, акцентуючи увагу на 

вивченні віку та фаз життя людини як індивіда та особистості. «Акме» ним 

визначалось як період активного розвитку та оволодіння повним комплексом 

соціальних і професійних функцій дорослої людини [11]. Ще у 1926 року 

Е. Клапаред охарактеризував зрілість як стан психічної «скам’янілості», коли 

припиняється процес розвитку людини [240]. Проте пізніше було доведено 

(О. Бодальов [34–36], В. Бранський [49], А. Деркач [5–7; 101], Н. Кузьміна [165; 

166], К. Степанова [279]), що зрілість не завершується з дорослістю, оскільки 

природа психофізіологічного розвитку зрілості різнорідна та суперечлива: на всіх 

її етапах трапляються як позитивні, так і критичні моменти. 
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Акцентуємо увагу на тому, що акмеологічна методологія базується на 

первинній аксіомі: вершиною зрілості особистості дорослої людини (акме) є 

високий рівень розвитку параметрів – фізичних, фізіологічних, психологічних, 

соціальних, особистих, духовно-етичних, продуктивно-творчих, що досягаються 

нею. Такий комплекс описує цілісну систему взаємозв’язаних в онтогенетичному 

розвитку властивостей, функцій, характеристик суб’єкта: діяльності, пізнання, 

спілкування. Таким чином, центральним моментом акмеологічно орієнтованої 

освіти є момент розвитку особистості відносно параметричної системи, що описує 

стан акме [237]. 

Поняття «акме» є основоположною, базовою категорією акмеології, що 

поєднує в собі разом із фізичними досягненнями і соціальні, етичні, професійні, 

ментальні та інші вищі досягнення в розвитку людини. Провідний акмеолог 

Н. Кузьміна з цього приводу підкреслює, що «…греки словом «акме» називали 

період віку в людському житті, коли з’являється зрілість всього, на що здатна 

людина, коли розцвіли і на вершині своїх здібностей знаходяться його сили…» 

[166, с. 11]. 

Аналогічної думки дотримується й інший відомий учений О. Бодальов, 

стверджуючи, що «акме» – це вся ступінь дорослості людини, для якої характерні 

її фізична, особистісна і суб’єктивна зрілість, це пік або оптимум, яких людині 

вдається досягнути у своєму розвитку на різних вікових етапах [36, с. 5]. 

П. Флоренський розглядає «акме» у чотирьохвимірному просторі, уважаючи, 

що не тільки людина має «акме», але і тварини та рослини. Будь-яка річ має свій 

розквіт, час найбільшого свого розвитку, своє «акме», коли воно особливо повно 

та якісно говорить за себе у своїй чотирьохвимірній цільності [317]. 

А. Деркач наголошує, що «акме» – вищий для кожної людини рівень 

розвитку, який має певний часовий відрізок її зрілості [101]. В. Бранський уважає, 

що «акме» – вершина досконалості і могутності [49, c. 9]. 

Інший напрямок в розвитку акмеології становлять роботи Н. Кузьміної, яка 

вивчає вплив здатностей дорослої людини на продуктивність діяльності при 
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досягненні результатів. «Акмеологія – нова галузь наукових знань у системі наук 

про людину – досліджує фундаментальні закономірності творчості і 

самосвідомості в людині» [165, с. 11]. У свiтлi концепції науковця людина 

розглядається як динамічна система, що постійно розвивається, змінюється, 

отримує нові особисті й індивідуально психологічні якості, які забезпечують 

широкі можливості соціальної i професійної адаптації. Системостворювальним 

чинником у комплексному дослiдженнi людини як суб’єкта праці, спілкування та 

пізнання у генезисі та розвитку є вихід на індивідуальність, яка визначається як 

синтез властивостей замкненої системи, що саморегулюється або як унікальне 

явище, котре має власний світ, самосвiдомiсть i саморегуляцію поведінки як 

підґрунтя досягнення професіоналізму. 

Зауважимо, що професіоналізм є невід’ємною базовою категорією 

акмеології, повністю відповідає вимогам принципу акмеології – єдності 

особистості та діяльності. Це два боки одного і того ж явища, категорії, яка 

відображає властивості, що перебувають у єдності. Однак, на різних етапах 

розвитку професіоналізму одна зі сторін професіоналізму (особистість чи 

діяльність) буде домінувати. 

Професiоналiзм – явище складне, що потребує багатокритеріального 

комплексного вивчення i, водночас, піддається вимірюванню, що дозволяє йому 

слугувати одночасно i предметом, i об’єктом акмеологічних досліджень. 

Професіоналізм, стверджує Н. Кузьміна, – це сукупність стійких властивостей 

особистості, індивідуальності спеціаліста, які задовольняють вимоги професії. 

Професіоналізм як стійка властивість особистості та діяльності фахівця 

формується в процесі професійної освіти [165, с. 36]. 

Вчені-акмеологи [48; 49; 79; 101; 165; 166] обґрунтовують, що дослідження 

чинників, які забезпечують саморух зрілих людей до вершин професіоналізму й 

продуктивності в різних видах творчої діяльності – важливий шлях до розвитку не 

тільки освітніх систем та їх підсистем, але й суспільства загалом. Головним 
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чинником стійкого розвитку суспільства є фахівці, які володіють знаннями про 

закономірності розвитку суспільства  й освіти в суспільстві. 

Ще однією базовою категорію акмеології є «компетентність», що розуміється 

як уміння особистості вільно орієнтуватися в складних умовах професії, 

оперувати суб’єктивними та об’єктивними її складовими, вводити нові способи 

здійснення діяльності, технології. За такого підходу цілком правомірним є 

виокремлення такого інтегрованого поняття, як «акмеологічна компетентність», 

яке розглядається нами як готовність і здатність зрілої особистості (студента) 

проектувати свій поступовий психічний та професійний розвиток із постійним 

ускладненням завдань, зростанням рівня їх досягнень, що найповніше реалізують 

потенційні особистісні ресурси людини через: акмеологічні знання, тобто 

обізнаність, поінформованість про те, які досягнення можливі у сфері психічного, 

професійного розвитку, їх рівні, варіанти; акмеологічні вміння – прийоми, 

способи, технології досягнень у сфері психічного розвитку та професійній сфері, 

прийоми розрізнення, оцінювання різних видів акме; акмеологічні якості 

особистості, які забезпечують рух особистості (студента) до окреслених 

досягнень, серед яких найбільш значущими є акме-мотивація та акме-здібності. 

Звертаємо увагу на те, що акмеологічний підхід дозволяє теоретично 

усвідомити сутність особистості як суб’єкта саморозвитку. Очевидно, що людина 

виробляє індивідуальний спосіб досягнення акме та самоствердження, коли стає 

суб’єктом саморозвитку. Відтак, акмеологічний підхід правомірно розглядати як 

стратегію перетворення наявного рівня розвитку людини як цілісності у вищий, 

більш оптимальний. 

На наш погляд, упровадження акмеологічного підходу у навчанні підвищить 

якість освіти, оскільки цей процес стане внутрішньою особистісною потребою, а 

творче переосмислення дійсності – провідним. Необхідність акмеологічного 

підходу в освітньому процесі сприятиме тому, що її випускники будуть 

комунікабельними, креативними особистостями, які прагнуть до успіху й уміють 

самостійно будувати індивідуальну траєкторію власного розвитку. 
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Конструктивною нам видається позиція А. Деркача, який уважає: суть 

акмеологічного підходу полягає у здійсненні комплексного дослідження й 

відновлення цілісності суб’єкта, що проходить ступінь зрілості, коли його 

індивідуальні, особистісні та суб’єктно-діяльнісні характеристики вивчаються в 

єдності, в усіх взаємозв’язках та опосередкуваннях, для того, щоб сприяти 

досягненню його вищих рівнів, на які може піднятись кожний [101]. 

Таким чином, цілком закономірно стверджувати, що вагома відмінність 

акмеологічного підходу щодо вирішення проблеми формування пізнавальної 

самостійності полягає у змісті основної акмеологічної закономірності: головним 

стимулом саморозвитку зрілої людини та професійного колективу є самостійне 

вивчення результативності своєї праці, самостійна діагностика причин перемог та 

поразок, самостійне прийняття рішень про шляхи вдосконалення власної 

діяльності, самостійна оцінка ступеня просування у напрямку досягнення 

очікуваного результату. Означений підхід забезпечує творчу готовність до 

продуктивного вирішення задач, допомагає проектувати етапи особистісно-

професійного зростання майбутнього фахівця. 

Акмеологічний підхід тісно пов’язаний з суб’єктно орієнтованим підходом, 

оскільки завдяки суб’єктності, що виступає в ролі інтегральної характеристики, 

особистість є організатором власного акме-розвитку, оптимально використовує 

внутрішні й зовнішні ресурси. 

Суб’єктно орієнтований підхід є концептуальною основою державних 

стандартів вищої освіти і передбачає формування у студентів не лише фахових 

умінь розв’язувати професійно орієнтовані завдання, а й готовності до прийняття 

відповідальних рішень, здатності до творчого рівня власної професійної 

діяльності [100]. 

Суб’єктно орієнтований підхід розвинувся на основі особистісно 

орієнтованого підходу, що передбачає природний процес розвитку особистості 

через розкриття особистісного потенціалу і творчу самореалізацію, 

самоствердження й самовизначення; переходу в інші форми діяльності [43]. 
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Зауважимо, передумови формування суб’єктно орієнтованого підходу були 

закладені в роботах фізіологів початку XX століття (В. Бехтерєв [32] та ін.), що 

висували ідеї детермінованості психіки та зумовленість її розвитку зовнішніми 

чинниками. Першим, хто ввів поняття «суб’єкт», розробив і розкрив суть 

зазначеного підходу до особистості, був С. Рубінштейн [255]. Науковець, 

розкриваючи психологічний зміст діяльності, визначив місце суб’єкта в ній, його 

активну позицію, спрямовану на зміну не тільки природних і соціальних явищ, а й 

самого себе [257]. С. Рубінштейн визначив здібності людини до саморозвитку, 

самовизначення, самовдосконалення а також здатність людини досягати 

найвищого оптимального рівня свого розвитку, тобто свого акме. 

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях вивченням «суб’єкта» 

займаються Б. Ананьєв [10; 11;], О. Леонтьєв [175], В. М’ясищев [206] та інші; 

проблемами формування і розвитку суб’єкта К. Абульханова-Славська [2], 

Л. Анциферова [15], В. Кудрявцев [162] та інші; ідеями суб’єктно орієнтованого 

підходу – А. Брушлинський [50], О. Волкова [71], Д. Завалішина [111], І. Зязюн 

[119], В. Кудрявцев [162], В. Татенко [290] та інші. 

Слід відзначити, що з позицій суб’єктно орієнтованого підходу людина 

розглядається як суб’єкт удосконалення. Це передбачає її високу самостійність і 

активність у виборі цілей, еталонів. Суб’єкт акумулює пізнавальні й діяльнісні 

характеристики психології людини, що дозволяє розглядати його як нову 

змінену якість особи. Відтак, це означає повну перебудову всієї системи її 

психічної організації, що виникає на основі протиставлень між можливостями, 

особливостями, домаганнями, мотивами індивіда і потребами діяльності, котрі 

висуваються суспільством до його виконавця. Як суб’єкт особа виробляє 

індивідуальний спосіб організації діяльності, що відповідає якостям особистості, 

її цілеспрямованості, мотивації та об’єктивним характеристикам означеного 

виду діяльності. До того ж суб’єкт узгоджує всю систему своїх індивідуальних, 

психофізіологічних, психічних і, насамкінець, особистісних можливостей, 

особливостей із умовами та вимогами діяльності не частково, а загалом. Особа 
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як суб’єкт організовує діяльність у даний час, відповідно до подій, завдань 

діяльності, з одного боку, і особистісні психологічні резерви, стани, здатності – з 

іншого. Основним функціональним механізмом такої організації є 

саморегуляція, завдяки якій долаються негативні стани (втома, стрес), 

узгоджуються з вирішальними ключовими періодами діяльності найвищі 

«психічні затрати», діяльність підтримується мотиваційними та вольовими 

механізмами [6, с 31]. 

Таким чином, цілком правомірно стверджувати, що із позиції суб’єктно 

орієнтованого підходу особистість є суб’єктом, а діяльність є засобом 

становлення й розвитку суб’єктності особистості. Цей підхід зорієнтований на 

розвиток особистості, яка може вибирати, організовувати, аналізувати проявляти 

ті види діяльності, що відповідають її природі та, водночас, задовольняють 

потреби саморозвитку і самореалізації, самозміни й самовдосконалення. 

Зауважимо, що суб’єктно орієнтований підхід проявляється через потребу й 

можливість удосконалення людини, що передбачає її високу самостійність і 

активність у виборі цілей та еталонів. При цьому важливим критерієм 

суб’єктності особистості є наявність «Я-концепції» (за С. Рубінштейном: чого 

хоче людина (потреби, мотиви), що вона може (які її здібності, ресурси), що є 

вона сама (який її світогляд, характер)). Гармонізація цих складових «Я-

концепції» забезпечить суперможливості суб’єкта [5, с. 53]. 

Очевидно, що для особистості досягнення суб’єктності не є досягненням 

раніше визначеної межі, але є неперервним рухом до самовдосконалення. У цьому 

контексті поняття «акме» означає не кінцевий пункт життєвого руху і розвитку, а 

ту вершину, з якої відкриваються нові горизонти подальшого руху. Одночасно 

суб’єкт – це автономія, самостійність, ініціатива та відповідальність. З поняттям 

суб’єктності пов’язують такі характеристики особистості, як індивідуальність, 

самостійне, творче мислення, характер, активність, психологічна та професійна 

готовність, психологічна, моральна, професійна надійність, духовність, творчий 

потенціал. 
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Формування пізнавальної діяльності крізь призму суб’єктно орієнтованого 

підходу буде, на нашу думку, повноцінним, якщо особистість здатна повністю 

реалізовувати свій потенціал. Цінним у цьому плані буде зв’язок суб’єктності з 

процесами «само», сформованість яких сприятиме самостійному розвитку. 

Особистість, формуючи свою пізнавальну самостійність, як суб’єкт діяльності, 

обиратиме ті засоби, розвиватиме такі свої якості та здібності, що будуть 

необхідні їй для професійної самореалізації, в процесі становлення як 

професіонала. 

У свою чергу, суб’єктно орієнтований підхід пов’язаний з системно-

цілісним підходом, який, зокрема, розглядає пізнавальну діяльність як цілісну 

систему, однією із складових якої виступає суб’єкт пізнання. 

Основна ідея системно-цілісного підходу полягає у вивченні об’єкту як 

цілого, як такого, що складається із різних взаємопов’язаних елементів. 

Виявляючи рівневу побудову, взаємодію рівнів, системно-цілісний підхід 

забезпечує функціонування цілого, і, водночас, прогресивний розвиток людини та 

соціуму, які взаємодіють із іншими системами і відчувають на собі їх вплив, але 

не ототожнюються з ними. Окреслений підхід характеризується вивченням 

об’єкта пізнання або його перетворення загалом як системи. Зв’язки окремих 

частин сприймаються в єдності відношень, які зумовлюють виконання функцій. 

Особливість системно-цілісного підходу полягає в тому, що система 

досліджується як єдиний організм із урахуванням внутрішніх зв’язків між 

окремими елементами та зовнішніх зв’язків із іншими системами та об’єктами. 

Так, науковець О. Савченко наголошує, що «тільки такий підхід може надати 

педагогічному процесу цілісний, послідовний і перспективний характер» [261, 

с. 5]. За І. Рогальською, специфіка системно-цілісного підходу визначається тим, 

що він орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта та механізмів, які її 

забезпечують, на виявлення розмаїття типів зв’язку складноорганізованого 

об’єкта та зведення їх в єдину теоретичну картину [250, с. 110]. 



55 

 

 

 

Системний підхід, який дістав широке визнання та застосування в другій 

половині XX ст., по суті, у своїх теоретичних основах склався значно раніше: 

серед яскравих прикладів системного мислення можна навести геліоцентричне 

вчення Коперніка, космогонічну теорію Канта-Лапласа, філософську систему 

Гегеля, еволюційне вчення Дарвіна, періодичну систему елементів Менделєєва. 

Системний підхід є конкретно науковою методологією пізнання складних 

об’єктів, яка прийшла на зміну аналітичним дослідженням. Системний підхід був 

сформульований Л. Берталанфі в 40-50-х pp. минулого сторіччя і набув значного 

поширення в науці у 60-ті роки [267]. 

Системний підхід був уведений і активно досліджувався в кібернетиці [30; 

68; 267], філософії [164; 327], фізіології [14; 280]. У психологічних дослідженнях 

розвитку та структурі особистості з позиції системного підходу приділяли увагу 

А. Бодальов [34–36], Є. Климов [146], О. Ковальов [148], А. Леонтьєв [174; 175], 

Б. Ломов [182] та інші. Науковцями було розроблено системні описи 

психологічного знання, структури особистості, психологічних станів, діяльності. 

Значний внесок у розвиток системного підходу в педагогіці здійснили такі вчені: 

В. Беспалько [31], Н. Кузьміна [165], В. Лозова [180], В. Садовський [267] та інші. 

Системний підхід до організації самостійної роботи студентів досліджувався у 

працях Г. Гнитецької [85], Л. Заякиної [116]. 

Методологічна специфіка системного підходу полягає в тому, що метою 

дослідження є вивчення закономірностей і механізмів утворення складного 

об’єкта з певних складових [171, с. 5]. Загальноприйнятими системними 

принципами є: цілісність (дає змогу розглядати одночасно систему як єдине ціле і 

водночас як підсистему для вищих рівнів); ієрархічність будови (наявність безлічі 

елементів, розташованих на основі підпорядкування елементів нижчого рівня 

елементам вищого рівня); структуризація (дає можливість аналізувати елементи 

системи і їхній взаємозв’язок у межах конкретної організаційної структури); 

множинність (використання кібернетичних, економічних та математичних 
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моделей для опису окремих елементів і системи загалом); системність 

(властивість об’єкта володіти всіма ознаками системи) [211, с. 160]. 

Акцентуємо увагу, що системний підхід дозволяє розглядати педагогічний 

процес як цілісність з усією різноманітністю взаємозв’язків між її компонентами, 

ефективність функціонування якої залежить як від кінцевої мети, до якої вона 

спрямована, так і від її внутрішньої структури. На думку В. Бондаря, цілісність 

можна назвати системою, якщо знання упорядковані в таких аспектах:  

 з яких компонентів та елементів вони складаються (морфологічність); 

 які функції у цілісному процесі кожний із них виконує (функціональність); 

 в які закономірні зв’язки вони вступають в умовах їх функціонування як 

цілісності (структурність); 

 як вони змінилися за своєю сутністю від часу їх первинного опису дотепер 

(генетичність) [41, с. 18]. 

Крізь призму вищезазначеного цілком очевидно, тлумачення поняття 

«системний підхід» акумулює поняття цілісність. Цілісність – узагальнена 

характеристика об’єктів, що мають складну внутрішню структуру (особистість, 

суспільство), ґрунтується на виявленні внутрішньої детермінації їх властивостей 

як цілого. 

Варто зазначити, що цілісний підхід, на відміну від інших, які акцентують 

увагу на якомусь аспекті досліджуваного феномена, реалізується у процесі 

здійснення інших підходів і бере до уваги різноманітні прояви досліджуваного 

явища в єдності. Так, на думку І. Зязюна, «цілісний підхід, передусім, передбачає 

аналіз цілісності досліджуваного і проективного феномену якості особистості, 

особистості в цілому, педагогічного процесу, шляхів забезпечення та підвищення 

цілісності» [120, с. 44]. Науковець В. Сластьонін зазначає, що «цілісний підхід 

орієнтує на виділення в педагогічній системі та процесі розвитку всіх 

інтегративних, інваріантних і системоутворюючих зв’язків та відношень; на 

вивчення і формування того, що є головним, а що другорядним» [270, с. 85]  
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Саме тому ми вважаємо доцільним об’єднання двох таких важливих 

методологічних підходів (системний та цілісний), оскільки, забезпечуючи 

системно-цілісний підхід до розвитку всіх сил і здібностей особистості, її 

навчання й виховання на кожному ступені освіти можна досягти оптимально 

позитивних результатів освітнього процесу. 

Слід зазначити, що з позиції системно-цілісного підходу як процесу 

кількісних і якісних змін, формування пізнавальної самостійності особистості 

можна розглядати в певній системі, яка передбачає: 

 визначення мети пізнавальної самостійності особистості, що позитивно 

впливає на успішність підготовки майбутнього фахівця ТЗВО; 

 розгляд пізнавальної самостійності з позиції формування і розвитку 

особистості, її процесів самості; 

 обґрунтування компонентно-критеріальних складових пізнавальної 

самостійності особистості, кожен із яких має свою характеристики, але в 

сукупності сприяють формуванню пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету; 

 встановлення взаємозв’язків складових пізнавальної самостійності 

особистості, їх значущості, на основі яких можна змінювати, координувати, 

упорядковувати зв’язки між частинами, створюючи цим умови для досягнення 

позитивних результатів. 

Очевидно, що завдяки системно-цілісному підходу, формування 

пізнавальної самостійності особистості можна розглядати як процес, який містить 

сукупність безперервних взаємопов’язаних дій, що випливають із специфіки 

діяльності, котру виконує людина, розмаїття відношень і спілкування, 

можливостей її саморозвитку й самопізнання. 

Таким чином, дослідження питання пізнавальної самостійності особистості з 

позиції системно-цілісного підходу дозволяє виявити й розкрити нові можливості 

особистості, що сприятимуть формуванню означеного феномена. Особистість не 

просто реалізує себе, здійснюючи вибір між репродуктивними способами 
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розвитку; вона має цільовий, проектувальний характер, якісно перетворюється, 

переоцінює життєві очікування, шукає можливість для розвитку важливих 

якостей, виробляє власну траєкторію. Саме тому ми вважаємо, що формування 

пізнавальної самостійності крізь призму системно-цілісного підходу сприятиме 

розвитку внутрішнього потенціалу особистості, а також одержання ефективних 

якісних результатів. 

Системно-цілісний підхід створює основу для послідовного та логічного 

вирішення проблемних ситуацій на практиці, застосовуючи можливості сучасних 

інформаційних технологій, саме тому він тісно пов’язаний з проблемно-

технологічним підходом. 

Аналіз науково-педагогічної літератури [41; 42; 177; 192; 200; 284] показує, 

що для забезпечення активного ставлення студентів до оволодіння 

технологічними знаннями, уміннями й навичками, інтенсивного розвитку їхньої 

самостійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей, 

майстерності самостійно здобувати, перетворювати і продуктивно 

використовувати інформацію для вирішення навчальних проблем, застосовуючи 

освітні технології, необхідне поєднання ідей проблемного та технологічного 

підходів до навчання. 

Метою навчання при проблемно-технологічному підході є розвиток 

пізнавальних і творчих здібностей студентів, а також здатності самостійно 

застосовувати інформаційно-технологічні вміння за нових умов, для вирішення 

проблемних навчальних ситуацій. Даний підхід найповніше відповідає завданням 

розвитку творчого мислення особистості. Суть проблемно-технологічного 

підходу полягає як в пізнавальній діяльності студентів, що починається з 

постановки проблемних питань, розв’язання проблем та проблемних завдань, так і 

в їх різноманітній самостійній діяльності, використовуючи різноманітні 

технології навчання. Розглянемо детальніше основні характеристики окресленого 

підходу. 
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Питаннями вивчення проблемного підходу займалися В. Загвязинський [113], 

І. Лернер [177], О. Матюшкін [192], М. Махмутов [193], Н. Мочалова [204], 

В. Оконь [217]; формування пізнавальної активності, інтересу, самостійності, 

творчості при застосуванні методів проблемного навчання досліджували 

А. Маркова [190], Т. Шамова [319], Г. Щукіна [74] та ін. 

Акцентуємо увагу на тому, що проблемне навчання, тобто створення й 

розв’язання в освітньому процесі проблемних ситуацій, є важливим засобом 

інтелектуального розвитку студентів, сприяє формуванню ефективної мотивації 

до навчання, активності і самостійності у навчанні, забезпечує міцне засвоєння 

знань, робить навчальну діяльність захоплюючою, оскільки вчить долати 

труднощі. 

Проблемний підхід у навчанні вимагає врахування можливостей кожного 

студента. Погоджуючись із думкою [177; 192; 193], уважаємо, що головна ідея 

проблемного навчання полягає в тому, щоб, використовуючи різноманітні 

психолого-педагогічні прийоми в процесі навчання, досягати високої пізнавальної 

активності студентів, створювати такі умови, які сприяли б розвиткові творчого 

мислення, здібності в рамках недостатності знань самостійно визначати нове 

знання, яке дозволяє успішно просуватися в пізнавальному процесі. Таке 

навчання формує особистість, що мислить творчо та самостійно. 

Відтак, проблемний підхід до навчання сприяє активізації процесів мислення, 

розвиває пізнавальний інтерес у студентів. З цього приводу С. Рубінштейн [256], 

характеризуючи психологічну природу розумового процесу, наголошував: 

«Мислити людина починає, коли в неї виникає потреба щось зрозуміти. 

Мислення, зазвичай, починається з проблеми чи запитання, з подиву чи 

нерозуміння, з протиріччя». 

На думку І. Лернера [177], суть проблемного навчання полягає в тому, щоб 

студенти брали участь у вирішенні нових для них пізнавальних і практичних 

проблем у певній системі, яка відповідає навчально-виховній меті сучасної 

школи.  
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Т. Кудрявцев [163] пов’язує проблемне навчання з вирішенням проблем 

студентами та оволодінням узагальненими знаннями й принципами розв’язання 

проблемних задач. 

За М. Махмутовим проблемне навчання – це тип розвивального навчання, в 

якому поєднуються систематична самостійна пошукова діяльність учнів із 

засвоєнням ними готових висновків науки, а процес навчання зорієнтований на 

формування світогляду студентів, їх пізнавальної самостійності, стійких мотивів 

учіння та розумових (включаючи й творчі) здібностей під час засвоєння ними 

наукових понять і способів діяльності детермінованого системою проблемних 

ситуацій [193]. 

Одночасно науковець виділяє такі етапи проблемного навчання: 

– організація проблемної ситуації; 

– аналіз проблемної ситуації і формулювання проблеми; 

– спроба розв’язання проблеми відомими способами; 

– пошук нового способу розв’язання різними шляхами (шляхом висування 

гіпотез або припущень, шляхом здогаду або інтуїції); 

– реалізація знайденого способу розв’язання проблеми; 

– рефлексія (перевірка отриманого розв’язку, аналіз і узагальнення 

отриманої інформації, пошук шляхів використання здобутих результатів). 

Варто зазначити, що створення системи проблемних ситуацій в освітньому 

процесі є головним чинником розвитку майбутнього фахівця, надійним шляхом 

підвищення ефективності та якості навчання, набуття майбутнім інженером 

необхідних професійних знань, умінь та навичок. 

Передусім зауважимо, що в «Українському педагогічному словнику» 

С. Гончаренка «проблемна ситуація – ситуація, для оволодіння якою окремий 

суб’єкт (або колектив) має знайти й застосувати нові для себе знання чи способи 

дій. У проблемній ситуації слід розрізняти її об’єктивний бік (суперечність маж 

складністю, яку треба подолати, і недостатністю наявних засобів для досягнення 
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цієї мети та її суб’єктивний бік (усвідомлення суб’єктом цієї суперечності й 

прийняття або постановка ним відповідного проблемного завдання» [88, c. 271]. 

У руслі дослідження заслуговує уваги визначення Т. Кудрявцева: 

«Дидактична проблемна ситуація – це виникаючий у свідомості учня в результаті 

цілеспрямованої діяльності педагога особливий психічний стан, який 

характеризується появою потреби в набутті нових знань або нових способів дій» 

[163, с. 68]. 

Очевидно, що проблемна ситуація виникає між засвоєним і тим, що має бути 

опановано. Використання проблемних ситуацій призводить до того, що знання 

студентів стають більш усвідомленими, міцнішими. Проблемна ситуація може 

бути розв’язана викладачем, студентами чи спільними зусиллями. Відповідно до 

мети визначається характер проблемних завдань, які необхідно досягти на занятті. 

Завдання повинні бути важливими із позицій формування у студентів навичок 

аналізу виробничих ситуацій. Крім того, викладач повинен не лише викликати 

проблемну ситуацію, а й спрямувати міркування студентів, уміло і тактовно 

зіставити різні точки зору, надати дискусії гостроти. До проблемних завдань слід 

звертатися і під час опитування, і під час ознайомлення з новим матеріалом. 

Відтак, усе це змінює звичний статус практичних занять. Вони повинні 

носити проблемний характер й стимулювати пізнавальну самостійність студентів. 

На думку О. Матюшкіна [192], проблемним навчання називається не тому, що 

весь навчальний матеріал студенти засвоюють лише шляхом самостійного 

вирішення проблем та відкриття нових понять. Тут є і пояснення викладача, і 

репродуктивна діяльність студентів, і постановка задач, і виконання ними вправ. 

Однак організація освітнього процесу базується на систематичному розв’язанні 

навчально-пізнавальних проблем, що і є характерною ознакою такого типу 

навчання. 

При проблемному підході, як правило, постає задача з неявно заданою 

умовою (структурою). Студенту потрібно самому сформулювати умову, скласти 

структуру та реалізувати її, застосовуючи певну технологію. Тобто при 
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проблемному підході реалізується повний технологічний процес – від 

проектування інформаційного продукту до його практичної реалізації.  

Варто зазначити, що поняття «технологія» стало використовуватися у 

педагогічній та психологічній літературі з розвитком комп’ютерної техніки та 

впровадженням нових комп’ютерних технологій. Відтак, слово «технологія» 

пішло від змішення двох грецьких слів: «технос» та «логос» і дослівно означає 

наука про майстерність. Зміст поняття «технологія» полягає «в науковому 

розумінні законів та закономірностей мистецтва й умінь людини як істинного 

перетворювача світу і самого себе, як господаря своєї долі» [65, c. 28]. 

Передусім, зауважимо, що в словнику С. Ожегова поняття «технологія» 

трактується як «сукупність виробничих процесів в означеній галузі виробництва, 

а також науковий опис способів виробництва» [219]. 

Необхідно відзначити, що поняття «технологія» та «технологічний підхід» в 

освіті розглядали [21; 41; 42; 76; 77; 80; 179; 180; 200; 230; 284; 305; 340; 354], ідеї 

яких стали підґрунтям процесу формування якісно нових умінь, навичок під час 

навчання. 

У педагогічній літературі поняття «технологія» використовують у таких 

значеннях: 1) як синонім понять «методика» чи форма організація навчання; 2) як 

сукупність усіх використаних в конкретній педагогічній системі методів, засобів і 

форм; 3) як сукупність і послідовність методів та процесів, які дозволяють 

одержати запланований результат [23, с .78]. 

Використання нових освітніх технологій передбачає не стільки поповнення 

теоретико-методологічних знань студентів, скільки формування професійних та 

пізнавальних умінь проектувати, конструювати процес навчання, самостійно 

аналізувати його результати. 

Зокрема, під час використання технології вирішується низка різнорівневих 

дидактичних завдань: розвиваються пізнавальні навички студентів, критичне 

мислення, сфера комунікації, формується вміння самостійно конструювати свої 

знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі тощо. 



63 

 

 

 

Таким чином, технологія конкретизує освітній процес, виявляючи 

закономірності з метою визначення і використання на практиці найбільш 

ефективних та економічних процесів. Вона є сукупністю методів, спрямованих на 

зміну стану об’єкта. Педагогічний аспект технології полягає в технологізації 

освітнього процесу, розробці прийомів, що підвищують освітню ефективність, 

шляхом застосування алгоритму дій та оцінки наявних результатів. Вона є 

складовою частиною дидактичної або методичної системи і відповідає на 

питання, як навчати результативно. 

Звертаємо увагу на те, що технологізація освітньо-виховного процесу в 

сучасній педагогіці пов’язана з пошуком таких педагогічних підходів, які могли б 

перетворити навчання і виховання у своєрідний виробничо-технологічний процес 

із гарантованим результатом [66, с. 250]. Особливе місце серед освітніх 

технологій належить технологічному підходу до викладача, студента та 

навчання, який передбачає: чітке формулювання навчальних цілей, орієнтованих 

на досягнення кінцевого результату; підготовку навчальних матеріалів та 

організацію навчання у відповідності з навчальними цілями; оцінку поточних 

результатів, корекцію навчання, спрямовану на досягнення поставлених цілей; 

кінцеву оцінку результатів. Він орієнтує на впровадження в освітній процес 

прогресивних педагогічних технологій, а також інформаційних технологій, що 

використовують сучасні комп’ютерно-комунікаційні засоби. 

Вочевидь, одним із факторів розвитку пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету є сучасні інформаційні технології, застосування яких в 

освітньому процесі сприяє засвоєнню та закріпленню знань, формуванню вмінь 

самостійного пошуку знань і застосування їх у будь-якій діяльності, розвитку 

позитивного ставлення до своєї професійної діяльності й вироблення 

відповідальності за власні рішення. Відтак, правомірно розглядати їх ефективним 

засобом розвитку пізнавальної самостійності студентів. 
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Зауважимо, що термін «інформаційна технологія» вперше ввів академік 

В. Глушков, розглядаючи їх, як процеси, пов’язані з переробкою інформації [84, 

с. 10]. 

Основним завданням включення інформаційних технологій в освітній процес 

є приведення в рух механізмів пізнавальної діяльності та орієнтацій на 

пізнавальну самостійність. Використання сучасних інформаційних технологій 

активізує пізнавальну самостійність студентів у процесі пошуку нових знань і 

повною мірою відповідає не тільки потребам інформаційного суспільства, а й 

сучасним вимогам до підготовки фахівців. Застосування інформаційних 

технологій в освітньому процесі – це потужний стимул, який дозволяє формувати 

у студентів необхідні знання та пізнавальні вміння, а також розвивати мотивацію 

навчальної діяльності. 

Інтенсивне використання у своєму навчанні комп’ютерних технологій 

допомагає студентам успішно вирішувати проблемні завдання, у них зростає 

пізнавальний інтерес, творчість. Ті, хто використовує комп’ютер, тільки як 

друкарську машинку, виконують завдання досить одноманітно, без творчого 

підходу. 

У сучасних умовах інформаційні технології розвиваються дуже швидко, 

комп’ютер та всесвітня мережа Інтернет полегшують засвоєння нового матеріалу, 

допомагають удосконалювати граматичні, фонетичні та лексичні навички 

студента, відкривають безмежні можливості для віртуальної подорожі, 

листування за допомогою електронної пошти, спілкування в тестових і голосових 

чатах, організовувати телемости тощо. Науково-технічний прогрес вимагає 

постійного самовдосконалення, тому вміння самостійно працювати, здобувати 

нові знання, вміння та навички стають життєво необхідними для молодої людини. 

Таким чином, технологія охоплює ідеї, засоби та способи організації 

діяльності для аналізу проблем, а також планування, забезпечення, оцінювання й 

керування вирішенням проблем, що стосуються всіх аспектів засвоєння знань. 

Створення технологій навчання дозволять майбутньому фахівцеві самому 
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вирішувати професійні проблеми, тим самим – створювати більш високу 

можливість перенесення знань і досвіду діяльності з навчальної ситуації, 

забезпечувати творче освітнє середовище, яке сприятиме формуванню 

спрямованості на пізнавальну професійну діяльність. 

Крізь призму вищезазначеного цілком правомірно стверджувати, що 

поєднання ключових характеристик проблемного та технологічного підходів 

щодо дослідження питання пізнавальної самостійності особистості сприятимуть 

розвиткові її творчого уявлення, професійного мислення, вміння самостійно 

оцінювати проблемну ситуацію, тобто якостей, необхідних для всіх спеціалістів 

високої кваліфікації. Суттєво важливим для проблемно-технологічного підходу є 

здатність орієнтуватися в проблемних ситуаціях, вирішувати завдання з 

цікавістю, захопленням, застосовуючи інформаційні технології, які відкривають 

студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, дають можливість 

набуття та закріплення навичок, дозволяють реалізувати нові форми й методи 

навчання. 

В аспекті нашого дослідження ми розглядаємо комунікативний підхід в 

якості лінгводидактичного методологічного підходу, що вивчає проблеми, 

пов’язані з аналізом і моделюванням процесів оволодіння мовою, іноземною 

зокрема. 

Комунікативний підхід розвивався на основі ідей лінгвістів, психологів та 

методистів [45; 117; 118; 174; 175; 186; 191; 221; 222; 252; 355]. Комунікативний 

метод активно досліджується в зарубіжній методиці, різноманітне тлумачення 

якого відображається у працях [336; 337; 339; 343; 353]. 

В основі комунікативного підходу лежать два положення: 

- метою навчання є формування комунікативної компетенції; 

- у навчанні повинен ураховуватися взаємозв’язок мови і спілкування [353]. 

Варто зазначити, що комунікативна компетенція – це складна сукупність 

знань, умінь і навичок, які дають можливість адекватно продукувати і сприймати 

усні та письмові мовленнєві акти відповідно до зміни ситуації спілкування. 
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Складовими комунікативної компетенції, як зазначає О. Бистрова, є знання про 

мовленнєвознавчі поняття та комунікативні вміння репродуктивного і 

продуктивного рівнів. Формування комунікативних умінь «можливо лише на базі 

лінгвістичної і мовної компетенції». Комунікативна компетенція «передбачає 

оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності та основами культури усного та 

писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в 

життєво важливих для даного віку сферах і ситуаціях спілкування» [213, с. 39]. 

Сформованість комунікативної компетенції проявляється у тому, що майбутній 

фахівець використовує ІМ, щоб самостійно отримувати та розширювати свої 

знання і досвід. [45, с. 25] 

Зміст комунікативного підходу до вивчення іноземних мов розглядається як 

систематизоване, логічно побудоване навчання, в якому іноземна мова є засобом 

спілкування та інтегрованою частиною діяльності [191, c. 32]. Комунікативний 

характер вивчення ІМ проявляється у моделюванні мовленнєвих ситуацій, що є 

найбільш типовими у сфері міжособистісних стосунків, і в яких важливу роль 

відіграє комунікативно вмотивована активна поведінка учнів як суб’єктів 

навчання. 

Основне завдання даного методу – організувати процес навчання ІМ, 

адекватний процесу реального спілкування. На відміну від традиційної методики, 

головною метою навчання ІМ за цим методом є навчання не системі мови, а її 

застосуванню в реальному спілкуванні. Основним засобом навчання виступають 

не письмові тексти та граматичні вправи, а ситуації, які моделюють реальне 

спілкування [221, с. 39]. Для більш ефективного впровадження комунікативної 

взаємодії між студентами необхідно ставити завдання проблемного характеру, 

тобто дискусії, обговорення певних проблем, обґрунтування власної думки, 

висловлювання типу «за чи проти», спонтанне мовлення. 

Ознакою підручників комунікативного спрямування є те, що вони містять 

автентичний навчальний матеріал, тобто характер змісту іншомовної інформації 

відповідає сучасному стану розвитку мови, що вивчається. Відповідно і завдання 
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до текстів чи теми будуються таким чином, що спонукають студентів до розмови, 

звернення до власного життєвого досвіду. Комунікативний підхід підвищує 

власну зацікавленість кожного студента у вивченні мови, оскільки отримані 

знання знадобляться їм у майбутньому. 

Ключові навчальні складові комунікативного підходу акумулюють такі 

позиції: 

- стимулювання когнітивних процесів; 

- активна участь у процесі навчання; 

- участь у навчальній діяльності, яка імітує або створює реальні чи 

реалістичні ситуації; 

- заохочення до висловлювання думок, прояву почуттів і використання 

власного досвіду; 

- заохочення працювати разом, брати відповідальність за власне навчання і 

розвивати вміння вчитися; 

- викладач виконує різні ролі – інформант (informer), консультант (resource 

consultant), спостерігач (monitor), – на різних етапах заняття [153, с. 8]. 

Слід відзначити, що комунікативний підхід реалізується також у взаємодії з 

соціокультурним аспектом країни, мова якої вивчається. Тобто учні завоюють 

національну специфіку, культурні традиції, сучасні реалії іншомовної спільноти, 

що сприяє розвиткові не тільки комунікативних, але й соціокультурних, 

лінгвістичних компетенцій. 

Таким чином, у процесі навчання за комунікативним підходом студенти 

мають можливість набувати комунікативної компетенції – здатності 

користуватися мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються 

комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно всі вправи і завдання повинні 

бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією. 

Виходячи з того, що ефективність освітнього процесу і, водночас, основні 

вимоги до його організації забезпечується через дотримання дидактичних 

принципів, уважаємо за необхідне внести уточнення щодо їх трактування. До того 
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ж вони функціонують як практичні вказівки, якими користуються в конкретній 

навчальній ситуації, і є визначальними при виборі змісту освіти, методів та форм 

навчання. 

Принагідно зазначимо, що в Українському педагогічному словнику 

дидактичні принципи – це принципи дидактики, які визначають зміст, 

організаційні форми й методи навчальної роботи школи згідно з загальними 

цілями виховання й закономірностями процесу навчання. [88, с. 89]. З позиції 

дидактики поняття «принципи навчання» визначають як «положення, які 

скеровують процес навчання, нормативні вимоги до його організації та 

проведення, які мають характер загальних вказівок, правил і норм та випливають 

із його закономірностей» [223, c. 29] 

До проблеми визнання та реалізації принципів навчання зверталися такі 

педагоги, як Ю. Бабанський [25], М. Данилов [99], Я. Коменський [152], 

Г. Песталоцці [225], Ж. Руссо [259], М. Скаткін [269], К. Ушинський [312] та інші, 

які у своїх працях доводили, що навчання повинно бути доступним класу, віку, 

рівню розвитку. 

Використання принципів навчання дозволяє скоригувати освітній процес 

таким чином, щоб відбувалося ефективне засвоєння знань студентами. Водночас 

принципи дозволяють поетапно досягати мети навчання, встановлювати між 

викладачами і студентами атмосферу творчої взаємодії та взаєморозуміння. 

Враховуючи здобутки сучасної дидактики та виходячи із особливостей та 

закономірностей організації навчальної діяльності студентів ТЗВО, ми 

зосереджуємо нашу увагу на положеннях загальних дидактичних принципів, які є 

домінуючими в контексті нашого дослідження. До таких вважаємо доцільним 

віднести такі: принцип науковості, принцип системності й послідовності 

навчання, принцип наочності, принцип посильності та доступності , принцип 

свідомості й активності, принцип міцності. 

Принцип науковості навчання спирається на закономірні зв’язки змісту 

науки та навчальної дисципліни та передбачає включення в зміст навчання 
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об’єктивних наукових фактів, понять, законів та закономірностей, теорій 

відповідних галузей науки, розкриття їх з позицій сучасного рівня науково-

технічного прогресу, що є необхідним для студентів немовного закладу вищої 

освіти. Реалізація цього принципу передбачає вивчення системи важливих 

наукових положень, використання у навчанні методів, а також урахування 

пізнавальних можливостей студентів, рівня їх інтелектуального розвитку. 

Принцип науковості сприяє розкриттю єдності науки, освіти та виробництва. 

Способи реалізації принципу науковості: 

— проаналізувати програмний матеріал і виявити його науковий потенціал; 

— у разі необхідності посилити науковий рівень навчального матеріалу за 

рахунок добору інформації з додаткових джерел чи самостійної розробки; 

— у процесі викладання навчальної дисципліни, конкретної теми уроку 

формувати в учнів науковий світогляд, озброювати їх методами наукового 

пізнання і науково-пошукової діяльності; 

— розвивати мислення студентів, підводячи їх до пізнавальної, творчої 

діяльності в навчанні; 

— розкривати складнощі навчальної праці та шляхи підвищення її 

ефективності засобами пізнання і впровадження нових засобів. 

Принципи системності й послідовності навчання. Навчання відбувається за 

системою, яка забезпечує збереження наступності змістової та процесуальної 

сторін навчання, закріплення знань, умінь, навичок, особистісних якостей 

індивіда, їх послідовний розвиток і вдосконалення [195, с. 69]. Цей принцип 

передбачає системність у роботі викладача (постійну роботу над собою, опору на 

пройдене при вивченні нового матеріалу, розгляд нового матеріалу частинами, 

продумування системи уроків), а також системність у роботі студентів 

(систематичне відвідування занять й уважність на заняттях; виконання, час 

виконання та послідовність у виконанні домашніх завдань; систематичне 

повторення навчального матеріалу). 

Способи реалізації принципу системності й послідовності навчання: 
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 формування знань, умінь і навичок студентів у логічній послідовності 

(кожен елемент навчального матеріалу логічно позв’язується з іншими, наступне 

спирається на попереднє, є базою для засвоєння нового, забезпечує послідовність 

розвитку мислення, пізнавальних сил та потенційних можливостей студентів); 

 вироблення навичок раціонального планування навчальної діяльності; 

 систематизація й узагальнення способів діяльності; 

 часте повторення та удосконалення раніше засвоєного матеріалу; 

 систематична самостійна робота студентів; 

 здійснення систематичного і послідовного контролю навчальних досягнень 

студентів; 

 засвоєння системи знань, умінь і навичок з кожного розділу та всієї 

програми. Система знань – найважливіший засіб їх відтворення. Забуті знання 

швидше відновлюються в системі. 

Принцип наочності ґрунтується на діалектиці переходу від чуттєвого 

сприйняття до абстрактного мислення в процесі пізнання. Відповідно до цього 

навчання базується на конкретних образах, які сприймаються тими, хто 

навчається. Наочність використовується як у якості засобу навчання, так і в якості 

засобу пізнання. В першому випадку спеціально підібрані зорові та слухові зразки 

(звукозапис, таблиці, схеми, навчальні картинки, відеофільми) допомагають 

студентам оволодіти нормами вимовляння звуків мови, лексико-граматичними 

одиницями, навчитися розуміти мовлення на слух та висловлювати свої думки в 

межах відібраного кола тем та ситуацій спілкування. У другому випадку засоби 

наочності виступають у ролі джерела інформації, ознайомлюючи студентів з 

країною тієї мови, яка вивчається [323, с. 152]. 

Використання наочності у навчанні, поза сумнівом, сприяє розумовому 

розвитку студентів, розвитку інтересу до знань, допомагає виявити зв’язок між 

науковими знаннями і життям, між теорією і практикою, сприймати об’єкт у 

розмаїтті його сторін і зв’язків, полегшує процес засвоєння, стимулює розвиток 

мотиваційної сфери студентів. Однак, при цьому важливо дотримуватися таких 
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дидактичних вимог: не перевантажувати процес навчання наочністю – це знижує 

самостійність й активність студентів в осмисленні навчального матеріалу; чітко 

дотримуватися мети використання наочних засобів у структурі заняття (коли 

ввести, з якою метою, який висновок буде зроблено); представлення заздалегідь 

усіх наочних засобів дезорганізовує сприймання, розсіює увагу студентів. 

Науковці [102; 109; 152; 225; 312] виокремлюють такі способи реалізації 

принципу наочності: 

 вибір необхідних засобів наочності (ТЗН, таблиці, графіки, схеми, 

малюнки, комп’ютер) та їх раціональне використання на занятті з метою 

оптимального розвитку слухових, зорових, тактильних та інших відчуттів 

студентів; 

  формування і розвиток конкретного та образного мислення студентів у 

процесі навчання; 

 забезпечення педагогічно доцільного поєднання слова викладача і 

наочності. 

Принцип посильності та доступності передбачає ретельний відбір 

навчального матеріалу й видів вправ з цим матеріалом з урахуванням рівня 

підготовки студентів. Доступність забезпечується як самим матеріалом, його 

організацією, так і методикою роботи з ним. Завдання, що ставляться перед 

студентам, повинні бути їм зрозумілими. На посильність виконання завдань 

можуть впливати обсяг матеріалу, темп виконання завдання, невідповідність рівня 

реальних умінь студентів тим, які необхідні для виконання завдань. Доступно 

організувати навчання означає звертатися до найвищої межі можливостей 

студентів з метою постійного їх підвищення. Цю межу не можна переступати або 

ігнорувати її, оскільки чимало у змісті навчання стане незрозумілим. 

Способи реалізації принципу посильності та доступності: 

 підготувати навчальний матеріал, доступний для сприйняття і засвоєння 

студентами з урахуванням їх підготовленості та індивідуальних особливостей; 
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 визначити і використати комплекс інших принципів навчання, що сприяють 

успішній реалізації доступності засвоєння студентами навчального матеріалу 

 приділяти увагу пізнавальній діяльності студентів; 

 допомагати, спрямовувати, розкривати незрозуміле за допомогою 

зрозумілого, дати поштовх для самостійного аналізу, підбадьорювати [246]. 

Принцип свідомості й активності. Суть принципу випливає із 

фундаментальної закономірності розвитку особистості, відповідно до якої її 

становлення відбувається шляхом поступового переходу від взаємодії з іншими 

людьми до самостійної діяльності. Викладач повинен поступово зменшувати міру 

керівного впливу, формуючи у студентів навички планування, організації та 

контролю власної пізнавальної діяльності. Це сприятиме розвитку самостійності 

суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності, а згодом і професійної, здатного до її 

планування, самоорганізації, самоконтролю й самооцінки. 

Принцип свідомості реалізується усією організацією навчання, протягом якої 

відбувається навчання від усвідомлення правил виконання дії до її 

автоматизованого виконання, від формування окремих елементів діяльності до їх 

об’єднання. Цей принцип передбачає цілеспрямований відбір навчального, 

мовного та мовленнєвого матеріалу, який забезпечує розвиток пізнавальних 

здібностей студентів. 

Свідомість у навчанні, як стверджують А. Алексюк [8], М. Фіцула [316], 

Г. Щукіна [326] та інші, забезпечується високим рівнем активності студентів. 

Одночасно активізації пізнавальної діяльності сприяють: позитивне ставлення до 

навчання, інтерес до навчального матеріалу; позитивні емоції, викликані 

навчальною діяльністю; тісний зв’язок навчання з життям, що актуалізує значення 

наукових знань; єдність інтелектуальної та мовленнєвої діяльності студентів; 

використання на практиці засвоєного матеріалу, умінь і навичок; систематичне 

повторення засвоєних знань; варіантність та диференціація вправ; робота щодо 

засвоєння важкого матеріалу доступними методами; використання знань для 

узагальнення інтелектуальних умінь при розв’язанні конкретних завдань; 
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проблемне навчання; диференціювання матеріалу відповідно до навчальних 

можливостей студентів; використання сучасних технічних засобів навчання. 

Принцип міцності. Міцність засвоєного мовного та мовленнєвого матеріалу 

може бути забезпечена в освітньому процесі шляхом підвищення змістовності 

навчального матеріалу, здійснення яскравого першого знайомства з новим 

матеріалом для створення живих образів, пошуку конкретних асоціацій, 

мобілізації мислення і почуттів, які сприяють запам’ятовуванню, виконання 

численних тренувальних вправ, систематичного повторення того, що зберігається 

в пам’яті, роботу всіх аналізаторів (слухового, зорового, моторного і 

мовленнєворухового) у процесі засвоєння матеріалу, виконання великої кількості 

творчих завдань, систематичного контролю знання матеріалу та вмінь володіння 

ним. 

На думку вчених [8; 13; 179] існують такі способи реалізації принципу 

міцності: 

o розкриття значущості та можливості використання набутих знань, умінь і 

навичок студентів як інструменту самопізнання; 

o зосередження уваги на вивченні основного, істотного у змісті навчального 

матеріалу; 

o формування у студентів умінь і навичок самореалізації, самоосвіти, 

самовдосконалення; 

o вибір і використання ефективних прийомів розвитку основних психічних 

процесів особистості (відчуття, сприйняття, мислення, пам’ять, уява, емоційно-

вольова сфера); 

o використання яскравого, емоційного викладу матеріалу, вибір наочних 

посібників, технічних засобів, навчальних дискусій; 

o самостійне повторення знань студентами. 

Описані загальнодидактичні принципи, на наш погляд, слугують підґрунтям 

для виокремлення методичних принципів, які відображають специфіку навчання 

ІМ в ТЗВО, а саме: комунікативної спрямованості навчання, індивідуалізації, 
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ситуативності або контекстуальної зумовленості, професійної спрямованості 

навчання. 

Принцип комунікативної спрямованості навчання. Суть цього принципу 

полягає у формуванні рис полікультурної мовної особистості, які надають 

студенту можливість брати участь у міжкультурному спілкуванні на рівних та 

автономних правах [82, с. 150]. Цей принцип, як наголошує більшість дослідників 

[81; 82; 260], є визначальним при виборі: змісту навчання (відбір та організація 

мовного матеріалу, тем і ситуацій спілкування, які забезпечують формування 

комунікативної компетентності); організації навчання (використання різних 

прийомів та засобів, які моделюють ситуації реального спілкування, а також 

поведінку учасників процесу навчання); органічне поєднання мови й культури у 

процесі навчання. Означений принцип передбачає реалізацію навчання ІМ у 

природних або максимально наближених до природних ситуаціях і забезпечує 

використання різних форм роботи студентів, залучення їх до вирішення 

проблемних ситуацій та творчих завдань, під час чого паралельно здійснюється 

засвоєння й повторення лексичного і граматичного матеріалу. Зауважимо, 

підготовка студентів до вирішення важливих для них комунікативних завдань, 

тобто формування іншомовної комунікативної компетентності в різних видах 

мовленнєвої діяльності, дає підставу вважати комунікацію не лише метою, але й 

засобом досягнення означеної мети навчання. 

Принцип індивідуалізації. Цей принцип реалізується в освітньому процесі з 

ІМ шляхом урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, які 

значно впливають на успішність оволодіння іншомовною мовленнєвою 

діяльністю. Вчені [195; 196; 197] трактують поняття «індивідуалізація» як 

максимальне наближення процесу навчання до оптимальної моделі, коли кожен 

студент працює у зручному для нього темпі, манері, що відповідають його 

загальній підготовці, здібностям, обсягу оперативної пам’яті, рисам характеру та 

емоційному стану [196]. 
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Забезпечення індивідуалізації навчання ІМ можливе за умови врахування 

всіх властивостей студента як індивідуальності: його здібностей, вміння 

здійснювати мовленнєву та навчальну діяльність і, головним чином, його 

особливих якостей. Для комунікативного методу загалом індивідуалізація є 

провідним засобом створення мотивації й активності студентів. 

Принцип ситуативності або контекстуальної зумовленості означає, що 

мова та мовні засоби застосовуються у межах відповідного соціального контексту, 

тобто ситуативно. Саме контекст, ситуація дозволяють упізнати, семантизувати та 

запам’ятовувати значення кожної нової лексичної одиниці [221, с. 97]. Механічне 

заучування слів, словосполучень, граматичних форм, речень не дозволяє 

запам’ятовувати їх надовго. Контекст сприяє адекватному розумінню кожного 

слова, речення завдяки його контекстуалізації – співвіднесення його значення із 

значенням навколишніх одиниць. Завдяки ситуативності стимулюється 

мовленнєва діяльність студентів та розвиваються їх мовленнєві навички. 

Принцип професійної спрямованості навчання. Відповідно до цього 

принципу слід здійснювати орієнтований відбір навчального матеріалу 

(лексичних одиниць, текстів, тощо) ІМ з орієнтацією на майбутню професійну 

діяльність студентів. Цілком слушною з цього приводу є думка Ф. Рожкової, яка 

вважає, що в професійних навчальних закладах принцип професійної 

спрямованості навчання має бути провідним методичним принципом, який 

потрібно враховувати і реалізовувати у процесі вивчення ІМ [253, с. 23]. Водночас 

М. Ляховицький підкреслює, що вивчення ІМ повинно бути не самоціллю, а 

засобом досягнення підвищеного рівня освіченості в рамках своєї спеціальності 

[186, с. 28]. 

Погоджуючись з думкою Ю. Пассова, вважаємо, що процес навчання 

майбутнього фахівця повинен моделювати зміст і структуру його діяльності [222, 

с. 3]. В. Тарасенко [285, с. 12] зазначає, що методика навчання ІМ студентів 

немовних закладів вищої освіти залежить від специфіки факультету і має 

враховувати кваліфікаційні вимоги, які висуваються до конкретної спеціальності. 
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А. Улумієв наголошує на існуванні закономірного зв’язку між ефективністю 

педагогічної системи підготовки студентів та професійною спрямованістю 

процесу навчання [307, с. 14] Цей принцип реалізується у підборі матеріалу для 

занять – тем та ситуацій, текстів, завдань, орієнтованих на спеціальність. На 

думку А. Щукіна, професійну спрямованість курсу іноземної мови слід 

реалізувати так, щоб стимулювати інтерес до вивчення ІМ, за допомогою 

навчального плану, програми з ІМ, яка вивчається з урахуванням спеціальності та 

комплексу засобів навчання, за якими відбувається формування комунікативної 

компетентності [323, с. 85]. 

Таким чином, принцип професійної спрямованості навчання дозволяє підвищити 

інтерес студентів до занять з ІМ, оптимізувати освітній процес, покращити його 

ефективність та якість. За такого підходу ІМ стає не самоціллю, а одним із засобів 

вивчення спеціальності, формування і розвитку професійних інтересів у студентів, 

активізації їх пізнавальної діяльності, розвитку ПС, готовності цілеспрямовано 

використовувати отримані знання у сфері професійної діяльності. 

Зауважимо, що методологічні підходи і принципи знаходять своє тактичне 

втілення в методах навчання. Метод – це шлях, спосіб досягнення поставленої 

мети та завдань дослідження. Він відповідає на питання: як пізнавати. За 

тлумачним словником, одне з пояснень методу – це прийом або система прийомів, 

що застосовується в якій-небудь галузі діяльності [61, с. 522]. 

Науковець І. Подласий вважає, що метод є серцевиною освітнього процесу, 

зв’язуючим ланцюжком між запроектованою метою і кінцевим результатом; його 

роль в системі «цілі – зміст – методи – засоби навчання» є визначальним [232, 

с. 492]. 

Відзначимо, що метод навчання є дидактичним інструментом, за допомогою 

якого вирішують навчальні завдання, а також його розглядають як спосіб 

упорядкованої взаємодії викладача й студента, спрямованої на досягнення 

освітніх цілей. Тобто під методами навчання слід розуміти способи навчальної 

роботи викладача та організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з 



77 

 

 

 

метою вирішення різноманітних дидактичних завдань, спрямованих на 

оволодіння матеріалом, який потрібно засвоїти. 

У контексті нашого дослідження для формування пізнавальної самостійності 

було виокремлено декілька груп методів навчання іноземних мов студентів 

технічного університету. До першої групи відносяться методи стимулювання 

позитивної мотивації навчання та пізнавального інтересу, в основі яких лежить 

комплекс спеціально підготовлених завдань, на які студенти не мають готових 

відповідей, тобто вони самі змушенні самостійно шукати правильні відповіді, 

обґрунтовувати власну точку зору щодо певної проблеми. Дана група методів 

включає олімпіади, науково-практичні конференції, метод навчальної дискусії, 

метод проектів. 

До другої групи методів належать методи стимулювання, що сприяють 

створенню сприятливого емоційного мікроклімату, формуванню вольових 

якостей майбутніх інженерів. До таких ми відносимо ігрові методи, змагання, 

заохочення та покарання. 

Наступна група методів спрямована на активізацію, контроль та оцінювання 

навчально-пізнавальної діяльності студентів технічного університету, до якої 

включаємо: інтерактивні методи (case-study – метод вирішення конкретних 

ситуацій, brainstorming – «мозковий штурм», interview), ігрові методи (ділові ігри, 

рольові ігри, ігрові завдання), поточний контроль, тестовий, письмовий та 

комп’ютерний контроль, усне опитування, конкурси, залік, іспит, їх комбінування 

й варіювання. 

Окрему групу складають методи навчання, що роблять можливим корекцію, 

пізнавальної діяльності студентів. Дана група методів передбачає:  

Успішність процесу навчання, ефективність використання в ньому різних 

методів навчання значною мірою залежать і від вдалого вибору дидактичних 

засобів навчання, які є одними з основних елементів дидактичної системи і 

відіграють у ній провідну роль. Головне завдання засобів навчання полягає у 
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забезпеченні навчальної мети завдяки включенню, активізації різноманітних 

пізнавальних можливостей студента. 

Вчення про дидактичні засоби відзначено в роботах Ю. Бабанського [25; 26; 

224], Н. Волкової [72; 73] Б. Єсипова [105], І. Зязюна [120], І. Лернера [176], 

В. Лозової [179], В.Оконя [217] та інших. Поняття «засоби навчання» 

використовується в дидактиці для позначення одного із компонентів навчання. 

Вибір засобів навчання залежить від дидактичної концепції, мети, змісту, методів 

і умов освітнього процесу. 

У науково-педагогічній літературі немає єдиного тлумачення поняття 

«дидактичний засіб». Так, наприклад, Ю. Бабанський дає таке визначення: 

«Засобами навчання будемо називати всі об’єкти і процеси (матеріальні та 

матеріалізовані), які є джерелом навчальної інформації та інструментами (власне 

засобами) для засвоєння змісту навчального матеріалу, розвитку і виховання 

учнів» [224, с. 330]. Н. Волкова включає в поняття «засіб навчання» весь проект 

навчання [73, с. 317]. Т. Ільїна [123, с. 233] стверджує: «Засобами навчання 

називаються матеріальні об’єкти та продукти матеріалізації ідеальних об’єктів, які 

необхідні для досягнення освітніх та виховних цілей і які використовуються як 

педагогічні засоби для передачі й оволодіння освітою». 

У руслі нашого дослідження особливо важливим є те, що засоби навчання 

сприяють формуванню та розвитку пізнавальних інтересів студентів, покращують 

наочність навчального матеріалу, роблячи його більш доступним, інтенсифікують 

пізнавальну самостійну діяльність. Саме тому варто відзначити наступну 

класифікацію засобів навчання, яка сприяє, на наш погляд, формуванню означеної 

проблеми і включає: 

 інформаційні засоби, які використовуються для передачі необхідної для 

навчання інформації (підручники, посібники для самостійної роботи студентів, 

словники, довідники, газети, журнали електронні підручники, електронна 

бібліотека, ресурси Інтернету); 
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 дидактичні, які можуть бути джерелом самостійного набуття знань 

(таблиці, плакати, відеофільми, програмні засоби навчального призначення, 

електронні навчальні курси); 

 технічні засоби навчання, за допомогою яких надається навчальна 

інформація (аудіовізуальні засоби, комп’ютер, засоби телекомунікацій, відео-

комп’ютерні системи, мультимедіа, віртуальна реальність) [72; с. 150-167]. 

При цьому основним засобом формування ПС студентів технічного 

університету розглядається іноземна мова (ІМ), вивчення якої забезпечується 

ходом усього освітнього процесу загалом. Нам видається, що саме дотримання 

методологічних основ дидактики має визначальне значення не лише для 

забезпечення глибоких та міцних знань, але і для підвищення розвивального 

впливу навчання. Ми вважаємо, що ІМ як засіб формування ПС сприяє розвитку 

інтелектуальної сфери студентів, мовленнєвої діяльності, пізнавальних умінь, умінь 

вчитися, активізації механізмів пізнавальної самостійної інтелектуальної діяльності. 

Основні особливості ІМ, які сприяють формуванню ПС студентів розглянемо 

детальніше в наступному параграфі. 

Отже, дидактика й методика є теоретичним тлом у дослідженні та розкритті 

сутності методологічних підходів, принципів, методів, засобів як 

системоутворюючих елементів освітнього процесу загалом, і з іноземної мови 

зокрема, розкриваючи загальні закономірності процесу навчання. Водночас 

дидактика спирається на методики, збагачуючись їх змістом, і, таким чином, 

розвиваючись [328, с. 122]. Вибудовування освітнього процесу з іноземної мови з 

урахуванням основоположних компонентів, що забезпечують функціонування 

дидактичної і методичної систем, сприяє гармонізації навчання, зумовлює логічне 

обґрунтування вибору навчальних методів, підвищує ефективність практичного 

здійснення навчальної діяльності, сприяє ефективному формуванню пізнавальної 

самостійності студентів технічних закладів вищої освіти. 
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1.3. Іноземна мова як засіб формування пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету 

 

Інтеграція України зі світовим економічним, науковим та освітнім простором 

вимагає принципово нового рівня професійної підготовки студентів технічних 

закладів вищої освіти, ключовою ознакою яких є розвиток ПС особистості, 

готової до вдосконалення свого фахового рівня протягом усього життя. Ще на 

початку ХХ століття один із творців інженерного проектування й освіти професор 

А. Рідлер писав: «Задача вищої технічної школи полягає не в тому, щоб готувати 

тільки хіміків, електриків, машинобудівників і т.д., тобто таких спеціалістів, які б 

ніколи не покидали своєї тісно обмеженої галузі, але щоб давати інженеру 

різнобічну освіту, надаючи йому можливість проникати і в сусідні галузі … . 

Гарна освіта – це та, яка керує, тобто дивиться вперед і своєчасно з’ясовує задачі, 

висунуті як сучасністю, так і майбутнім, а не змушує себе лише тягти і штовхати 

вперед без крайньої потреби» [248; 249]. 

Вимоги до сучасного інженера відображені в критеріях міжнародних 

сертифікаційних акредитаційних організацій щодо підготовки інженерів. Вони 

стосуються не лише основної наукової, математичної, професійної і спеціальної 

підготовки інженерів, а й додаткових навичок, зокрема таких, як: здатність до 

комунікації, володіння іноземними мовами. У критеріях Європейської Федерації 

Національних Інженерних Асоціацій (European Federation of National Engineering 

Association, FEANI) чітко виділені вимоги щодо рівня мовної підготовки 

професійного інженера: «(… Fluency in European languages, sufficient to facilitate 

communication when working throughout Europe…), тобто «вільне володіння 

європейськими мовами, достатнє для спілкування в Європі» [342]. 

Вчені Л. Гребнєв, В. Кружаліна та О. Попова [93] виділяють такі вимоги до 

спеціалістів технічного профілю: 
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- стійке, усвідомлене і позитивне ставлення до своєї професії, обраної сфери 

діяльності, прагнення до постійного особистого й фахового вдосконалення та 

розвитку свого інтелектуального потенціалу; 

- висока професійна компетентність, володіння всією сукупністю необхідних 

у трудовій діяльності фундаментальних і спеціальних знань та практичних 

навичок; 

- творчий підхід до вирішення професійних завдань, уміння орієнтуватися в 

нестандартних умовах та нештатних ситуаціях, аналізувати проблеми, що 

виникають, самостійно розробляти і реалізовувати план необхідних дій; 

- висока комунікативна готовність до роботи в професійному (виробничому, 

науково-технічному, інформаційному) та соціальному середовищі; 

- цілісність світогляду фахівця як представника соціально-професійної 

групи» [93]. 

Таким чином, можна стверджувати, що у даний час вимоги до майбутніх 

фахівців у різних країнах практично не відрізняються між собою. Професіонал на 

сучасному етапі – це не лише вузький фахівець у своїй галузі, а ініціативна, 

спроможна працювати в команді і готова до постійного розвитку особистість. На 

підтвердження цієї позиції у доповіді представників Промислової Федерації 

Швеції відзначається, що «промисловості необхідна велика кількість добре 

освічених учених та інженерів. Проте, кількість – це не найголовніше, набагато 

важливіше – компетенції фахівців. З одного боку, необхідні наукові знання, але 

цього недостатньо. Без соціальних компетенцій та інших здібностей не обійтися. 

Уміння співпрацювати, креативність, відповідальність – це ті вимоги, які є 

життєво важливими на сучасному етапі. Безперервний особистий розвиток також 

необхідний для професіоналів» [351, с. 214–215]. Серед вище зазначених 

соціальних компетенцій виділяються вміння співпрацювати, комунікативні 

вміння, високий рівень володіння мовою й культурою. Тому проблема організації 

навчання іноземної мови (ІМ) набуває іншого контексту, а навчання іншомовного 
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спілкування перетворюється на процес формування досвіду конструювання 

власних знань, умінь та навичок. 

Згідно зі Стандартом вищої професійної освіти, випускник університету 

повинен відповідати таким вимогам рівня володіння ІМ:  

вміти вести бесіду, діалог іноземною мовою загального характеру, 

користуватися правилами мовного етикету; створювати тексти іноземною мовою;  

розуміти тексти на слух; читати літературу зі спеціальності без словника з метою 

пошуку інформації, перекладати тексти зі словником, складати анотації, 

реферати, ділові листи; формувати навички для здійснення професійної 

діяльності в іншомовній країні; 

володіти лексичним мінімумом однієї іноземної мови (1200–2000 лексичних 

одиниць, тобто слів і словосполучень, що найбільш вживаються і мають 

найбільшу семантичну цінність) і граматичним мінімумом, який включає в себе 

граматичні структури, необхідні для вивчення усних та письмових форм 

спілкування;  

бути готовим продовжити навчання і вести професійну діяльність в 

іншомовному середовищі в умовах розвитку науки і соціальної політики, що 

постійно змінюється, до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх 

здібностей [160, с. 28]. 

Зміст навчання ІМ базується на міжнародних рівнях володіння мовою з 

урахуванням освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних 

програм (ОПП) відповідної спеціальності. У переліку гуманітарних дисциплін, 

зазначених в ОПП, ІМ виділяється як нормативна навчальна дисципліна, що є 

обов’язковою для вивчення. Відповідно, кожен технічний заклад вищої освіти має 

власні робочі програми з ІМ, які повинні враховувати не тільки спеціалізацію 

певного напряму підготовки, а й початковий та цільовий рівень володіння мовою, 

а також кількість виділених годин на її вивчення. 

Навчання дисципліни «Англійська мова» у ТЗВО здійснюється відповідно до 

Програми з англійської мови для професійного спілкування. Рівень володіння 
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англійською мовою (РВАМ) випускників шкіл має відповідати рівню В1+ [288, 

с. 1]. Отже, студенти-першокурсники повинні мати РВАМ, котрий у глобальній 

шкалі визначається як «незалежний користувач» – рубіжний рівень. 

Для студентів немовних закладів вищої освіти дисципліна «Іноземна мова» є 

непрофілюючим, а тому, щоб зробити процес навчання найбільш ефективним і 

цілеспрямованим, викладач повинен чітко уявляти собі роль і місце ІМ в житті та 

діяльності майбутнього фахівця. 

Аналіз літератури [29; 142; 215; 286; 289; 310; 313; 335; 341; 344; 345; 352] 

показав, що ПС у навчанні ІМ розглядається як феномен, що проявляється в 

умінні орієнтуватися в мовному матеріалі; розуміти почутий або прочитаний 

текст і виражати письмово або усно свої думки [215, с. 6]; як комунікативну та 

психологічну здатність виконувати самостійні роботи з ІМ [142, с. 4–5]; як 

мовленнєва самостійність, що виражається в умінні висловлюватись монологічно 

без опор [313, с. 9-10]; як уміння самостійно вирішувати комунікативні завдання в 

різних сферах майбутньої професійної діяльності [29, с. 86-87]; як уміння 

розуміти граматичні та лексичні конструкції, переказати прочитане [286, с. 13]. 

Вочевидь, можливості ІМ у формуванні ПС студентів дуже широкі, але 

використовуються недостатньою мірою. Відтак, вважаємо за необхідне розглянути 

різні підходи щодо проблеми формування ПС студентів засобами ІМ. 

Відтак, погоджуючись із думкою вчених [117; 118; 144; 221; 287; 288; 321; 

337], розглянемо основні характеристики ІМ як навчальної дисципліни, що має 

низку особливостей. 

Практика показує, що головною особливістю ІМ як навчальної дисципліни є 

її чітко виражений комунікативний характер, який спрямований на розвиток 

уміння практично користуватися мовою, що вивчається. ІМ служить засобом 

спілкування, засобом прийому і передачі інформації про навколишню дійсність. 

Студентів слід залучати у продуктивну діяльність, де немає готових відповідей, які 

необхідно самостійно шукати, аналізуючи текст, зіставляючи матеріали декількох 

джерел, вирішуючи навчальні завдання власними силами. У цьому випадку знання 
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студентів є засобом, необхідним для вирішення дидактичних завдань. Пасивне 

сприйняття навчального матеріалу з його бездумним заучуванням та 

відтворенням є показником того, що студенти не здатні працювати самостійно, не 

мають такої особистої якості як ПС. Ця обставина вимагає від викладача за 

допомогою різних прийомів спрямовувати зусилля на розвиток ПС у спільній 

діяльності. 

Другою особливістю ІМ як навчальної дисципліни є те, що мова є як засобом, 

так і метою навчання. Студент засвоює спочатку найлегші мовні засоби, які 

виступають в якості мети навчання, а потім використовує їх для засвоєння 

складніших мовних засобів. 

Третьою особливістю є її «безпредметність», тобто «всю» мову неможливо 

вивчити, навчальний матеріал обмежується певним регістром (ділова мова, 

розмовна, письмова та ін.). Ось чому ІМ в немовному закладі вищої освіти 

повинна стати засобом формування вмінь (навчально-організаційних, навчально-

інформаційних, навчально-інтелектуальних, навчально-комунікативних) у 

навчально-організаційній діяльності. 

Четвертою особливістю є неоднорідність мови, що виражається в різних 

аспектах мовних явищ: мовна система (загальна мова), мовленнєва діяльність 

(мовлення як процес) та мовний матеріал (мовлення – як результат процесу). 

Наступною особливістю вивчення ІМ є співвідношення знань та вмінь, як 

проміжної ланки між дисциплінами гуманітарного, природничо-наукового циклів та 

дисциплінами професійної підготовки, оскільки ІМ вимагає такого ж великого 

обсягу навичок та вмінь, як і практичні дисципліни, і не меншого ніж точні науки. 

Таким чином, ІМ є засобом надбання знань та вмінь, пов’язаних із професійною 

спрямованістю та обов’язковою умовою професійного вдосконалення майбутніх 

фахівців, акумулюючи розвиток розумових здібностей студентів, у тому числі ПС. 

Окрім названих особливостей ІМ як навчальної дисципліни в немовному закладі 

вищої освіти можна виокремити такі: спрямованість на отримання наукової, 

професійно значущої інформації; на опанування видів мовленнєвої діяльності, що 
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дозволяє користуватись цією інформацією; органічний зв’язок із головними 

професійними інтересами, що позитивно впливає на формування ПС студентів. 

Усі окреслені особливості вимагають конструктивного підходу до процесу 

навчання ІМ. Так, учені [76; 144; 221; 321; 337; 338] займались дослідженням 

процесу оволодіння ІМ шляхом її впливу на студентів. Зокрема, Л. Щерба вважає, 

що у процесі вивчення ІМ можливо розвивати мислення, уяву, пам’ять, 

мовленнєву діяльність одночасно, а також необхідно враховувати творчу сутність 

мовленнєвої діяльності та зростання інтелектуального навантаження студентів на 

заняттях з ІМ [321]. 

Л. Виготський вивчав залежність розвитку мислення студентів від 

педагогічних умов, до яких відносить постановку відповідних пізнавальних 

завдань, поступове ускладнення проблем та зростання вимог до пізнавальної 

діяльності, періодичне оновлення цілей розвитку інтелекту, без чого, в свою 

чергу, неможливий розвиток ПС. Вчений встановив, що оволодіння 

мовленнєвими засобами ІМ може сприяти інтелектуальному розвитку студентів, 

якщо цей процес нерозривно пов’язаний із розвитком розумових функцій [76]. 

Ю. Пассов зробив висновок: у процесі здійснення комунікативної функції 

мислення активізується мовленнєво-розумова діяльність, особливостями якої є: 

механізм орієнтації, оцінки ситуації та власне вербальної та невербальної 

поведінки; механізм цілевизначення, прогнозування реакції співрозмовника та 

змістовної сторони власного висловлювання, вибору фактів, думок, уявлень, 

конструювання змістовної сторони висловлювання, саморегуляції тактики 

висловлювання [221]. 

Окреслені механізми спрацьовують лише за ефективного функціонування 

сприйняття, мислення, пам’яті і забезпечують побудову змістовного відтворення 

мовлення, які обслуговують інтелектуальну сторону говоріння і, водночас, 

стимулюють її, підвищуючи можливості ІМ. 
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Оволодіння ІМ та розвиток інтелектуальної сфери – це єдиний процес, позаяк 

при навчанні ІМ здійснюються такі інтелектуальні акти: пошук обставин та 

рішень, визначення понять, формування суджень, висновків, узагальнень. 

Таким чином, на наш погляд, ІМ розвиває інтелектуальну сферу студентів, 

мисленнєво-розумову діяльність, загальні методи мислення, пізнавальні вміння і 

процеси, вміння вчитися, активізує механізми самостійної інтелектуальної 

діяльності, що є необхідним для формування ПС студентів. 

У навчанні ІМ необхідно сприяти не лише відтворенню інформації, але і 

створенню за допомогою викладача, підручників, тощо самостійних 

монологічних або діалогічних висловлювань студентів, оскільки це формує у них 

потребу та здатність не тільки набувати, але і продукувати знання. Таке навчання 

передбачає його проблемну організацію, схожість освітнього процесу і життєвої 

практики, опору на логічне й образне мислення, організацію творчої групової та 

індивідуальної діяльності, подолання бар’єрів у навчанні (боязнь помилки і 

невдачі, сором’язливість, сумнівів з приводу змісту вивчення ІМ), переживання 

почуття успіху. Одночасно студентів варто залучати до продуктивної діяльності, 

де немає готових відповідей (їх необхідно самостійно здобувати) аналізуючи 

текст, зіставляючи матеріали декількох джерел, вирішуючи навчальне завдання 

власними силами. У цьому випадку студент опановує способи навчальної 

діяльності, тому знання є не самоціллю, а засобом, необхідним для вирішення 

завдань. Практично важлива інформація активно «присвоюється», її ефект 

посилюється, якщо знання пов’язані з життєвими планами, інтересами студентів. 

Але, на жаль, нині в загальноосвітніх школах України переважаючим є 

словесне викладання, а провідним видом діяльності учнів – інтелектуальна 

діяльність рецептивно-репродуктивного характеру, яка зводиться, як правило, до 

пасивного сприйняття, заучування та відтворення навчального матеріалу. Тому в 

контексті досліджуваної проблеми з метою виявлення у майбутніх інженерів 

реального рівня знань, умінь і навичок з іноземної (англійської) мови студентам 

першого курсу Севастопольського національного університету ядерної енергії та 
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промисловості було запропоновано скласти діагностичний тест, що базується на 

основі лексико-граматичного мінімуму шкільної програми з іноземної мови і є 

сукупністю завдань із шести субтестів (Додаток Б). Виконаним уважається 

субтест, у якому студенти справилися більш ніж з 60% тестових завдань. 

У субтесті 1 першокурсники повинні заповнити пропуски в реченнях з 

пропущеними словами. Кожен пропуск мав на меті розпізнавання і правильне 

вживання лексичної одиниці (питальні слова, присвійні і неозначені займенники, 

прийменники й артиклі, дієслово to be, заперечна форма дієслова to do). 

У субтесті 2 перед студентами стояло завдання підібрати антоніми до 

дев’яти прикметників. У цьому ж субтесті перевірялися знання й навички 

вживання студентами ступенів порівняння прикметників. 

За допомогою субтесту 3 визначалася здатність розпізнавання часових 

категорій у реченнях для утворення їх негативних форм. 

Субтест 4 спрямований на перевірку граматичних навичок та умінь, а саме: 

побудова спеціальних питань за допомогою питальних слів, запропонованих у 

завданні. 

Субтест 5 виявляє навички й уміння студентів правильно вживати 

відповідні дієслівні форми із запропонованих в дужках прикладів різних часових 

груп, модальних і неособових форм дієслів: Present, Past, Future Indefinite; Present 

Continuous; Present Perfect; Participle I; Modal Verbs – should, would. 

Останній, субтест 6, спрямований на розпізнавання і вживання правильних 

часових форм дієслова, запропонованих у завданні. Студенти повинні заповнити 

пропуски в реченнях з пропущеними дієсловами. Були запропоновані такі часові 

групи: Present Continuous, Present and Future Indefinite, Present Perfect Active and 

Passive, Sequence of Tenses, Subjunctive Mood. 

Аналіз результатів показує, що із шести субтестів найлегшим для студентів 

є лише субтест 1 на знання, вміння й навички розпізнавання і вживання лексичних 

одиниць (74%). 
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На прикладі субтесту 2 тільки 26% студентів справилися із задачею 

семантизувати прикметники, і, відповідно, підібрати відповідні до них антоніми, 

що говорить про невідповідність словникового запасу абітурієнтів вимогам 

Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 

Субтести 3, 4, 6 на порядок слів у заперечних і питальних реченнях, вибір і 

вживання часових форм викликали найбільше ускладнення (15%). 

З субтестом 5 (навики вживання часових форм) справилися 32% студентів. 

Потрібно відзначити, що найлегшою часовою формою для студентів є група 

Indefinite Tense. Однак, 24,8% студентів зовсім не справилися ні з одним із 

запропонованих субтестів. 

Проведений нами аналіз успішності випускників закладів загальної середньої 

освіти за результатами виконання діагностичного тесту показує, що одержані в 

школі знання, уміння і навички з англійської мови недостатні для основної маси 

студентів першого курсу технічного університету навіть для виконання 

найпростіших завдань, позаяк більшість абітурієнтів не наблизилася до рівня В1+ 

«незалежний користувач». Такі низькі показники можна пояснити специфікою 

контингенту абітурієнтів технічних закладів вищої освіти: сюди йдуть, в 

основному, випускники середніх шкіл з технічним нахилом, а, отже, з низьким 

рівнем успішності з іноземної мови, низькою технічною озброєністю масової 

середньої школи, в якій на сьогодні відсутні комп’ютерні класи, лінгафонні 

кабінети, аудіо-, відео- і телезабезпечення, що дозволили б учням заповнити 

недостатню кількість годин, виділених на вивчення іноземної мови, самостійною 

роботою. 

Ось чому багато першокурсників не здатні працювати самостійно, не мають 

такої сформованої особистісної якості як ПС. Ця обставина вимагає від викладача 

за допомогою різних форм, засобів та методів навчання спрямувати зусилля на 

формування досліджуваного явища у студентів за допомогою спільної 

пізнавальної діяльності. 
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Відзначимо, продуктивна самостійна діяльність з вирішення навчальних завдань 

спонукає людину до самоконтролю та самоорганізації, а в колективній праці – до 

комунікативних дій. Як наголошувалося у попередньому підрозділі, діяльнісний 

підхід до навчання сприяє розвитку всіх складових навчальної діяльності (мотиви, 

способи, засоби, контроль), а також її фундаментальних якостей, таких як активність, 

самостійність, відповідальність, самоорганізація тощо. Формуючись на заняттях та 

поза ними, ці якості можуть поступово перетворитися на стійку властивість 

особистості. 

Процес навчання ІМ має бути максимально наближеним до майбутньої 

професійної діяльності студента. Зазвичай, починаючи працювати за фахом, під час 

спілкування зі своїми іноземними колегами молодий фахівець стикається з 

необхідністю вирішення проблем теоретичної і практичної значущості, що 

вимагають чіткої та ясної думки, вміння сформулювати цю думку усно або 

письмово ІМ. Тому процес викладання ІМ можна ефективно актуалізувати 

шляхом проблематизації освітнього процесу з використанням інформаційних 

джерел. 

Слід також зауважити, що в сучасних умовах у практику системи навчання 

необхідно впроваджувати таку, за якої студент стає домінуючою особистістю, а 

робота студентів є самоорганізованим процесом (такий ефект досягається за 

допомогою добре продуманого плану заняття, навчання самостійній роботі). Таку 

навчальну діяльність викликають, насамперед, мотиви самих студентів, а не лише 

зусилля педагога. Така система навчання, на нашу думку, сприяє послідовному 

розвитку ПС студентів. 

Процес оволодіння ІМ, як слушно відзначає Ю. Пассов [221], слід розглядати в 

навчальному, пізнавальному, розвивальному і виховному аспектах. 

Навчальний аспект включає оволодіння ІМ як засобом спілкування. При цьому 

надзвичайно важливим є отримання навичок. 
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Пізнавальний аспект полягає в тому, що навчання ІМ використовується як засіб 

збагачення духовного світу особистості, що реалізується переважно на основі 

рецептивних видів діяльності: читання та аудіювання. 

Розвивальний аспект включає розвиток мовленнєвих здібностей (фонематичний 

слух, здатність до здогадки, синтезу, логічного викладу), психічних функцій 

(мовленнєве мислення, пам’ять, увага, уява, сприйняття), умінь спілкуватися; таких 

рис характеру, як працьовитість, цілеспрямованість, активність, самостійність та ін.; 

певного рівня мотивації для подальшого опанування мови (отримання досвіду 

позитивного ставлення до ІМ, орієнтованого на систему цінностей особистості). 

Останній компонент має найважливіше значення, позаяк якщо необхідна мотивація 

не формується у процесі навчання, то «саме навчання стає схожим на машину, в якій 

відключився мотор і яку штовхають зовнішні сили: викладач, адміністратор, батьки, у 

кращому разі, почуття обов’язку» [221]. На наш погляд, необхідна мотивація не 

з’являється сама по собі, її необхідно наполегливо та систематично розвивати 

спеціальними засобами, залученими до системи навчання. 

Виховний аспект полягає в тому, що навчання ІМ використовується як засіб 

морального, етичного, естетичного і трудового виховання. 

Ці положення мають для нашого дослідження суттєве значення, оскільки 

одним із головних виховних завдань у процесі розвитку ПС студентів під час 

вивчення ІМ у технічному університету, особливо на початковому етапі, є 

розвиток ціле-мотиваційної сфери (див. 2.1.). 

Питання навчальної мотивації як окремого виду мотивації набуває 

особливої важливості в технічному закладі вищої освіти, де вивчення ІМ не є 

головною метою студентів. «Відсутність мотивації сприйняти усне повідомлення 

може призвести до зриву комунікації, тому що розумові операції не активізуються 

і слухач ніби слухає, але не чує» [288, с. 125]. Саме тому необхідно підтримувати 

високий рівень мотивації, враховуючи всю структуру мотиваційної сфери 

людини, що стосується безпосередньо навчання, до якої відносять [118, с. 225]: 
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потребу в навчанні, сенс навчання, мотив навчання, мету, емоції, ставлення та 

інтерес. 

Мотивація є одним із важливих факторів освітнього процесу. Виділяють два 

види позитивної мотивації при вивченні ІМ: перспективна мотивація та 

процесуальна мотивація [287, с. 13]. Перший вид пов’язаний із усвідомленням 

віддалених цілей навчання, його корисності у майбутній роботі. Тобто студентам 

необхідно усвідомити, що володіння ІМ може не тільки знадобитись їм у 

подальшій роботі, а й стати допоміжним засобом отримання нової інформації за 

обраним фахом. Другий вид зумовлюється зацікавленістю студентів у виконанні 

навчальних дій і забезпечує високий рівень пізнавальної активності. Таким чином, 

навчальні матеріали мають бути цікавими за змістом, містити нову інформацію, 

що відповідає потребам студентів. 

Роль мотивів навчальної діяльності у розвитку ПС студентів у процесі 

вивчення ІМ є надзвичайно важливою. Вчені [18; 76; 77; 115; 144; 252] уважають, 

що комунікативний характер ІМ як навчальної дисципліни впливає на 

формування мотивів у процесі оволодіння іншомовним мовленням. На їхню 

думку, для вивчення іноземних мов характерні наступні мотиви: комунікативний 

(зумовлений потребою в спілкуванні); лінгво-пізнавальний (бажання опанувати 

додаткову професійно важливу інформацію); країнознавчий (потреба 

ознайомлення з соціокультурним контекстом); процесуальний (позитивне 

ставлення до окремих видів роботи). 

Ученими [18; 76; 77; 115; 144; 252], сформульовані положення, які 

підтверджують особливе значення навчальної мотивації під час засвоєння ІМ у 

немовному закладі вищої освіти: мотивація входить до внутрішньої структури 

навчальної діяльності та є її необхідним компонентом; мотивація є рушійною 

силою процесу навчання. «Мотивація – це життєво необхідний аспект у навчанні 

ІМ, найважливіша “пружина” процесу оволодіння іноземною мовою, яка 

забезпечує його результативність» [252, с. 6]. 
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Навчальна діяльність мотивується, передусім, внутрішніми мотивами, коли 

пізнавальна потреба «зустрічається» з предметом діяльності. Водночас вона може 

мотивуватися і зовнішніми мотивами – самоствердження, престижність, 

необхідність досягнення та ін. Відсутність мотивації у навчанні призводить до 

зневіри у вивченні мови, до закріплення негативного ставлення до дисципліни. 

На наш погляд, для формування розвитку ПС студентів засобами ІМ 

особливого значення набувають такі складові мотиваційної сфери, як пізнавальна 

потреба, інтелектуальна потреба, потреба в досягненні та спілкуванні. 

Пізнавальна потреба пов’язана з професійними мотивами, оскільки за 

допомогою ІМ студенти розширюють свої професійні знання та кругозір. Потреба 

в отриманні нових знань зі спеціальності стає мотивом мовленнєвої діяльності 

тоді, коли студенти усвідомлюють, що ІМ є засобом отримання іноземною 

літературою особистісно значущої професійно цінної інформації. Практичне 

використання цієї інформації при виконанні мовленнєвої діяльності викликає 

почуття задоволення пізнавальної потреби і позитивно впливає на ставлення 

студентів до ІМ. Можна не сумніватися, що наявність такого мотиву може бути 

джерелом розвитку ПС і активності в оволодінні ІМ. 

Для успішного перебігу процесу навчання ІМ слід відбирати тексти, які 

безпосередньо пов’язані з майбутньою спеціальністю студентів, що спричиняє їх 

значний інтерес. Слід зазначити, що студенти, читаючи тексти на ІМ, отримують 

знання з деяких тем раніше, ніж вони починають вивчати їх відповідно до 

навчального плану. Таким чином, студенти мають можливість отримання нових 

знань з профілюючих дисциплін для подальшого їх використання у навчальній 

діяльності та у майбутній роботі. Крім того, слід планувати роботу над 

навчальними текстами так, щоб вивчення навчальних дисциплін орієнтовно 

збігалося з тематикою текстів. Таке планування дає можливість інтегрувати 

навчальні та професійні мотиви, підтверджує значення іноземних мов для 

розширення професійних знань і кругозору студентів. Робота над іншомовним 
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текстом сприяє розвитку мовних навичок, розширює і поглиблює 

загальнотеоретичний рівень знань студентів, розвиває ПС. 

Формування ПС студентів технічного університету може бути успішним, 

якщо в процесі навчання ІМ послідовно здійснювати орієнтований відбір 

текстового матеріалу, що враховує професійну орієнтацію студентів. Це один із 

можливих шляхів реалізації принципу професійної спрямованості навчання, який 

дозволяє поглибити інтерес студентів до занять з ІМ, оптимізувати освітній 

процес, підвищити його ефективність та якість. За такого підходу ІМ стає не 

самоціллю, а одним із засобів вивчення спеціальності, формування і розвитку 

професійних інтересів у студентів, активізації їх пізнавальної діяльності, 

формуванню ПС, готовності цілеспрямовано використовувати отримані знання у 

сфері професійної діяльності, що відповідає поставленій меті навчання ІМ в 

немовних закладах вищої освіти. 

Власний досвід практичної діяльності переконує, що на заняттях з ІМ слід 

використовувати ті матеріали професійної спрямованості, які є автентичними, 

тобто такими, що реально використовуються носіями мови. Як зазначено у 

Рекомендаціях Ради Європи автентичний текст є центром будь-якого акту 

мовленнєвого спілкування, зовнішньою предметною з’єднувальною ланкою між 

тим, хто продукує, і тим, хто сприймає, спілкуються вони безпосередньо чи на 

відстані [112, с. 93]. 

Уважаємо за необхідне внести деякі уточнення щодо трактування дефініції 

«автентичний». «Автентичний» походить від латинського слова «authenticus», що 

означає справжній, істинний, непідроблений /переклад з англ./ [350]. Відтак, 

автентичний матеріал включає усні і письмові тексти, а також інші предмети 

культури, що є реальним продуктом носіїв мови і не призначені для навчальних 

цілей, не адаптовані для потреб студентів із урахуванням їх рівня володіння 

мовою [199]. При цьому О. Соловова відносить до автентичних матеріалів різні 

оголошення на ІМ, новини радіо і телебачення, різні інструкції, виступи акторів, 

розповіді співбесідників, розмови по телефону, а також фільми, пісні, відеокліпи 
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[276]. Г. Вороніна [75] під «автентичним матеріалом» розуміє тексти, запозичені 

із комунікативної практики носія мови. 

Суттєвою для нас є позиція Л. Ліер щодо виокремлення трьох типів 

автентичності: автентичність текстового матеріалу, прагматична 

автентичність та особиста автентичність. 

Автентичність текстового матеріалу пов’язана з такими ознаками, як: 

зв’язність, інформативність, емоційна насиченість, а також із урахуванням потреб 

та інтересів студентів. 

Прагматична автентичність включає використання мовних засобів, 

адекватних конкретній ситуації, спрямованих на отримання ефекту в процесі 

пізнання. 

Особиста автентичність співвідноситься з індивідуальними 

особливостями особи, її потребами, мотивами і цілями [349]. 

Не менш значущою є проблема визначення критеріїв автентичності, які 

включають: 

- культурологічну автентичність – знайомство з культурою країни мови, 

що вивчається, з особливостями побуту й менталітету їх громадян; 

- інформаційну автентичність – наявність нової інформації, яка повинна 

зацікавити реципієнта; 

- ситуативну автентичність – природність ситуації, інтерес носіїв мови до 

заявленої теми, природність її обговорення; 

- автентичність національної ментальності – національна специфіка тієї 

країни, для якої призначається матеріал; 

- реактивну автентичність – здатність тексту викликати автентичні емоції, 

розумовий, мовленнєвий відгук. До реактивної автентичності відносяться різні 

засоби: вигуки, окличні речення, риторичні питання, підсилювальні конструкції; 

- автентичність оформлення – в аудіотекстах це звуковий ряд: шум 

транспорту, розмови перехожих, дзвінки телефону, без цього робота з текстом 

втрачає властивості реальної комунікації [212]. 
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Автентичний текст повинен нести в собі нову інформацію, яка є цікавою й 

значущою для студентів за умови, якщо зміст тексту відповідає їхнім потребам та 

інтересам. Такий текст викликає у студентів ту чи іншу реакцію, стимулює 

мовленнєво-розумову діяльність. 

Слід пам’ятати, що застосування автентичних матеріалів – це не самоціль, 

тому успіх значною мірою залежить від професійної майстерності викладача. 

Знання викладачем теоретичних і практичних аспектів, а також труднощів 

сприймання мовлення на слух, допоможе йому зробити правильний вибір 

методичних засобів і прийомів. 

Звідси можна зробити висновок, що робота з автентичними текстами на 

занятті з ІМ сприяє: 

– підвищенню інтересу до вивчення ІМ; 

– розвитку творчих здібностей, уяви; 

– мотивації розумової діяльності студента, пов’язаної з висуненням гіпотез, 

пошуком і прийняттям рішення, аналізом, узагальненням; 

– активізації лексико-граматичного матеріалу, підвищуючи міру його 

тренування і засвоєння; 

– розвитку умінь усного і писемного мовлення [168; 277] 

Інтелектуальна потреба як складова мотиваційної сфери студента також 

може бути реалізована засобами ІМ. Мова – це система, побудована в результаті 

високого рівня абстрагування. Все різноманіття іншомовної мовленнєвої 

практики втілено в обмеженому наборі абстрактних правил, які потрібні для 

практичного оволодіння ІМ, але самі по собі ще не забезпечують досягнення 

даної мети. Таким чином інтелектуальна потреба може реалізовуватись через 

формування конкретних мовних уявлень – мовленнєвих моделей, які служать 

орієнтирами для студентів, тому для успішної мовленнєвої діяльності вони 

повинні навчитися самостійно думати, міркувати, виводити такі орієнтири-

правила мовленнєвої діяльності. Хоча результат, отриманий у дослідженні 

В. Якуніна [331], показав, що «сильні» і «слабкі» студенти відрізняються один від 
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одного не рівнем інтелекту, а мотивацією навчальної діяльності. Так Ю. Орлов 

[219] отримав важливий висновок про те, що найбільший вплив на академічні 

успіхи справляє пізнавальна потреба у поєднанні з високою потребою в 

досягненнях. 

Потреба в досягненні (мотивація досягнення) є визначальною при вивченні 

іноземних мов, тому що стимулює навчальну діяльність студентів, викликає 

прагнення до нових успіхів, що особливо важливо на початковому етапі, оскільки 

руйнування цього мотиву призводить до зневіри в можливість освоїти мову, до 

закріплення негативного ставлення до дисципліни. На думку Г.Морея, мотивація 

досягнень полягає в потребі здолати перепони і досягнути високих показників в 

тому чи іншому виді діяльності, зокрема, у вивчення ІМ [209, с. 171]. Науковець 

С. Занюк правомірно стверджує, що суб’єкт з сильним мотивом досягнення 

характеризується наполегливістю в досягненні мети, схильністю ставити 

віддалені цілі, не задовольняється отриманим результатом, нескладним завданням 

і легкодосяжними цілями, для нього головне в житті – це переживання радості 

успіху внаслідок досягнення високих результатів [115]. Тому при формуванні 

мотивації досягнення успіху потрібно допомогти кожному студенту подолати 

психологічний бар’єр перед чужою мовою, в прагненні до успіху в опануванні 

іншомовною мовленнєвою діяльністю. 

Потреба у спілкуванні (мотивація спілкування) пов’язана з особливістю ІМ 

як навчальної дисципліни, що носить яскраво виражений комунікативний 

характер, а саме бажання спілкуватися ІМ. Цілі розвитку даної мотивації 

випливають з головної мети навчання ІМ – підготовки студентів до спілкування 

нерідною мовою. Дослідники Н. Гальськова і Н. Гез наполягають на тому, що 

навчання ІМ повинно стимулювати високу особистісну мотивацію студентів у 

спілкуванні цією мовою та у її вивченні. Вільне використання мовних засобів не є 

повним засвоєнням цих засобів. Не кількість останніх, а їх якість дозволяють 

людині успішно здійснювати спілкування [81]. 
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Чим більше розвинута комунікативна функція студента, тим очевидніша 

можливість реалізації всіх аспектів комунікативної мовленнєвої діяльності. Чим 

більше ця функція розвинена в особистості, тим у складніші види спільної 

діяльності вона може вступити. Керування навчальним іншомовним спілкуванням 

полягає у створенні та реалізації ситуації спілкування. Необхідними умовами 

цього є: створення мотиваційної основи спілкування; забезпечення предметного 

змісту спілкування; організація комунікативних умов на навчальному занятті; 

створення іншомовної мовленнєвої установки. 

Мотиваційна основа спілкування формується шляхом моделювання потреб, 

мотивів, цілей, комунікативного наміру. Люди спілкуються у таких випадках: у 

зв’язку з виконанням спільної діяльності (ділове спілкування), з метою впливу на 

співрозмовника; для задоволення емоційної потреби в спілкуванні. 

У навчальних умовах спілкування відбувається у спільній діяльності 

студентів і викладача. Спілкування з метою впливу на співрозмовника у навчанні 

представлене діалогом, складеним студентом, або дискусіями на задану тему. 

Однак подібні діалоги нерідко характеризуються відсутністю реальної 

спрямованості до співрозмовника, загальної мотивації, ситуативної зумовленості 

та неадекватною технікою спілкування. Дискусія іноземною мовою на початку 

навчання дається складно, і комуніканти ще не в змозі впливати один на одного. 

Якщо тема дискусії їх всерйоз захоплює, прагнуть перейти на рідну мову, тому 

що бесіда рідною мовою повністю задовольняє емоційну потребу студентів у 

спілкуванні. 

Тому керування іншомовним спілкуванням у навчальних умовах формує 

комунікативну потребу, що втілюється у ситуації спілкування і яка створюється 

шляхом формування мотиваційної основи спілкування. Одночасно розвиток 

мотиваційної сфери формує пізнавальну та інтелектуальну потреби, потребу в 

досягненні та спілкуванні, вміння ставити цілі навчальної діяльності й домагатися 

їх здійснення. 
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Варто також звернути увагу на те, що навчання ІМ у немовному закладі вищої 

освіти характеризується практичною спрямованістю навчання; високим ступенем 

узагальненості; зростанням ролі самостійної роботи; співвідношенням видів 

мовленнєвої діяльності. 

Практична спрямованість навчання полягає, перш за все, в тому, що студент 

оволодіває мовою як засобом отримання додаткової інформації зі своєї 

спеціальності. Так, наприклад, готуючи анотації та реферати на основі матеріалів 

зарубіжних видань, студент оволодіває не тільки ІМ, але й прийомами роботи зі 

спеціальною літературою, спеціальною термінологією, системою позначень і 

специфічними для зарубіжного досвіду поняттями, таким чином встановлюється 

двосторонній зв’язок між намаганням студента отримати спеціальні знання зі 

своєї майбутньої професії та успішністю оволодіння мовою [303, с. 79]. Це стає 

можливим тільки при тісному зв’язку навчання ІМ з навчанням профілюючих 

дисциплін. Послідовна підготовка до цього проводиться з перших же занять ІМ, 

на яких слід знайомити студента з професійно орієнтованою термінологією, 

характерною для його майбутньої діяльності. З цією метою читаються тексти 

загальнонаукового, науково-популярного характеру, студенти знайомляться з 

елементами реферування, анотування. 

Високий ступінь узагальненості виявляється у тому, що психологічні 

особливості студентів дозволяють формувати отримані знання з мови на основі 

узагальнень у спрямовану функціональну систему, з опорою на узагальнення 

матеріалу у вигляді схем, таблиць, робочих алгоритмів та ін. 

Зростання ролі самостійної роботи. Студенту варто роз’яснювати, що 

«навчити» мови не можна, мови можна тільки навчитися. Це означає, що 

оволодіти мовою – значить навчитися автоматизовано використовувати мовні 

засоби в мовленні, а навички можуть сформуватися тільки за умови активної 

інтенсивної навчальної діяльності самого студента. Якби прекрасно викладач не 

пояснював особливості мовного матеріалу, поки сам студент не виконає 
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достатньої кількості вправ, оволодіння матеріалом не відбудеться, розвиток умінь 

і навичок не буде досягнуто. 

Тому діяльність студентів варто цілеспрямовувати, полегшувати їм шлях 

оволодіння матеріалом, але не підміняти своєю активністю їх вольову роботу. 

Відповідно до вимог Болонського процесу на самостійну роботу у закладах 

вищої освіти рекомендовано відводити 50-60% навчального часу. Зростання 

провідної ролі профілюючих дисциплін у системі підготовки спеціалістів нового 

покоління зумовило скорочення навчального часу, відведеного на дисципліни, що 

забезпечують фундаменталізацію освіти, у тому числі й ІМ. Так, відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України «Про організацію вивчення 

гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» від 09.07.2009 № 642 на 

вивчення ІМ відведено 5 ECTS (150 годин – за умови, що 1 кредит = 30 год.) 

[238]. Саме тому кількість годин, відведених на вивчення іноземної мови в 

технічному вузі, складає 10% від загальної кількості годин усіх дисциплін. 

При обмеженості навчального часу, серйозності цілей навчання, а також з 

огляду на психологічні особливості студента й обов’язкову умову інтенсивності 

вправ для оволодіння мовою, основна роль тренувальних вправ “переноситься” на 

інтенсивну самостійну роботу студентів із максимальним використанням 

допоміжних засобів навчання (лінгвістичний комп’ютерний клас, лінгафонний 

кабінет, робота з технічними засобами навчання.) Основні зусилля мають 

спрямовуватися на прийоми раціонального пояснення, на аналіз результатів 

роботи. 

Ми виходимо з того, що активність та самостійність сприяють розвитку 

мовленнєвих умінь студентів, які проявляються у мовленнєвій ініціативі, вмінні 

адекватно використовувати мовленнєві засоби, перепитати, якщо що-небудь не 

зрозуміло, здійснювати пошук інформації при читанні, спираючись на здогадку, 

використовуючи в разі необхідності словник та ін. Все це сприяє розвитку 

пізнавальної активності і формуванню ПС. 
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Усвідомлення важливості активності й самостійності дає можливість 

активізувати час активної роботи кожного студента на занятті за рахунок 

використання різних видів роботи: фронтальної, індивідуальної, парної, групової. 

Обов’язковою умовою поєднання цих видів роботи є наявність роздаткових 

матеріалів, додаткових текстів з тем, забезпеченими ключами для самоконтролю, 

використання інформаційних технологій тощо. Ці засоби дозволяють залучати 

всіх студентів в активну діяльність на занятті, диференціювати та 

індивідуалізувати навчання, враховуючи і рівні навченості студентів, і сферу їхніх 

інтересів. 

Особливості співвідношення видів мовленнєвої діяльності. Оволодіння 

практичними навичками усного мовлення, особливо навичками говоріння, 

вимагає великої затрати часу на виконання тренувальних вправ. Але у відведений 

на вивчення мови обмежений час студент не може опанувати значним обсягом 

лексики та граматики. Оволодіння матеріалом у плані читання не вимагає великої 

затрати навчального часу. Можна зробити висновок, що пасивний запас слів і 

граматичного матеріалу буде перевершувати обсяг матеріалу усного мовлення. 

Тому з перших занять навчання ІМ слід об’єднувати розвиток навичок усного 

мовлення і читання на одному і тому ж матеріалі. 

Для формування навичок усного мовлення доцільно обирати розмовні теми 

загального характеру, але з початковим професійним спрямуванням, 

поглиблюючи отримані знання у школі. Перед студентами ставиться завдання 

виразніше виражати свої думки, використовуючи нові граматичні конструкції, 

нові лексичні одиниці, відомий уже матеріал доповнюється новим змістом. 

Формуванню ПС студентів сприяє і те, що вони можуть використовувати для 

підготовки додаткову літературу, словники, можуть вносити у свої розповіді 

елементи образності, щоби згодом зацікавити слухачів.  

Таким чином, особливості навчання ІМ студентів в технічному університеті 

ми схематично подаємо на рис 1.2. 
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Рис. 1.2 Особливості навчання іноземної мови студентів в технічному 

університеті 

Звісно ж, що викладач навчального закладу вищої освіти повинен не тільки і 

не стільки вести за собою студента, скільки вказувати йому шлях до знань: 

напрями самостійної роботи, познайомити з її методикою. Досвід роботи в 

університеті показує, що студенти не завжди можуть самі знайти прийоми 

раціональної навчальної праці, їм необхідні вказівки викладача, які 

цілеспрямовано розвивають їх самостійність. 

Г. Бурденюк визначає самостійну навчальну діяльність (СНД) під час 

навчання ІМ як «систему реалізації взаємодії педагога і студента у вигляді 

конкретного процесу отримання знань, навичок та вмінь на основі самостійної 

аналітико-синтетичної діяльності, продукт якої завжди включений у діяльність 

вищого порядку, тобто в спілкуванні» [51, с. 15]. 

При цьому основні ознаки СНД виражаються через: 

- особисте, незалежне виконання навчальних дій; 

- цілеспрямованість, яка проявляється в незалежності в поставленні цілей та 

їх досягнення; 
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- ініціативність, що означає автономність від заохочувань ззовні; 

- власні зусилля, що розглядаються як незалежність у подоланні труднощів, 

автономність в реалізації діяльності загалом; 

- активність, тобто незалежність у забезпеченні досить високої 

інтенсивності діяльності; 

- творчий характер діяльності, що може означати розумову активність, 

формування суджень, висновків, ухвалення рішень, встановлення нових для себе 

чинників, у пошуку найбільш раціональних способів виконання самостійних 

завдань. 

Це підтверджує нашу позицію, що категорія діяльності є інтеграційною та 

акумулює різні ознаки ПС. Таким чином, суть ПС якнайповніше проявляється у 

здатності студента до управління своєю СНД. 

Метою і засобом реалізації СНД є мовленнєва діяльність. Компонентами 

цілісної структури керованої СНД є позааудиторна самостійна робота й 

аудиторна самостійна діяльність (АСД). Самостійна робота – це необхідний 

підготовчий мовний етап, АСД – мовленнєвий етап, що логічно завершує 

формування мовленнєвих умінь. [51, с. 15, 19-20, 33]. Таким чином, можна 

зробити висновок, що самостійність студентів нерозривно зв’язана з 

мовленнєвою діяльністю, яка інтерпретується як здійснення мовних операцій та 

мовленнєвих дій. Важливість мовленнєвої діяльності для СНД під час вивчення 

ІМ – беззаперечна, оскільки вона є тією діяльністю, якою студент повинен 

володіти відповідно заданим цілям навчання. 

Єдність керованої та самостійної навчальної діяльності студентів при 

оволодінні ІМ простежується у тлумаченні В. Вергасова: «Розвиток й освіта 

жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Всякий, хто бажає до них 

наблизитися, повинен досягти їх власною діяльністю, власними силами, власними 

зусиллями. Ззовні можна отримати тільки збудження. Все мистецтво виховання й 

освіти не більше і не менше як мистецтво збудження. Все те, що людина не 

отримала своїми силами, – не її» [64]. 
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У контексті дослідження акцентуємо увагу на тому, що для формування ПС 

особливого значення набуває правильна організація самостійної роботи студентів. 

При цьому важливо, щоб студенти мали бажання працювати для засвоєння 

дисципліни, вміли раціонально розподілити свої зусилля у процесі пізнавальної 

діяльності, відчували задоволення від отриманих знань, відчували 

відповідальність за результати своєї навчальної діяльності. 

Можна стверджувати, що навчання ІМ в немовних закладах вищої освіти 

буде ефективним, якщо цей процес керований і в кінцевому підсумку переходить 

у самоврядування студентів. 

Таким чином, ми вважаємо, що вивчення ІМ в технічному закладі вищої освіти 

розвиває інтелектуальну сферу студентів, мовленнєво-розумову діяльність, пізнавальні 

вміння й процеси, вміння вчитися, активізує механізми самостійної пізнавальної 

діяльності, спонукає студентів до самоконтролю й самоорганізації, а в колективній 

праці – до комунікативних дій. У процесі навчання ІМ відбувається розвиток усіх 

складових навчальної діяльності (мотивів, способів, контроль), а також її 

фундаментальних якостей, зокрема, таких як активність, самостійність, 

відповідальність та ін. У руслі вищезазначеного трактуємо поняття «формування 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету при вивченні 

іноземної мови» як складний цілісний процес, що виникає в результаті розвиненої 

мотивації, потреби, пізнавального інтересу, цілеспрямованості та передбачає не 

лише оволодіння теоретичними знаннями, набуття практичних умінь і навичок, 

але й наявність вольових, емоційних та оцінних особистісних якостей і 

професійних здібностей, спрямованих на успішну реалізацію пізнавальної 

діяльності й самовдосконалення. 

Однак для відповідної організації освітнього процесу щодо результативного 

формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету при 

вивченні іноземної мови вважаємо за необхідне визначити структурні компоненти, 

критерії, показники та рівні їх вияву, дидактичні умови сформованості 

досліджуваного явища та на їх підставі провести відповідну діагностику. 
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Висновки до розділу 1 

На основі вивчення, аналізу й узагальнення наукових джерел висвітлено 

понятійно-термінологічне поле проблеми формування пізнавальної самостійності 

студентів технічного вузу в процесі вивчення іноземної мови; уточнено сутність 

ключових дефініцій, схарактеризовано організаційний супровід, розкрито 

дидактичний потенціал іноземної мови як засобу формування досліджуваного 

явища. 

Аналіз наукового фонду з означеної проблеми дозволяє констатувати, що 

саме діяльність як інтегративна якість особистості є провідним аспектом і 

основою становлення та розвитку особистості. Діяльнісний підхід є неодмінною 

умовою освіти, розвитку та функціонування усіх якостей особистості, а 

пізнавальна самостійність виявляється і отримує свій розвиток через пізнавальну 

діяльність. У контексті дослідження під самостійною пізнавальною діяльністю 

розуміється такий вид діяльності, основу якого становлять інтелектуальні 

здібності та вміння пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку, активність, 

корегування діяльності відповідно до методичних настанов без сторонньої 

допомоги. 

Розглянуто ключові поняття в контексті досліджуваної проблеми 

(«самостійність», «активність», «пізнавальна активність», «самостійна робота»), 

що поглиблює розуміння та структуру поняття «пізнавальна самостійність», яке 

потрактовано у дослідженні як складний та багатоаспектний феномен, що 

досліджується комплексно у психологічному та педагогічному аспектах як 

поєднання певних психічних та особистісних якостей людини. Означений 

феномен визначається нами як інтегративна динамічна якість особистості, що 

акумулює прагнення до самостійності, самоконтроль, сукупність умінь 

пізнавальної діяльності, теоретичні (загальні й спеціальні) знання, їх 

удосконалення, творче застосування в різних ситуаціях для вирішення 

різноманітних проблем без сторонньої допомоги. 
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Для розкриття сутнісних характеристик пізнавальної самостійності 

організаційний супровід досліджуваного феномена, що спрямований на 

активізацію самостійної пізнавальної діяльності студентів технічного 

університету, стимулювання їх активності, саморозвитку й самовдосконалення. 

Він забезпечує створення умов прийняття студентом оптимальних рішень в 

різних ситуаціях життєвого чи професійного вибору, допомагає в подоланні 

труднощів, сприяє досягненню успіху. У площині організаційного супроводу, 

ґрунтуючись на діяльнісній парадигмі, що є основою розвитку особистості 

загалом і, зокрема, формування її пізнавальної самостійності, та на змістовій 

сутності поняття «пізнавальна самостійність», окреслено основні методологічні 

підходи, а саме: акмеологічний, суб’єктно орієнтований, системно-цілісний, 

проблемно-технологічний, комунікативний; схарактеризовано: дидактичні 

принципи (науковості, системності й послідовності навчання, наочності, 

посильності та доступності, свідомості й активності, міцності), які слугують 

підґрунтям для виокремлення методичних принципів (комунікативної 

спрямованості, індивідуалізації, ситуативності або контекстуальної зумовленості, 

професійної спрямованості), що відображають специфіку навчання іноземної 

мови в технічному університеті; методи навчання іноземних мов студентів 

технічного університету (стимулювання позитивної мотивації навчання та 

пізнавального інтересу; сприятливого емоційного мікроклімату, вольових якостей 

майбутніх інженерів; активізація, контроль та оцінювання навчально-пізнавальної 

діяльності); засоби навчання (інформаційні, дидактичні та технічні), які сприяють 

формуванню пізнавальної самостійності студентів технічного університету. 

У контексті дослідження зафіксовано, що навчальна дисципліна «Іноземна мова» 

відіграє особливу роль, прагматична цінність опанування якої пов’язана з 

можливістю розвитку інтелектуальної сфери студентів технічного університету, 

мовленнєвої діяльності, пізнавальних умінь, умінь вчитися, активізації механізмів 

пізнавальної самостійної інтелектуальної діяльності. 
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Розглянуто основні характеристики іноземної мови як навчальної 

дисципліни, що має низку особливостей, а саме: 1) чітко виражений 

комунікативний характер іноземної мови, яка служить засобом спілкування, 

прийому і передачі інформації про навколишню дійсність; 2) іноземна мова є як 

засобом, так і метою навчання; 3) «безпредметність» іноземної мови, що 

проявляється в обмеженні навчального матеріалу; 4) неоднорідність іноземної 

мови та ін. 

Обґрунтовано основні аспекти оволодіння іноземною мовою, а саме: 

навчальний, пізнавальний, розвивальний, виховний. Встановлено, що на заняттях з 

іноземної мови варто використовувати автентичні матеріали професійної 

спрямованості, що сприяє підвищенню інтересу до її вивчення; розвитку творчих 

здібностей, уяви; мотивації розумової діяльності студента, пов’язаної з 

висуненням гіпотез, пошуком і прийняттям рішення, аналізом, узагальненням; 

активізації лексико-граматичного матеріалу, підвищуючи міру його тренування і 

засвоєння; розвитку умінь усного і писемного мовлення. 

Досліджено, що навчання іноземної мови в технічному закладі вищої освіти 

характеризується практичною спрямованістю; високим ступенем узагальненості; 

зростанням ролі самостійної роботи; співвідношенням різних видів мовленнєвої 

діяльності. 

Встановлено, що для формування пізнавальної самостійності особливого 

значення набуває правильна організація самостійної роботи студентів технічного 

університету на заняттях з іноземної мови. При цьому важливо, щоб студенти 

мали бажання працювати для засвоєння дисципліни, вміли раціонально 

розподілити свої зусилля у процесі пізнавальної діяльності, відчували 

задоволення від отриманих знань, відповідальність за результати своєї навчальної 

діяльності. 

Визначено зміст поняття «формування пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету при вивченні іноземної мови», що трактується нами як 

складний цілісний процес, що виникає в результаті розвиненої мотивації, 
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потреби, пізнавального інтересу, цілеспрямованості та передбачає не лише 

оволодіння теоретичними знаннями, набуття практичних умінь і навичок, але й 

наявність вольових, емоційних та оцінних особистісних якостей і професійних 

здібностей, спрямованих на успішну реалізацію пізнавальної діяльності й 

самовдосконалення. 

Матеріали розділу відображено в публікаціях автора [125; 126; 128; 130; 131; 

133; 291–299; 302]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

2.1. Компонентно-критеріально-рівнева характеристика сформованості 

пізнавальної самостійності студентів 

 

Формування пізнавальної самостійності майбутнього інженера передбачає 

процес оволодіння ним теоретичними знаннями, набуття практичних умінь та 

навичок, формування та оцінювання особистісних якостей і професійних 

здібностей, спрямованих на успішну реалізацію професійної діяльності. Проте 

професійна підготовка студентів ТЗВО не повинна зводитися лише до отримання 

сукупності знань і розумових навичок. На наш погляд, необхідним є цілісне 

формування розумових, вольових, емоційних та оцінних якостей особистості. 

Тому ПС студентів технічного університету забезпечується сформованістю її 

складових, зокрема, ми виділяємо такі структурні компоненти: 

- ціле-мотиваційний; 

- змістовно-операційний; 

- емоційно-вольовий; 

- оцінний. 

Відмітимо, що всі компоненти ПС взаємозв’язані, взаємозумовлені і в 

реальному освітнього процесі невідокремлені. За відсутності хоча б одного з цих 

компонентів, відсутня і сама пізнавальна самостійність. Охарактеризуємо 

детальніше зазначені компоненти, розпочавши з ціле-мотиваційного, сутність 

якого полягає у визначенні цілей, мотивів, потреб, настанов, інтересів, які 

спонукають до пізнавальної діяльності, визначають професійну спрямованість 

особистості та готовність до успішної професійної діяльності. 

Як уже зазначалось раніше, науковці [76; 77; 174; 175; 255-257] в результаті 

досліджень довели, що осередком формування особистості, реальним фактором 
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розвитку її здібностей є діяльність, яка служить основою для формування ПС. 

Проте далеко не всяка діяльність може привести до позитивного результату в 

досягненні бажаної цілі. Щоб діяльність набувала розвивального характеру, вона 

повинна відповідати потребам, цілям, інтересам особистості. 

Досить часто в навчальній діяльності студентів немає творчого підходу, 

самостійної постановки навчальних цілей. Вони намагаються в короткий термін 

механічно завчити навчальний матеріал і швидше «здати» його викладачеві. 

Такий підхід ще раз підтверджує важливість питання про мотиви й цілі 

навчальної діяльності студентів. Знання мотивів, які спонукають студентів до 

активної самостійної пізнавальної діяльності, дозволить викладачеві ефективно 

впливати на процес розвитку та формування їх ПС. Студенти завжди повинні 

усвідомлювати, чому і для чого їм потрібно вивчати той чи інший матеріал, що 

саме їм доведеться вивчити й освоїти, яка основна мета роботи. В основі повинна 

лежати відповідна мотивація. 

У процесі навчання першочергове значення мотивації підкреслюється 

багатьма авторами. Для того, щоб у студентів виникло бажання вчитися, 

необхідно сформувати у них відчуття потреби у знаннях та інтерес до них, 

розвинути їхню мотиваційну сферу, адже, як зазначає Р. Немов, чим більше у 

людини мотивів, потреб, цілей, тим більш розвинена її мотиваційна сфера [207, 

c. 466–467]. 

Згідно з С. Занюк, мотивація – це сукупність спонукальних факторів, які 

визначають активність особистості; це всі мотиви, потреби, стимули, ситуативні 

чинники, які спонукають поведінку людини [115, с. 7]. 

За визначенням С. Гончаренка, мотивація – це «система мотивів, або 

стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності або поведінки». 

На його думку, «мотивами можуть виступати: уявлення й ідеї, почуття й 

переживання, що виражають матеріальні або духовні потреби людини. Одна й та 

сама діяльність може здійснюватись з різних мотивів» [88, с. 217]. 
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Р. Стенберг, який тривалий час вивчав можливості передбачення успіху в 

різноманітних видах діяльності (навчальній чи професійній), дійшов висновку, що 

рівень мотивації є кращою запорукою успіху, ніж інтелект. Він пише: «Причина, 

чому мотивація настільки важлива, полягає в тому, що індивіди в рамках даного 

середовища, наприклад групи, зазвичай, проявляють достатньо малий діапазон 

здібностей, порівняно з діапазоном мотивації» [91, с. 1]. 

Принагідно відзначимо типи мотивації, які впливають на результати 

навчання: 

1. «Негативна» мотивація, яка не приводить до успішних результатів. Це 

спонука студента, спричинена усвідомленням певних незручностей і 

неприємностей, які можуть виникнути в разі небажання навчатися (докори з боку 

батьків, викладачів, однокурсників); 

2. Мотивація, що має позитивний характер і не пов’язана з самою 

навчальною діяльністю. Вона визначається як вагомими для особистості 

соціальними прагненнями, у зв’язку з чим навчання розглядається як шлях до 

здійснення свого призначення у житті, так і вузькоособистими мотивами, 

наприклад, схвалення оточуючих, шлях до власного благополуччя. 

3. Мотивація, яка знаходиться в самій навчальній діяльності. Вона пов’язана 

безпосередньо з цілями навчання, задоволенням допитливості, подоланням 

перешкод, інтелектуальною активністю [330]. 

Вчені [37; 76; 77; 91; 174; 175; 255-257] розглядають мотивацію навчальної 

діяльності як складний психічний процес, що розвивається в часі. Мотивація 

навчання складається з низки спонукань (потреб, мотивів, стимулів, почуттів, 

бажань, інтересів), які постійно змінюються. 

Під поняттям «мотив» (від лат. movere – рухати, штовхати) розуміється 

спонукання до діяльності, що пов’язані із задоволенням потреб суб’єкта [241, 

с. 263]. Так науковець О. Леонтьєв стверджує: «мотив – це головне, що відрізняє 

одну діяльність від іншої, визначає її специфічні якості. Він може бути як 

матеріальним, так й існуючим тільки в уяві; він завжди повинен бути, оскільки 



111 

 

 

 

діяльності без мотиву не буває» [174]. Як вказує І. Зимня мотив – це те, що 

визначає, стимулює, спонукає людину до виконання певної дії [118, с. 131]. 

Відтак, стає очевидним, що мотив існує ніби всередині діяльності, він і спонукає 

особистість до діяльності, в нашому випадку пізнавальної та навчальної. 

У руслі дослідження заслуговує позиція І. Підласого, який вважає, що мотиви 

навчання разом із розумінням цілі та інтересом до навчання, головним чином 

впливають на результат навчання [230, c. 48]. 

Навчання студента визначається не одним, а множиною мотивів. У загальній 

структурі мотивації одні з них відіграють домінуючу роль, а інші – підлеглу, або 

слабко виражену. Від домінуючих мотивів і залежно від їх сили та ролі в житті 

особистості й навчанні студента мотив набуває певної значущості для нього [181]. 

Сукупність внутрішніх факторів, що зумовлюють поведінку й діяльність людини і 

підтримують її на необхідному рівні, називається мотивацією [244]. Мотиваційна 

структура людини може розглядатися як основа здійснення нею певних дій; вона 

володіє певною стабільністю, але може і змінюватися, зокрема, у процесі 

формування особистості. 

Т. Машарова, аналізуючи проблему мотивації і мотивів, виділяє декілька 

варіантів класифікацій: 

1. Мотиви, закладені в самостійній навчальній діяльності: 

а) мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності (прагнення дізнатися 

нові факти, опанувати знаннями, способами дій, проникнути у сутність явищ і 

т.д.); 

б) мотиви, пов’язані з самим процесом навчання (прагнення проявити 

інтелектуальну активність, міркувати, долати перешкоди у процесі вирішення 

завдань, тобто студентів захоплює сам процес навчальної діяльності, а не лише 

його результати). 

2. Мотиви поза навчальною діяльністю: 

а) широкі соціальні мотиви (мотиви обов’язку, відповідальності, 

самовизначення, самовдосконалення); 
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б) вузько-особистісні мотиви (мотивація благополуччя, престижна 

мотивація); 

в) негативні мотиви (мотивація уникнення неприємностей) [194]. 

Звертаємо увагу на те, що мотиви виникають як результат певної потреби, 

що є джерелом творчої активності людини. Вочевидь, потреба – це відображення 

у свідомості бажання чогось у конкретний момент, яке часто переживається як 

внутрішня напруга (стан потреби) і яке спонукає психічну активність, що 

пов’язана з цілевизначенням. 

Відзначимо, що потреби – стан незадоволеності, чи нестатку, який людина 

намагається подолати. Саме цей стан є рушійною силою діяльності людини, 

зокрема пізнавальної діяльності, оскільки вона слугує основою існування і 

функціонування і суспільства, і людини [70, с. 330]. 

Співвідношення між потребами та мотивами Є. Ільїн пропонує 

систематизувати таким чином: 

1) між потребою та мотивом можливі далекі і опосередковані взаємозв’язки; 

2) потреба дає поштовх до виникнення мотиву; 

3) потреба перетворюється в мотив після знаходження предмета, котрий 

може її задовольнити; 

4) потреба – частина мотиву; 

5) потреба і є мотив [122]. 

Мотив також тісно пов’язаний з пізнавальним інтересом, що є джерелом 

активності та самостійності. Інтерес визначається як одне з інтегральних проявів 

складних процесів мотиваційної сфери. «Соціологічний енциклопедичний 

словник» Г. Осипова визначає інтерес як спрямованість суб’єкта на значущі для 

нього об’єкти, пов’язані із задоволенням потреб індивіда; як об’єктивну причину 

діяльності соціальних суб’єктів, які спрямовані на задоволення певних потреб, що 

є основою безпосередніх мотивів, ідей і т. д. та визначаються становищем та 

роллю цих суб’єктів у системі спільнот [278]. 
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В «Українському педагогічному словнику» С. Гончаренка поняття «інтерес» 

трактується як форма прояву пізнавальної потреби, яка забезпечує спрямованість 

особистості на усвідомлення мети діяльності й тим самим сприяє її орієнтації, а 

також ознайомленню з новими фактами, більш повному і глибокому 

відображенню дійсності [88]. 

Г. Щукіна характеризує інтерес як складне ставлення людини до предметів і 

явищ навколишньої дійсності [324]. У цьому відношенні взаємодіють 

інтелектуальні, емоційні, вольові процеси, які впливають на розвиток таких 

особистісних якостей як цілеспрямованість, наполегливість у досягненні мети, 

прагнення до завершення дій. 

Вочевидь, людина реалізує свій інтерес у процесі основної діяльності, тому 

що найсильнішим мотивом у навчанні є саме пізнавальний інтерес, який активно 

взаємодіє із системою ціннісних орієнтацій, метою, результатами діяльності, 

відображає всі складові особистості: інтелект, волю, почуття. Пізнавальний 

інтерес – це вищий етап розвитку пізнавальної діяльності особистості. Г. Щукіна 

зазначає: «Сила пізнавального інтересу в освітньому процесі полягає в тому, що, 

будучи глибоко особистісним утворенням і для викладача, і для студентів, він 

водночас з особливою яскравістю та емоційністю розкриває об’єктивні цінності 

знань, набутих умінь і процесу навчання загалом» [324] 

Н. Морозова під пізнавальним інтересом розуміє емоційно пізнавальне 

ставлення суб’єктів навчання до навчальної дисципліни і виділяє три рівні 

виявлення інтересу, які вважає етапами його становлення: 

1. Епізодичне переживання як безпосередньо мотивоване, емоційно-

пізнавальне ставлення до предмета чи діяльності; 

2. Стійкий пізнавальний інтерес, коли переживання узагальнюється і стає 

емоційно-пізнавальним стосовно предмета або діяльності; 

3. Інтерес-ставлення як стійкий особистісний інтерес, що стає спрямованістю 

особистості (емоційно-пізнавальною, безпосередньо мотивованою спрямованістю 

на певну галузь знання або діяльності) [203, с. 11]. 
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Таким чином, можна стверджувати, що пізнавальний інтерес підвищує 

ефективність засвоєння знань, умінь та навичок, надає пізнавальній діяльності 

цілеспрямованого характеру. Засвоювані з інтересом знання спонукають до 

самостійності та творчого підходу до роботи. 

Отже, мотиваційна складова ціле-мотиваційного компонента ПС 

характеризує прагнення особистості до процесу пізнання, до отримання нової 

інформації, готовність до подолання суперечностей, що виникають під час 

пізнання, та задоволеність отриманням його результату. Необхідно також у 

процесі навчання підтримувати і розвивати навіть найменші прояви пізнавального 

інтересу до майбутньої професії, розкривати творчий характер майбутньої 

професійної діяльності. 

Розглянемо «цільову» складову ціле-мотиваційно компонента. 

Варто зазначити, що між мотивами й цілями існує діалектична залежність: 

цілі без мотивів не визначають навчальної, пізнавальної діяльності, водночас 

мотиви без цілей можуть залишитися нереалізованими. Мотив створює настанову 

до дії, а пошук і осмислення мети забезпечують її реальне виконання. 

С. Рубінштейн [257] наголошує, що мотиви формуються під впливом цілей і 

задач. 

Звертаємо увагу на те, що цілеспрямованість характеризує будь-яку 

діяльність, у тому числі й самостійну пізнавальну, в рамках якої формується ПС. 

Звідси випливає, що цілі – важливий критерій дієвості мотивів, оскільки якщо 

певні цілі не ставляться, значить, відповідні мотиви або не сформовані, або їх не 

вдалося актуалізувати. У руслі викладеного цілком правомірно стверджувати, що 

вивчення цілей, їх загальної спрямованості, змін, які відбуваються в структурі, є 

важливою частиною вивчення розвитку ціле-мотиваційно компонента ПС. 

У словнику української мови термін «ціль» тлумачиться як «те, до чого 

прагнуть, чого намагаються досягти; мета» [272, с. 235] 

Відзначимо, що в цілях особистості проявляється активність і самостійність її 

свідомості. Вочевидь, однією з істотних особливостей свідомого цілевизначення є 



115 

 

 

 

його творчий характер, який виражається у здібностях людини уточнювати свої 

рішення залежно від нових обставин, знаходити принципово нові способи 

вирішення поставлених завдань, здійснювати корекцію мети, з урахуванням 

особливостей її практичного втілення. Цілевизначення припускає передбачення і 

планування способів діяльності з досягнення мети. 

Суттєвим є те, що ціль слугує проектом дії, визначає характер і порядок 

різних актів і операцій. У складніших формах діяльності цілевизначення отримує 

значний розвиток і виливається в особливу систему понять і уявлень – план або 

програму. Виділяють такі етапи реалізації мети: постановка, обґрунтування, уявне 

передбачення результату і способів його досягнення; апробування цілі дією; 

конкретизація кінцевої мети у вигляді проміжних цілей; вибір із кількох цілей 

однієї, найбільш реалістичної, обґрунтування витрат часу і сил; побудова плану 

дії; досягнення мети; перевірка ступеня досягнення мети у співвідношенні з 

необхідним, бажаним і фактичним результатами. 

Нині в педагогічній науці (П. Підкасистий [226; 227], Н. Тализіна [283; 284] 

та інші) існують різноманітні погляди щодо дослідження зазначеного поняття під 

час навчання. Так, П. Підкасистий уважає, що ціль – заздалегідь усвідомлений і 

запланований результат. Її досягнення вимагає свідомої, цілеспрямованої 

діяльності людини. Мета і цілевизначальна діяльність – елементи одного і того ж 

процесу – процесу досягнення наміченого результату [227]. 

Н. Тализіна виділяє два рівня цілей навчання. Перший рівень конкретизує 

цілі навчання на макрорівні: мета навчання визначається суспільно-історичними, 

економічними умовами, в яких живе людина; конкретними можливостями 

студентів на даному етапі навчання; характером завдань, які він повинен 

вирішити. 

Другий рівень – мікроаналіз цілей у навчанні: мета повинна бути доведена до 

визначення конкретних видів навчально-пізнавальної діяльності, яку потрібно 

сформувати, та її характеристик – рівня узагальненості, автоматизації [283]. 
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Існують різні класифікації цілей. Зокрема, П. Підкасистий виділяє предметні 

цілі, які поділяються на загальні, предметно-специфічні і приватні та 

взаємопов’язані між собою [226]. Загальні цілі ставляться при вивченні певної 

навчальної дисципліни протягом усього періоду навчання. Предметно-специфічні 

цілі пов’язані з завданнями, які студенти повинні навчитися вирішувати в ході 

вивчення даної дисципліни. Приватні цілі характеризуються вивченням окремих 

розділів тем навчальних дисциплін. На думку вченого, будь-яка людська 

діяльність потребує передбачення попереднього її результату, на досягнення 

якого спрямовуються фізичні або духовні зусилля. Ідеальне передбачення 

результату називається метою. Ціль – вихідний компонент діяльності, вона надає 

сенсу активності суб’єкта, ініціює його енергію, збагачує зміст життя. Згасання, 

зникнення мети перетворює діяльність в рух, в дію, що здійснюється під 

зовнішнім тиском, зі сторонньою волею ззовні [226]. 

Мета може задаватися суб’єкту ззовні у вигляді вимоги, вказівки, 

рекомендації – репродуктивний шлях, або він відпрацьовує її самостійно – 

творчий шлях. У першому випадку ефективність реалізації мети пов’язана з 

внутрішнім прийняттям її студентами, що залежить від збігу мотиваційної сфери 

діяльності студента з характером запропонованої мети. У даний час особливо 

актуальним є розвиток у студентів здатності до цілевизначення (другий шлях), 

оскільки вона сприяє формуванню активної особистості, яка вміє самостійно 

окреслювати свої цілі та досягати їх. 

Т. Машарова вказує, що для здійсненні цього напрямку необхідна певна 

система зусиль, прийомів, зокрема: 

- вибір мети з декількох запропонованих цілей та обґрунтування вибору; 

- визначення реальності досягнення мети; 

- заміна нереальних цілей реальними; 

- активна перевірка, уточнення своїх цілей; 

- визначення послідовності цілей; 

- постановка нових цілей з урахуванням досягнутого; 
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- конкретизація цілей, визначення мети; 

- визначення залежності цілей від умов; 

- постановка нестандартних цілей [194]. 

Крізь призму вищезазначеного можна стверджувати, що цілевизначення, як 

одна із складових ціле-мотиваційного компонента ПС студентів, є базою для 

реалізації його мотиваційної складової. Розвиток ціле-мотиваційного компонента 

у структурі ПС студентів технічного університету є необхідним, оскільки 

потреби, мотиви, інтереси і цілі спонукають до пізнавальної діяльності, до 

самостійного пошуку нових знань на основі наявних, до творчого застосування їх 

при вивченні дисциплін гуманітарного, а також спеціально-професійної циклу. 

Студенти вчаться ставити близькі і далекі цілі, регулювати свої потреби і мотиви, 

вони розвивають свої пізнавальні інтереси, формують особисте ставлення до 

самостійної пізнавальної діяльності. Представимо складові даного компонента 

схематично (рис. 2.1). 

 

Рис 2.1 Складові ціле-мотиваційного компонента 

Таким чином, ми розглянули перший структурний компонент ПС, який 

безпосередньо пов’язаний зі змістовно-операційним, де змістовна складова 

включає синтез провідних знань та способів навчання, рівень знань, якими 
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володіє студент, а набір умінь, яких він має набути щодо самостійного 

опанування знаннями, виражає його операційна компонента. 

Змістовна складова змістовно-операційного компонента пізнавальної 

самостійності містить у собі комплекс знань, що забезпечує успішне здійснення 

студентами самостійної пізнавальної діяльності (учіння). Це, передусім, знання 

про види, засоби й особливості організації, здійснення корекції й аналізу 

самостійної пізнавальної діяльності. Зазначимо, що опанування студентами цими 

знаннями є необхідною, але недостатньою умовою для формування самостійності 

в учінні. Для успішного протікання пізнавального процесу, обов’язковим є 

володіння методами (пізнавальними уміннями) розумової діяльності. Такої думки 

дотримуються представники сучасних концепцій учіння [80; 135; 284]. 

Наприклад, Н. Тализіна наполегливо відстоює думку про те, що для успішного 

учіння необхідно попередньо сформувати у студентів не лише предметні знання 

та уміння, але й логічні операції [284, с. 38]. 

Система знань формується на основі змісту освіти середньої школи, куди 

входять основи наук. Система ключових знань студентів формується на основі 

змісту навчання у навчальних закладах вищої освіти, тобто визначається 

сукупністю теоретичних знань, знань щодо їх практичного застосування в умовах 

професійної діяльності та практичну підготовку до цієї діяльності в майбутньому. 

Сформоване стійке прагнення до поповнення знань й оволодіння новими 

способами діяльності можливе тільки за умови, якщо студент уже володіє певною 

системою провідних знань і здатен самостійно їх здобувати. 

Таким чином, на основі системи провідних знань відбувається формування 

операційної компоненти ПС – формування способів навчання. 

Операційна складова змістовно-операційного компонента ПС відображає 

практичну готовність студентів до самостійного пізнання і містить комплекс 

загальнонавчальних умінь, що допомагають студентам успішно здійснювати 

навчання. 
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У руслі дослідження заслуговує уваги класифікація вмінь Т. Шамової, яка 

поділяє їх на три групи: інтелектуальні, загальні вміння навчальної праці та 

спеціальні (наочні) [319]. Певний рівень володіння цими вміннями повинен 

забезпечувати самостійне просування в пізнанні. Провідними для нас є 

інтелектуальні вміння, рівень сформованості яких має велике значення для 

розвитку самоосвіти спеціаліста загалом та ПС зокрема. При цьому науковець 

Т. Шамова розглядає інтелектуальні вміння як «уміння здобувати й переробляти 

інформацію» і відносить до них володіння розумовими операціями, вміння 

виділяти в досліджуваному головне й істотне [319, с. 45]. Ю. Бабанський до групи 

інтелектуальних умінь включає: вміння мотивувати свою діяльність, уважно 

сприймати інформацію, раціонально запам’ятовувати, логічно осмислювати 

навчальний матеріал, виділяючи в ньому головне, вирішувати проблемні 

пізнавальні завдання, самостійно виконувати вправи, здійснювати самоконтроль. 

[25]. 

Учений Ю. Бабанський, аналізуючи способи навчання, загальні вміння 

навчальної праці класифікує їх, поділяючи на: навчально-організаційні, які 

включають уміння планувати свою діяльність, створювати сприятливі умови 

діяльності; навчально-інформаційні, які поєднують уміння здійснювати 

бібліографічний пошук, уміння працювати з книгою, довідниками, з технічними 

джерелами інформації; навчально-інтелектуальні, в тому числі вміння 

мотивувати свою діяльність, сприймати інформацію, раціонально 

запам’ятовувати, логічно осмислювати навчальний матеріал, виділяючи в ньому 

головне, вміння вирішувати проблемні, пізнавальні завдання і здійснювати 

самоконтроль навчально-пізнавальної діяльності . 

Слід зазначити, що багато загальнонаукових умінь є комплексними. 

Наприклад, уміння працювати з книгою включає і загальнологічні або навчально-

інтелектуальні вміння (аналізувати, класифікувати) й навчально-організаційні 

(вміння організуватися на виконання поставленої мети), навчально-інформаційні 

(скласти план, конспект, тези) і бібліографічні. 
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Спеціальні (наочні) вміння є базовими, без яких не можливе формування 

інтелектуальних умінь студентів. Вони формуються на заняттях з окремих 

дисциплін, а їх сукупність забезпечує самостійне оволодіння специфічною 

галуззю знань та способів діяльності. Вони меншою мірою здібні до перенесення, 

ніж загальні навчальні уміння, хоча певним сином застосовуються в суміжних 

областях знань. 

Принагідно зазначимо, що для систематизації вмінь, які формуються при 

вивченні іноземної мови у ТЗВО, ми беремо за основу класифікацію 

Ю. Бабанського. При цьому ми вважаємо за необхідне доповнити дану 

класифікацію комунікативними вміннями, під якими розуміємо здатність 

встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну 

сукупність знань, умінь та навичок, що забезпечують ефективне спілкування. Ми 

виходимо з того, що розвиток комунікативних умінь студентів передбачає 

необхідність навчити їх правильно говорити і писати, уміло підбирати мовленнєві 

засоби, які найбільш доцільні в певній ситуації, а набуті знання використовувати 

для спілкування, що є суттєвим у контексті дослідження. 

Під час навчання ІМ у ТЗВО, на наш погляд, доцільно формувати комплекс 

умінь (навчально-організаційні, навчально-інформаційні, навчально-

інтелектуальні, навчально-комунікативні), на яких базуються спеціальні вміння, 

необхідні для її оволодіння. Представимо їх у вигляді таблиці 2.1: 

Таблиця 2.1 

Комплекс умінь, що формуються при вивченні іноземної мови в 

технічному університеті 

Комплекс умінь 

Навчально-

організаційні 

Навчально-

інформаційні 

Навчально-

інтелектуальні 

Навчально-

комунікативні 

1 2 3 4 

 Передбачати 

наслідки 

діяльності; 

 Ставити цілі та 

задачі діяльності; 

 Працювати зі 

спеціальною 

літературою; 

 Працювати з 

усною 

 Мотивувати 

діяльність; 

 Систематизувати, 

класифікувати; 

 

 Правильно 

вимовляти; 

 Зберігати 

швидкість 

читання; 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 

 Планувати 

діяльність; 

 Створювати 

умови діяльності; 

 Обирати способи 

діяльності; 

 Здійснювати 

контроль за 

процесом 

діяльності; 

 Здійснювати 

самокорекцію 

діяльності. 

інформацією; 

 Працювати зі 

словником; 

 Конспектувати; 

 Реферувати; 

 Складати тези. 

 Виділяти 

головне; 

 Порівнювати; 

 Аналізувати, 

обґрунтовувати; 

 Виявляти 

проблему; 

 Переносити 

знання у нові 

ситуації; 

 Узагальнювати; 

 Висловлювати 

незалежні 

судження; 

 Проводити 

аналогію; 

 Встановлювати 

причинно-

наслідкові зв’язки. 

 Читати та 

перекладати 

іноземний текст зі 

словником та без 

нього; 

 Володіти 

монологічним / 

діалогічним 

мовленням. 

 

Слід підкреслити, що незважаючи на важливість усіх перерахованих у 

таблиці вмінь, вирішальну роль у формуванні ПС в немовних закладах вищої 

освіти, на нашу думку, відграють навчально-організаційні, оскільки саме вони 

задіяні в плануванні, постановці цілей, створенні умов і способів навчальної 

діяльності, здійснення аналізу, контролю, оцінювання. Тому саме ці вміння слід 

розвивати особливо у студентів-початківців. 

Як зазначалося раніше, інтелектуальні вміння є головним показником всього 

навчання. Б. Ананьєв указує, що це зумовлено і специфікою студентського віку, 

для якого характерний інтенсивний розвиток інтелекту та спеціальних здібностей, 

а також особливостями навчально-пізнавальної діяльності студента у навчальних 

закладах вищої освіти [11]. Вивчення дисциплін, що включають спеціальні й 

методологічні знання, сприяє розвитку інтелекту студента. Це створює основу для 

оволодіння знаннями на ще вищому рівні узагальнення, для вирішення 
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теоретичних і прикладних проблем, в ході якого відбувається подальше 

формування ПС. 

Досвід роботи і спостереження показують, що операційна складова ПС 

студентів характеризується більшою глибиною, здатністю до перенесення 

способів пізнавальної діяльності, тощо. Саме тому саме на початковому етапі 

навчання у немовному закладі вищої освіти слід приділяти багато уваги 

формуванню вмінь, довести їх до рівня автоматизованих, звичних, тобто сприяти 

розвитку навичок самостійної пізнавальної діяльності. 

Змістовно-операційний компонент, що включає знання, вміння, навички, має 

важливе значення у формуванні ПС студентів під час вивчення ІМ у немовних 

закладах вищої освіти, оскільки головна мета будь-якого навчання – отримання і 

засвоєння знань. Слід підкреслити, що спеціальні вміння, які розвиваються в 

процесі вивчення ІМ, значною мірою сприяють розвитку досліджуваної нами 

особистісної якості студентів. 

Ціле-мотиваційний та змістовно-операційний компоненти ПС пов’язані з 

емоційно-вольовими процесами студента, позаяк будь-яка діяльність не 

здійснюється без емоцій, вольових зусиль. Тому, емоційно-вольовий компонент, в 

основі якого лежить готовність суб’єктів діяльності до здійснення вольового 

зусилля з подолання пізнавальних труднощів та її реалізація в діяльності, є 

невід’ємною складовою ПС. 

Взаємозв’язок емоційної і вольової сфер особистості полягає в тому, що 

«соціальний індивід зобов’язаний вміти керувати своєю емоційною сферою, 

освоюючи зовнішні й внутрішні засоби регуляції навіть сильних ефективних 

станів» [214, с. 408]. Емоції виражають стан суб’єкта та його відношення до 

об’єкта. У складних людських почуттях вони часто утворюють складну 

суперечливу єдність. 

Емоції належать до особливого класу психічних процесів і станів, які 

слугують організуючим та мотивуючим чинником поведінки людини. Вони 

регулюють поведінку і діяльність (в тому числі і пізнавальну) зсередини, постійно 
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співвідносячи їх хід та проміжні результати з потребами й мотивами. Емоції є 

суб’єктивною (психічною) формою існування потреб [256]. Це свідчить про 

тісний зв’язок емоцій з потребами і мотивами. 

У психологічному словнику за ред. В. Зінченко поняття «емоція» трактується 

як «особливий клас психічних процесів, пов’язаний із інстинктами, потребами, 

мотивами, що відображає у формі безпосереднього переживання індивіда 

значимість певних явищ і ситуацій» [40, с. 427] 

Психологічна енциклопедія характеризує емоції як «психічні стани і процеси, 

в яких відображається безпосереднє, ситуативне переживання життєвих явищ» 

[243, с. 120]. 

М. Яновська вважає, що будь-який метод виховання повинен включати в себе 

емоційно «наповнений» педагогічний інструментарій. Емоції стимулюють, 

«насичують» метод, в результаті цього формується активне ставлення студента до 

діяльності [332, с. 120]. 

Емоції, які людина переживає у щоденному житті, впливають на 

індивідуальний та соціальний розвиток і на формування міжособистісних зв’язків. 

Емоції – це «внутрішній регулятор» діяльності, що слугує організуючим та 

мотивуючим фактором поведінки людини. Вони формуються в ході людської 

діяльності, спрямованої на задоволення потреб, виникаючи, таким чином, в 

діяльності індивіда, вони стають мотивом до діяльності. Емоції, як прояв потреби, 

таким чином, виражають її активну сторону. 

У структурі формування ПС виділяємо позитивні емоції (радість, 

задоволення, упевненість, гордість, гідність, здивування) та негативні (страх, 

образа, досада, нудьга, занепокоєння). У навчанні вони проявляються в 

особливостях мовлення, міміки, моторики. Відтак, емоції – це той інструмент, 

який налаштовує людину на спілкування зі світом, з іншими людьми, з собою. 

Емоційні прояви самостійності студентів в силу вікових особливостей 

знаходяться у безпосередній залежності від їх індивідуальних та 

психофізіологічних особливостей. Позитивні емоції дуже впливають на діяльність 
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людей, особливо з підвищеною емоційністю. Задоволення від активної 

самостійної пізнавальної діяльності викликає найбільший емоційний відгук. 

Успішно виконана робота надає емоційної сили, що є могутнім стимулом для 

подальшої діяльності. 

Самостійне просування в пізнанні навіть за наявності прагнення до 

оволодіння знаннями і способами діяльності може не відбутися, якщо особистість 

не здійснить певного вольового зусилля для його досягнення. Як указує 

В. Селіванов, «уміння долати труднощі виконання – основний показник для 

оцінки вольового розвитку особистості” [264, с. 23]. 

Наявність волі нерозривно пов’язана з існуванням важливих для особистості 

цілей і задач. Постановка і прийняття мети – це той етап, який визначає подальші 

вольові зусилля особистості з її досягнення. 

Вольові прагнення і зусилля характеризують пізнавальну діяльність студента 

на всіх її етапах. На думку С. Рубінштейна, «зачатки волі закладені вже в 

потребах як у вихідних спонуканнях людини до дії» [255, с. 562]. Ці слова 

переконливо показують, що потреба визначає зв’язок мотивів та вольових 

процесів з емоціями. 

У словнику С. Гончаренка воля тлумачиться як «свідома саморегуляція 

людиною поведінки й діяльності, що полягає у здатності активно досягати 

поставленої мети, переборюючи зовнішні й внутрішні перешкоди» [88, с. 83]. 

У психологічній енциклопедії поняття «воля» трактується як «властивість 

психіки, що виявляється у здатності людини здійснювати свідому організацію та 

регуляцію своєї діяльності й поведінки, спрямовану на подолання труднощів на 

шляху досягнення мети» [243, с. 71]. 

Мотив спонукає, стимулює, надає сенс діяльності, а воля сприяє виконанню і 

доведення дії до кінцевого результату. 

Ми солідарні з думкою В. Козакова щодо виокремлення таких етапів 

вольової дії: 

- усвідомлення мети і прагнення досягти її; 
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- усвідомлення низки можливостей досягнення мети; 

- поява мотивів, які стверджують або заперечують ці можливості; 

- боротьба мотивів і вибір; 

- прийняття однієї з можливостей досягнення мети в якості рішення; 

- здійснення прийнятого рішення [151]. 

Вирішальним етапом є боротьба мотивів, в результаті якої визначається вибір 

і, власне, з’являється вольове рішення. При цьому може статися прояв волі 

(студент змусив себе щось зробити, не дивлячись на перешкоди) або слабовілля 

(віддано перевагу мотиву «хочеться» або «не хочеться», а не мотиву «потрібно»). 

В останньому випадку відбувається неузгодженість мети та мотиву, проявляється 

слабовілля. 

Якщо студент має сильну волю, він чітко усвідомлює цілі та способи їх 

досягнення. Якщо при цьому у нього достатні можливості й мотиви, то боротьба 

мотивів і вибір відбувається обґрунтовано й швидко, рішення завжди 

аргументовані та з інтенсивним прагненням, у їх реалізації проявляється і 

стійкість, і активність. 

В. Нікандров [208], систематизуючи вольові властивості особистості, виділяє 

просторову характеристику, що полягає у спрямованості вольової дії на самого 

суб’єкта (самостійність: незалежність, цілеспрямованість, впевненість), часову – 

процесуальність (наполегливість: упертість, терпіння, стійкість, твердість, 

принциповість, послідовність) енергетичну – вольове зусилля, при якому 

витрачається енергія (рішучість та самовладання: витримка, контроль, сміливість, 

відвага та мужність), інформаційну – мотиви, мета, засоби дії і досягнутий 

результат (принциповість). 

На наш погляд, у студентів технічного університету необхідно виховувати 

такі вольові якості засобами ІМ: передусім, активність, цілеспрямованість, 

дисциплінованість, організованість, наполегливість у досягненні цілей, рішучість, 

ініціативність, переконаність, комунікативність, упевненість у своїх силах, 

самостійність у прийнятті рішень, відповідальність за власні рішення, 
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самокритичність, готовність до дій та співпраці, мобільність. Інші вольові якості, 

прямопротилежні самостійності, (впертість, сугестивність, нерішучість, 

слабовілля, безініціативність тощо) необхідно реформувати в дії. 

Особливу роль у формуванні ПС студентів відіграє оцінний компонент, який 

полягає у внутрішній (суб’єктивній) оцінці людиною своєї діяльності, яка надає 

цій діяльності завершеності [4, с. 294–295]. 

Так, науковець В. Лозова характеризує термін «оцінка» – як «вимірювання 

знань, умінь, навичок, погляд на їх рівень» [179, с. 362], він передбачає вплив на 

особистість «... може виявитися у похвалі словом, жесті, міміці вчителя, 

короткому судженні, догані, оціночному вислові» [179, с. 362]. І. Подласий 

розглядає оцінку як «... спосіб раціонального визначення особистого рейтингу ...» 

[232, с. 546]. 

Таким чином, оцінний компонент передбачає адекватну оцінку, критичний 

аналіз та за допомогою якого особистістю осмислюється результат своїх 

пізнавальних здібностей та досягнень. Він характеризується здатністю до 

самостійно-оцінної діяльності у засвоєнні теоретичних знань; здатністю до 

самоконтролю та самооцінки у процесі самостійної пізнавальної діяльності. Він 

забезпечує оцінювання студентом самого себе, своїх якостей, можливостей, 

положення серед інших людей і їх ставлення до себе, що показує вимогливість 

студента до себе, його самокритичність, ставлення до життєвих успіхів і невдач, 

наявність чи відсутність життєвих перспектив. Ефективне формування оцінного 

компонента можливе тільки за внутрішньої активності майбутніх фахівців, що 

спрямована на самоконтроль, самопізнання, саморозвиток та самовдосконалення 

особистості. 

Кожний із розглянутих нами компонентів формування ПС вносить свій 

«вклад» у розвиток особистості. Так, ціле-мотиваційний компонент, як спонукач 

навчальної пізнавальної діяльності, викликає прагнення студентів до оволодіння 

знаннями і способами діяльності. Одночасно він стимулює вольові зусилля з 

подолання пізнавальних труднощів, які виникають в процесі діяльності. Наявність 
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знань та вмінь є основою для формування пізнавальних мотивів. У свою чергу, 

формування навчально-пізнавальних мотивів вимагає певного запасу знань, 

оволодіння деякими логічними прийомами мислення і певного рівня 

сформованості загальних навчальних умінь. 

Змістовно-операційний компонент є основою для формування нових потреб, 

мотивів, інтересів, а також аналізу, контролю отриманих знань. Він відіграє 

важливу роль у формуванні ПС студентів під час вивчення ІМ в технічному 

університеті, оскільки головна мета будь-якого навчання – отримання та 

засвоєння знань. Варто відзначити, що спеціальні вміння, які розвиваються у 

процесі вивчення ІМ у немовному закладі вищої освіти, значною мірою сприяють 

розвитку досліджуваної особистісної якості студентів. 

Емоційно-вольовий компонент забезпечує завершеність навчально-

пізнавальної діяльності, яку спонукає ціле-мотивацій компонент. Завдяки цьому 

відбувається накопичення знань і способів пізнавальної діяльності, що, в свою 

чергу, визначає подальші вольові зусилля в пізнанні. 

Оцінний компонент відстежує хід виконання навчально-пізнавальної 

діяльності, співвідносить отримані результати з загальноприйнятими нормами. 

При досягненні поставленої мети студент відчуває емоційне задоволення, підйом, 

що спонукає до нових дій; у протилежному випадку відбувається коригування 

діяльності, створюється план виправлення помилок, і особистість знову мобілізує 

свої вольові зусилля, щоб впоратися з новими пізнавальними труднощами. 

Отже, ми виявили взаємозв’язок структурних компонентів ПС, яка 

формується в процесі навчально-пізнавальної діяльності студентів, і представили 

їх схематично на рис 2.2. 

Таким чином, розвиток ПС студентів ТЗВО залежить від ступеня 

сформованості кожного з його компонентів. Тому в освітньому процесі потрібно 

використовувати такі методи, засоби, форми навчання, створювати дидактичні 

умови, які б забезпечували формування всіх компонентів ПС, впливаючи на 

ефективність професійної підготовки майбутнього фахівця (на мотиваційну, інте- 
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Рис. 2.2 Взаємозв’язок структурних компонентів ПС студентів технічного 

університету 
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лектуальну, емоційну та оцінну сфери діяльності студентів) та якість освіти 

загалом. 

Для педагогічного дослідження важливим є визначення критерію того явища 

(процесу), на яке спрямоване дане дослідження. Критерій (від грец. kriterion – 

засіб для судження) – ознака, на основі якої здійснюється оцінка, визначення або 

класифікація; мірило оцінки [201]. У довідковій та спеціальній літературі критерій 

визначається як засіб для судження, ознака, на підставі яких здійснюється 

визначення або класифікація чого-небудь, мірило оцінки [39; 59; 138]. Питання 

критеріїв пов’язані із заходами підвищення ефективності професійної діяльності. 

Це питання про те, які параметри даного процесу необхідно вимірювати. 

У нашому дослідженні ми виділяємо такі критерії формування ПС студентів 

технічного університету: спонукальний критерій – рівень сформованості 

професійної спрямованості особистості майбутнього інженера; когнітивний 

критерій – рівень засвоєння майбутнім фахівцем набутих професійних знань; 

особистісний критерій – рівень сформованості професійно важливих і необхідних 

якостей особистості; рефлексивний критерій – рівень оцінювання сформованості 

знань, умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності майбутнього 

інженера. 

Використання критеріального апарату є ефективним за конкретизації його 

змісту за допомогою відповідних показників. У великому тлумачному словнику 

української мови показник трактується як свідчення, доказ, ознака чого-небудь 

[59]. Кожен критерій являє собою групу показників, які якісно і кількісно його 

характеризують. При цьому критерій більш стабільний, а показник динамічний. 

Це означає, що при зміні змісту навчальної дисципліни, зокрема іноземної мови, 

необхідно виявляти новий підхід у визначенні показників для оновленого змісту 

дисципліни. 

Так, спонукальний критерій представлений такими показниками: 

– виявлення позитивної мотивації, мотивації досягнення успіху та 

пізнавальних інтересів у професійній пізнавальній діяльності; 
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– готовність до подолання труднощів в організації професійної діяльності. 

Когнітивний критерій характеризується такими показниками: 

 вияв сформованих знань, умінь та навичок; 

 здатність до самоосвіти на основі здобутих знань. 

Особистісний критерій включає такі показники: 

 сформованість професійно важливих і необхідних для здійснення 

професійної діяльності якостей; 

 усвідомлення значущості своєї діяльності; 

 готовність до дій. 

Рефлексивний критерій представлений такими показниками: 

 здатність до рефлексії власної фахової діяльності; 

 уміння свідомо здійснювати контроль, самоконтроль та усвідомлювати 

оцінку та самооцінку результатів своєї діяльності, з метою подальшого 

самовдосконалення;  

 уміння аналізувати результати своєї фахової діяльності та здійснювати 

корекцію діяльності; 

 прагнення до самовдосконалення, самореалізації та саморозвитку. 

Відтак, ми визначили критерії та показники сформованості ПС студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови, узгодивши їх із 

зазначеними компонентами (рис. 2.3). 

На підставі визначених нами показників та критеріїв необхідно визначити 

рівні сформованості досліджуваного явища. 

Відзначимо, що поняття «рівень» трактується як ступінь якості, величина 

досягнута у чому-небудь; ступінь чиєїсь освіти, культури, підготовки [59, с. 1223], 

ступінь виявлення показника того чи іншого критерію [89]. 

Погляди науковців на рівні ПС представлені в табл. 2.2. 
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Рис. 2.3 Компоненти, критерії та показники вияву сформованості 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі 

вивчення іноземної мови 
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– вияв сформованих знань, 

умінь та навичок; 

– здатність до самоосвіти на 

основі здобутих знань; 

 

– сформованість професійно 
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здійснення професійної 

діяльності якостей; 

– усвідомлення значущості своєї 

діяльності; 

– готовність до дій. 
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Таблиця 2.2 

Наукові погляди на рівні пізнавальної самостійності 

№ Науковець Рівні ПС 

1. Г. Адамів 1) низький; 2) середній; 3)високий 

2. Г. Гаврилова 1) репродуктивний; 2) реконструктивний; 3) творчий 

3. Г. Головко 1) високий; 2) вище за середній; 3) середній; 4) нижче 

середнього; 5) недостатній 

4. І. Підкасистий 1) репродуктивний рівень; 2) перетворюючий рівень; 3) 

варіативний (частково-пошуковий); 4) творчий (вищий) 

5. О. Савченко 1) низький; 2) середній; 3) достатній; 4) високий. 

6. Л. Тархова 1) копіювальний (низький рівень); 2) відтворювально-

творчий (середній рівень); 3) конструктивно-творчий 

(високий рівень) 

7. В. Тюріна 1) ПС відсутня; 2) репродуктивна самостійність; 3) 

реконструктивно-варіативна самостійність; 4) творчий 

рівень самостійності 

8. Т. Шамова 1) репродуктивний; 2) частково-пошуковий; 

3) дослідницький 

 

У межах компонентної структури за обґрунтованими вище критеріями та 

показниками, а також крізь призму проаналізованих поглядів, були визначені три 

рівні сформованості ПС студентів технічного університету в процесі вивчення ІМ: 

репродуктивний, що характеризується копіюванням зразка розумової чи 

практичної дії, продуктивний, що визначається застосуванням знань у змінених 

умовах, та креативний, що виявляється у перенесенні знань у ті умови, котрі ще 

не були відомими раніше (Додаток В, табл. В.1). 

Відтак, репродуктивний рівень сформованості ПС студентів технічного 

університету в процесі вивчення ІМ характеризується низькими показниками всіх 

запропонованих критеріїв: негативною або несвідомою мотивацією досягнення 

успіху, невмінням планувати свою діяльність, а лише репродукувати, відсутністю 

або слабкою розвиненістю професійних мотивів, відсутністю або ситуативним 

виявленням пізнавального та професійного інтересів, потреби в знаннях до 

майбутньої професійної діяльності, самостійної постановки цілей. 
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Відзначимо, що репродуктивний рівень властивий для студентів, які 

нетривало зберігають загальні та професійні знання у пам’яті, застосовують їх за 

зразком (наслідування, завченість) або за заданим алгоритмом дій (упізнавання, 

запам’ятовування, відтворення) з допомогою з боку викладача на всіх етапах 

формування комплексу вмінь (навчально-організаційні, навчально-інформаційні, 

навчально-інтелектуальні, навчально-комунікативні), неточно розуміють 

завдання, вирішують найпростіші завдання одним способом, затрудняються із 

відповіддю, не можуть оцінити ситуацію (практично близький до нуля розвиток 

навичок із засвоєння змісту дисципліни «Іноземна мова»). У них поверхові, 

нестабільні, несистематизовані знання, зокрема з іноземної мови, відповідно, 

продуктивний рівень сформованості ПС студентів проявляється у недостатньому 

розумінні необхідності застосовувати загальні та професійні знання при виконанні 

професійних завдань. 

Для даного рівня притаманна недостатня сформованість особистісно-

значущих якостей та здібностей (низька активність, дисциплінованість, рішучість, 

мобільність, невпевненість у власних силах), відсутність або слабка розвиненість 

вольових зусиль, зокрема, з подолання пізнавальних труднощів, наполегливості у 

вирішенні завдань, комунікативних навичок, наявність негативних емоцій. Відтак, 

студенти означеного рівня не виявляють зацікавленості до організації 

пізнавальної діяльності та не усвідомлюють її значущості, не бачать необхідності 

у професійному зростанні, самовдосконаленні та саморозвитку, не проявляють 

ініціативу, вони неготові до дій та співпраці, самостійно приймати рішення та 

нести за відповідальність за якість та результати виконаної роботи, незалежно 

висловлювати власні думки. 

У результаті у студентів наявна неадекватна (завищена або занижена) 

самооцінка рівня своєї пізнавальної діяльності; самоконтроль, аналіз та корекція 

результатів власної пізнавальної діяльності практично відсутні, рефлексія 

здійснюється за кінцевим результатом. 
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Варто зауважити, що продуктивний рівень сформованості ПС студентів 

технічного університету в процесі вивчення ІМ характеризується нестійкою 

позитивною мотивацією досягнення успіху, продуктивним плануванням 

пізнавальної діяльності, наявністю професійних мотивів, проявом нестійких 

ситуативних пізнавальних та професійних інтересів, усвідомленням значущості 

знань з ІМ для фахової підготовки, але недостатньо розвиненою потребою у 

професійних знаннях до майбутньої діяльності, частковою самостійною 

постановкою цілей та їх досягненням. 

Таким чином, означений рівень сформованості ПС студентів передбачає 

виконання продуктивної діяльності, пов’язаної з перетворенням знань, засвоєних 

на репродуктивному рівні (аналіз, синтез, систематизація, узагальнення 

навчального матеріалу) з мінімальною допомогою викладача на окремих етапах 

формування комплексу вмінь (навчально-організаційних, навчально-

інформаційних, навчально-інтелектуальних, навчально-комунікативних). Він 

властивий студентам з не досить міцними загальними та професійними знаннями, 

що мають певну системність, зокрема, з іноземної мови, які тривало зберігають їх 

у пам’яті та прагнуть до усвідомленого застосування при виконанні професійних 

завдань. У процесі продуктивної діяльності створюється нова інформація, знання 

використовуються в нових умовах, у заданих ситуаціях, схожих з відомими, 

студенти правильно розуміють суть завдання, але розв’язують його не завжди 

успішно, вирішують завдання середньої складності декількома способами, 

стандартні в оцінюванні ситуацій (непогані навички, уміння опанування змісту 

курсу «Іноземна мова» у процесі відтворення). 

Продуктивний рівень характеризується частковою сформованістю емоційно-

вольових якостей. Зацікавленість в організації самостійної пізнавальної діяльності 

ситуативна, проявляється неповне усвідомлення її значущості. Прагнення до 

професійного зростання, самовдосконалення та саморозвитку розвинені 

недостатньо та мають несистематичний характер. Студенти частково проявляють 

ініціативу залежно від складності виконання завдання, вони намагаються діяти та 
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співпрацювати, висловлювати свої думки, долати труднощі. Для них характерні 

позитивні емоцій від пошуку різних способів вирішення завдань, емоції подиву та 

новизни навчального матеріалу. Готовність нести відповідальність за якість та 

результати виконаної роботи появляється нерегулярно. 

Для означеного рівня не повною мірою сформовані вміння здійснювати 

самоконтроль та самоаналіз професійної діяльності, простежується частковий 

прояв взаємоконтролю, взаємооцінки та взаємокорекції. Самооцінка інколи 

адекватна, не завжди виникає бажання коригувати результати власної 

пізнавальної діяльності. 

Креативний рівень ПС студентів технічного університету в процесі 

вивчення ІМ свідчить про абсолютну сформованість усіх компонентів, критеріїв 

та показників, розглянутих у теоретичному матеріалі. Він визначається стійкою 

позитивною мотивацією досягнення успіху, сформованістю глибоких 

професійних мотивів, багатогранністю та домінуванням пізнавальних та 

професійних інтересів, креативним плануванням самостійної пізнавальної 

діяльності, усвідомленням значущості знань з ІМ для фахової підготовки, 

самостійною постановкою та реалізацією всіх видів цілей, готовністю долати 

пізнавальні труднощі, а також передбаченням результатів досягнення власних 

цілей. 

Для студентів означеного рівня характерні сформовані вміння та навички, 

необхідні для виконання самостійної творчої діяльності, притаманні системні 

міцні загальні та професійно важливі знання, зокрема, з іноземної мови, які 

можна використовувати у типових і нестандартних ситуаціях, а також у 

пізнавальній діяльності. Креативний рівень сформованості ПС актуальний для 

студентів з добре розвиненим самостійним мисленням та просторовою уявою у 

всіх видах діяльності, швидким темпом оволодіння новими знаннями, здатністю 

самостійно вивчити матеріал, стійким бажанням пізнавати та оцінювати нову 

інформацію в процесі цілеспрямованого пошуку, які прагнуть до нестандартного 

розв’язання пошукових і творчих завдань, правильно осмислюють зміст завдання, 
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виділяють його елементи та визначають способи виконання (високий розвиток 

навичок у всіх аспектах мови за змістом дисципліни «Іноземна мова»). 

Особистісні важливі якості повністю сформовані, зокрема, активність 

ініціативна, впевненість у власних здібностях та силах, розумне планування та 

чітка організація своєї діяльності, усвідомлення значущості самостійної 

пізнавальної діяльності, наполегливість у вирішенні завдань. Достатньо 

розвинена вольова сфера, готовність нести відповідальність за якість і результати 

виконаної роботи, готовність до співпраці та взаємодопомоги. Для студентів 

означеного рівня притаманні стійкі, усвідомлені позитивні емоцій, сформованість 

комунікативних навичок, здатність висловлювати свою думку незалежно від 

судження інших, прагнення до професійного зростання, самовдосконалення та 

саморозвитку. 

Рефлексія означеного рівня направлена на творче засвоєння матеріалу та 

проникає в усі компоненти і критерії. Креативний рівень сформованості ПС 

студентів характеризується готовністю адекватно оцінювати свої можливості та 

самостійно коригувати результати власної діяльності. Самоконтроль має 

випереджальний характер, постійно наявні взаємоконтроль, взаємооцінка та 

взаємокорекція. 

Таким чином, розвиток ПС відбувається в процесі навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, ефективність якої залежить від сформованості ПС. Ми 

встановили, що ПС є складною цілісною структурою взаємопов’язаних 

компонентів (ціле-мотиваційний, змістовно-операційний, емоційно-вольовий, 

рефлексивно-оцінний), кожен з яких виконує свою функцію, корелюючи з 

визначеними критеріями (спонукальний, когнітивний, особистісний, 

рефлексивний) та показниками, за якими можна визначити рівні (креативний, 

продуктивний та репродуктивний) сформованості ПС студентів технічного 

університету, а також окреслено зміст цих рівнів. Проведий аналіз дає можливість 

провести моніторингові дослідження із даного питання та визначити реальний 
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стан сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного університету 

в процесі вивчення іноземної мови. 

 

 

2.2. Діагностика сформованості пізнавальної самостійності студентів у 

процесі вивчення іноземної мови 

 

Діагностика є важливим компонентом освітнього процесу, за допомогою якої 

визначається досягнення поставлених цілей і без якої неможливе ефективне 

управління дидактичним процесом, а відтак і точне визначення його результатів. 

Зокрема, як стверджує Ю. Бабанський «... сама структура процесу навчання 

передбачає функціонування компонента зворотного зв’язку, без якого неможливо 

забезпечити регулювання і коригування цього процесу, проектування і 

конкретизацію нових цілей навчання» [24, с. 36]. 

Зауважимо, що в перекладі з грецької мови термін «діагностика» 

(diagnōstikos) тлумачиться як «здатність до розпізнання» [38, с. 223]. Слід 

відзначити, що педагогічна діагностика сприяє виявленню передумов, умов та 

результатів педагогічного процесу з метою його оптимізації. З її допомогою 

аналізується освітній процес і визначаються результати навчання . 

У контексті нашого дослідження для того, щоб визначити вихідний рівень 

сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного університету у 

процесі вивчення іноземної мови, був проведений констатувальний етап 

педагогічного експерименту, метою якого є вивчення, аналіз та оцінка реального 

стану сформованості означеного феномену. Досягнення зазначеної мети 

забезпечується за допомогою реалізації таких взаємопов’язаних завдань: 

1) виявлення й аналіз позитивної мотивації, мотивів навчальної діяльності 

студентів технічного університету в контексті проблеми формування пізнавальної 

самостійності (ціле-мотиваційний компонент); 
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2) з’ясування обізнаності студентів щодо сутнісної характеристики 

досліджуваного процесу, а також визначення реального стану сформованості 

загальних та професійних знань, комплексу необхідних умінь (навчально-

організаційних, навчально-інформаційних, навчально-інтелектуальних, 

навчально-комунікативних) та навичок для майбутньої професійної самостійної 

діяльності (змістовно-операційний компонент); 

3) виявлення емоційного ставлення до навчальної діяльності та професійно 

важливих вольових якостей студентів у руслі досліджуваної проблеми (емоційно-

вольовий компонент); 

4) визначення здатності студентів оцінювати результати своєї пізнавальної 

діяльності (оцінний компонент). 

Констатувальним етапом педагогічного експерименту було охоплено 235 

студентів (контрольна група (КГ) – 125, експериментальна група (ЕГ) – 110) 

технічних спеціальностей першого курсу Севастопольського національного 

університету ядерної енергії та промисловості (2010-2014 рр.) та Луцького 

національного технічного університету (2015-2017 р.р.). Всі студенти навчалися 

на технічних спеціальностях, зокрема, на спеціальностях «Комп’ютерні 

системи», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» і вивчали іноземну 

мову, англійську зокрема. 

Для проведення констатувального етапу педагогічного експерименту було 

використано комплекс взаємодоповнюючих методик досліджень, зокрема: для 

діагностики ціле-мотиваційного компоненту – методика «Мотивація успіху та 

боязні невдачі» (А. Реан), методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності 

студентів» (А. Реан, В. Якунін); для визначення змістовно-операційного 

компоненту проводилось анкетування студентів технічного університету (Анкета 

№ 1 на виявлення характеру їхнього ставлення до необхідності формування 

пізнавальної самостійності у процесі вивчення іноземної мови та Анкета № 2 на 

з’ясування рівня компетентності студентів в опануванні іноземної мови як 

підґрунтя забезпечення їхньої пізнавальної самостійності); для встановлення 
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емоційно-вольового компоненту використовувався питальник «Діагностика 

вольового потенціалу особистості»; для оцінного компоненту – застосовувалась 

методика «Визначення рівня самооцінки» (С.В. Ковальов), а також низку 

взаємопов’язаних методів досліджень, а саме: анкетування, спостереження, 

бесіда, тестування (табл.2.3). 

Таблиця. 2.3 

Діагностика сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови 

КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 

Ціле-мотиваційний Методика «Мотивація успіху та боязні невдачі» 

(А. Реан); 

Методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності 

студентів» (А. Реан, В. Якунін) 

Спостереження, бесіда, тестування 

Змістовно-операційний Анкетування (Анкета № 1) на виявлення характеру 

ставлення студентів до необхідності формування 

пізнавальної самостійності у процесі вивчення 

іноземної мови; 

Анкета № 2 на з’ясування рівня компетентності 

студентів в опануванні іноземної мови як підґрунтя 

забезпечення їхньої пізнавальної самостійності) 

Спостереження, бесіда, тестування 

Емоційно-вольовий Питальник «Діагностика вольового потенціалу 

особистості» 

Спостереження, бесіда, 

Оцінний Методика «Визначення рівня самооцінки» 

(С. Ковальов) 

Спостереження, бесіда, 
 

Процедура дослідження за методикою «Мотивація успіху та боязні невдачі» 

(А. Реан), спрямованої на діагностику мотивації досягнення та мотивацію 

уникнення невдач, полягала у тому, щоб на зазначені твердження достатньо 

швидко відповідати «так» або «ні», довго не замислюючись. За загальною 

кількістю балів визначалася частота вибору тієї чи іншої мотивації. Методика 

дозволила з’ясувати основні види мотивації навчальної діяльності студентів 

першого курсу технічних університетів (Додаток Г). 



140 

 

 

 

Аналіз результатів дослідження засвідчив переважання у студентів мотивації 

уникнення невдач (53%). Зазначимо, що мотивація уникнення невдачі належить 

до негативної сфери, що передбачає стратегію поведінки, зорієнтовану на 

уникнення відповідальності, страх новизни та ризику, помилок та невдач, що у 

нашому випадку може негативно позначитися на формуванні пізнавальної 

самостійності студентів технічних закладів вищої освіти. (Додаток Г, табл.Г.1). 

Для діагностики мотивів навчальної діяльності студентів, застосовувалась 

методика А. Реана та В. Якуніна «Вивчення мотивів навчальної діяльності 

студентів» [121, с. 434] (Додаток Д). У контексті дослідження нас цікавило, які 

мотиви для студентів першого курсу технічних університетів є домінуючими у 

процесі навчання. Респондентам пропонувалось із шістнадцяти запропонованих 

варіантів мотивів вибрати п’ять, найбільш вагомих для них, ранжуючи ступінь їх 

значущості за 5-бальною шкалою. Для кожного респондента проводився якісний 

аналіз значущих мотивів навчально-професійної діяльності. За всією вибіркою 

визначалася частота вибору того чи іншого мотиву. Питальник дозволив з’ясувати 

провідні мотиви навчальної діяльності студентів першого курсу (Додаток Д, 

табл. Д.1). 

Аналіз результатів дослідження студентів першого курсу технічних закладів 

вищої освіти засвідчив, що домінуючими мотивами пізнавальної діяльності 

більшості студентів (53%) є отримати диплом (1) і успішно вчитися, складаючи 

іспити на «відмінно» та «добре» (2), успішно продовжити навчання на наступних 

курсах (3), постійно отримувати стипендію (4), які відносяться до негативної 

мотивації, яка може стимулювати навчальну роботу студентів протягом певного 

проміжку часу, але не можна допускати її постійної дії. 

Далі у рейтингу слідують наступні мотиви: стати висококваліфікованим 

спеціалістом (5), набути глибоких та міцних знань (6), забезпечити успіх 

майбутньої професійної діяльності (7), що є показником свідомого бажання 

отримати знання, професійні навички задля професійного успіху. Для них 

характерне прагнення до самоосвіти, що вирізняється постійною спрямованістю 
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на вдосконалення способів оволодіння знаннями. Спрямованість на предмет 

навчальної діяльності значною мірою відображає специфіку навчально-

пізнавальної діяльності студентів, у процесі якої відбувається формування та 

розвиток ПС. Ми вважаємо, що мотив самоосвіти реально може бути 

сформований лише в умовах ТЗВО, який стимулює становлення стійких прагнень 

до самостійного оволодіння знаннями протягом усього життя. 

Такі мотиви, як досягти поваги викладачів (8), уникнути осуду і покарання за 

погане навчання (9), досягти схвалення батьків та оточення (10), свідчать про 

спрямованість студентів технічних закладів вищої освіти на мотивацію схвалення, 

досягти якої можна не запускаючи вивчення дисциплін навчального циклу (11), 

будучи постійно готовим до чергових занять (12), не відстаючи від однокурсників 

(13), будучи прикладом для них (14), виконуючи педагогічні вимоги (16). Однак, 

мотив «отримати інтелектуальну насолоду» (15) для них не є головним, на жаль, 

оскільки саме він сприяє формуванню пізнавальних інтересів у студентів, їх 

позитивного ставлення до навчання. 

Розуміючи, що відсутність мотивації на початковій стадії навчання 

призводить до зневіри в можливість засвоїти ІМ, до закріплення негативного 

ставлення до дисципліни, ми спрямовуємо зусилля на актуалізацію ціле-

мотиваційної сфери особистості студентів, а саме: позивної мотивації та 

цілеспрямованості майбутніх інженерів до самостійної пізнавальної діяльності. 

Для початку було проведено бесіду-дискусію, у процесі проведення якої ми 

намагалися з’ясувати: для чого необхідне вивчення ІМ у ТЗВО, чи буде вона 

використовуватися ними в майбутній професії, яким чином зробити процес 

засвоєння ІМ простішим, ефективнішим та якіснішим. Нами виявлено, що 

студенти намагалися відповідати ІМ на поставлені питання аргументовано, часто 

переходячи на рідну мову. Деякі студенти відчували почуття незадоволеності, 

страху допустити помилку, але запропоновані питання були особистісно 

значущого характеру, а відтак, поступово всі включалися у дискусію. На перших 
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заняттях нам доводилося нагадувати студентам, що вони прийшли навчатися, і за 

бажання та старанності вони зможуть вирішити поставлені завдання. 

Таким чином, детальна робота з розвитку мотивації навчальної діяльності 

студентів технічного університету в процесі навчання ІМ не тільки на перших 

заняттях, а й протягом усього періоду навчання, значною мірою сприяє 

актуалізації їх позитивної мотивацій, цілеспрямованості та пізнавальної 

самостійності. 

Із метою з’ясування обізнаності студентів щодо сутнісної характеристики 

досліджуваного процесу, а також визначення реального стану сформованості 

загальних та професійних знань, комплексу необхідних умінь (навчально-

організаційних, навчально-інформаційних, навчально-інтелектуальних, 

навчально-комунікативних) та навичок для майбутньої професійної самостійної 

діяльності за змістовно-операційним компонентом проводилось анкетування 

студентів першого курсу Севастопольського національного університету ядерної 

енергії та промисловості проведеного протягом 2010-2011 навчального року та 

Луцького національного технічного університету (2015-2017рр.). 

Відтак, аналіз результатів авторської анкети №1 на виявлення характеру 

ставлення студентів до необхідності формування пізнавальної самостійності у 

процесі вивчення іноземної мови студентів (Додаток Е) засвідчив відсутність 

чіткого розуміння ними змісту поняття «пізнавальна самостійність». Результати 

продемонстрували їхню обізнаність із окремими ознаками сутнісної 

характеристики досліджуваного явища (19%), стверджуючи, що «пізнавальна 

самостійність – це «самостійне пізнання / вивчення нової інформації», 

«саморозвиток студента», «самостійно розбиратися у тому, що цікаво», 

«самостійне навчання», «коли ти самостійно щось робиш і в процесі пізнаєш, як 

робити правильно», «здатність особистості до самонавчання, саморозвитку, 

самостійної пізнавальної діяльності», «бажання докладніше дізнатися про щось 

нове», «можливість самостійно отримувати знання, удосконалюватися, 

знаходити цікаві факти», проте й показали відсутність холістичного (цілісного) 
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уявлення досліджуваного явища (23%), зводячи всі характеристики до 

самостійного вивчення / опрацювання навчального матеріалу. Судження 

студентів, що пізнавальна самостійність – це «самостійне опрацювання 

матеріалу без зовнішньої допомоги», «процес навчання якої-небудь дисципліни 

самостійно за допомогою допоміжних засобів без лекційного матеріалу 

викладача», «уміння самостійно вивчати новий матеріал, аналізувати його та 

робити висновки», «цілеспрямована діяльність з вивчення дисципліни», «вивчення 

дисципліни через Інтернет та інші джерела», «самостійне вивчення іноземної з 

мови метою саморозвитку», що становить 9%, характеризує їх поверхневе 

розуміння досліджуваного феномена, а 49% респондентів не змогли дати чіткої 

відповіді на поставлене запитання. Узагальнені дані щодо характеру обізнаності 

респондентів із поняттям «пізнавальна самостійність» відображено на діаграмі 1 

(рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 Характер обізнаності респондентів із поняттям «пізнавальна 

самостійність» 

Більшість респондентів уважає (68%), що вивчення іноземної мови сприяє 

виробленню самостійності та наполегливості в професійній діяльності. 17% 

респондентів відповіли «так» на поставлене запитання, «так, але за певних умов» 
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– 51%, «частково» – 19%, «ні» – 13%. Дані результати свідчать про розуміння 

важливості вивчення ІМ студентами технічного університету. 

Інше питання анкети було пов’язане з оцінюванням значущості пізнавальної 

самостійності у процесі вивчення іноземної мови в майбутній професійній 

діяльності, відповіді на яке дозволили констатувати, що 22% студентів технічного 

університету діагностували важливість досліджуваного феномена як «дуже 

значуща», 54% – як «значуща», 21% – як «значуща, але не завжди» і 3% – як 

«незначуща», що вказує на розуміння студентами ТЗВО необхідності пізнавальної 

самостійності в їх навчальній діяльності. 

Про це свідчить і наступне питання про значущість пізнавальної 

самостійності (за самооцінними судженнями студентів), на яке значна частина 

всіх опитаних змогли дати чітку відповідь (63%). Серед висловлених пропозицій 

нами виокремлені найбільш суттєві і водночас ті, які називають більшість 

респондентів вищезазначених навчальних закладів: отримання знань, самостійно 

опрацьовуючи навчальну літературу (10%), самостійна робота в мережі Інтернет 

(13%), самостійне виконання завдань (12%), для кар’єрного росту (10%), 

розширенню міжнародних зв’язків (8%), самостійне створення проектів (7%), 

самостійне читання літератури за фахом іноземною мовою (15%), 

прослуховування аудіозаписів (14%), перегляд відеоматеріалів (11%). 

Однак, більша кількість студентів (72%) хотіли б оволодіти навичками 

пізнавальної самостійності саме у процесі вивчення іноземної мови, навчаючись у 

технічному закладі вищої освіти, серед яких 47% респондентів відповіли «так», 

«ні, я зможу це зробити в процесі діяльності» – 25%, не бажають оволодівати 

навичками пізнавальної самостійності у процесі вивчення іноземної мови – 8% і 

не визначилися з відповіддю – 20% (рис. 2.5). Виявлені показники засвідчують, що 

існує значна потреба з боку студентів технічного університету у знаннях із 

зазначеної проблеми. 
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Рис. 2.5 Розподіл студентів технічного університету щодо оволодіння 

навичками пізнавальної самостійності у процесі вивчення іноземної мови (за 

самооцінними судженнями) (%) 

Аналіз анкетування свідчить про те, що 10% студентів технічного 

університету оцінили ступінь сформованості своєї пізнавальної самостійності за 

10-бальною шкалою на 10 балів, у той час як 4% респондентів оцінили на 1 бал. 

Результати опитування представлені на гістограмі (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 Розподіл студентів, щодо оцінювання ступеня сформованості їх 

пізнавальної самостійності за 10-бальною шкалою (за самооцінними 

судженнями) (%) 
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Щодо видів діяльності, які, на думку студентів, найбільше сприяють 

формуванню пізнавальної самостійності, запропоновані варіанти були ранжовані 

респондентами так: навчальна – 19%; науково-дослідна – 14%; виробнича 

практика – 28%; самостійна робота – 29%; не змогли дати відповіді – 9%; свій 

варіант відповіді – 1% («безвихідь»). Результати опитування представлені на 

гістограмі (рис 2.7). 

19,00%

14,00%

28,00%

29,00%

9,00% 1,00%

навчальна науково-дослідна

виробнича практика самостійна робота

не змогли дати відповідь свій варіант відповіді

 

Рис.2.7 Види діяльності, які найбільше сприяють формуванню пізнавальної 

самостійності 

Задля більш результативного формування пізнавальної самостійності у 

процесі вивчення іноземної мови студенти технічного університету пропонували 

(останнє запитання анкети №1) такі відповіді: забезпечення комп’ютерними 

класами під час навчання – 10%; виробнича практика за кордоном – 31%; 

поєднання теоретичного матеріалу з практикою – 21%; участь у науково-

практичних конференціях – 13%; участь в олімпіадах, конкурсах – 10%; 

збільшення навчальних годин – 5%. 

Для з’ясування рівня компетентності студентів в опануванні іноземної 

мови як підґрунтя забезпечення їхньої пізнавальної самостійності було також 

проведено опитування студентів (авторська анкета № 2, додаток Е). Аналіз 

результатів опитування засвідчив такий розподіл рангових позицій щодо 

значущості певних навичок у формуванні пізнавальної самостійної діяльності 
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майбутніх інженерів, а саме: необхідні навички з говоріння – 73%; читання – 

60%; аудіювання – 26%; письма – 24%. На заняттях з іноземної мови більше часу 

слід приділяти формуванню навичок з: говоріння – 79%; аудіювання – 25%; 

граматики – 48%; читання – 31%, письма – 22%. Більшість респондентів (58%) 

уважає, що при роботі над переказом тексту вони можуть проаналізувати і 

оцінити власну діяльність. Результати свідчать про те, що володіння іноземною 

мовою, розмовна практика для студентів технічного університету є необхідною 

складовою їх майбутньої професійної діяльності. 

Варто зазначити, що значна частина студентів (42%) регулярно готується 

до занять з іноземної мови самостійно. Крім підручника і словника, вони 

постійно використовують у своїй самостійній роботі необхідну додаткову 

літературу з іноземної мови (38%). Невелика кількість респондентів складають 

діалог самостійно, правильно використовуючи лексичний мінімум теми, 

граматичні і мовні словотворчі моделі даного розділу (21%). Хоча студенти 

технічного університету і прагнуть самостійно працювати над навичками 

опанування усного мовлення іноземною мовою (48%), проте вони не схильні 

самостійно працювати над будь-яким аспектом мови, виконувати творчі завдання 

(28%), робити переклади газетного матеріалу за фахом (23%), виконувати 

граматичні тести (33%), самостійно слухати записи, дивитись відео (32%). 

Наступний блок запитань спрямовувався на діагностику емоційно-

вольового компонента сформованості пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету, а саме: виявлення емоційного ставлення до навчальної 

діяльності та професійно важливих вольових якостей студентів у руслі 

досліджуваної проблеми. 

Так, студентам ТЗВО було запропоновано дати відповіді на п’ятнадцять 

запитань (Додаток Ж). У випадку згоди зі змістом запитання студентам варто 

було написати «так», якщо сумнівались чи були невпевнені – «не знаю» (або 

«буває», «трапляється»), якщо не погоджувались – «ні». Результати опитування 

дали змогу виявити такі показники сформованості вольового потенціалу 
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респондентів: високий – 2%; середній – 44%; низький – 54%, тобто переважає 

низький і середній рівень сформованості досліджуваного компонента. 

Важливим завданням у рамках формування пізнавальної самостійності 

майбутніх інженерів є визначення здатності студентів оцінювати результати своєї 

пізнавальної діяльності, тому їм була запропонована методика С. Ковальова на 

визначення рівня самооцінки (Додаток З). Аналіз даних свідчить про те, що 

високий рівень самооцінки характерний для 3% опитуваних, середній – для 43% 

і низький – для 54%, тобто переважають середній та низький рівні 

сформованості даного компонента. 

Завершальним моментом констатувального етапу педагогічного 

експерименту було визначення вихідних рівнів сформованості пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови. Для цього було розроблено експериментальну методику її визначення на 

підставі оцінки сформованості компонентів досліджуваного явища (згідно зі 

структурно-компонентною та рівневою характеристиками (п. 2.1), з 

використанням діагностувальних методик, описова характеристика якої подається 

в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Оцінка сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови 

Критерії Показники вияву Шкала вимірів рівнів 

1 2 3 

Спонукальний 

– виявлення позитивної мотивації, 

мотивації досягнення успіху та 

пізнавальних інтересів у професійній 

пізнавальній діяльності; 

– готовність до подолання труднощів в 

організації професійної діяльності. 

Креативний 

(15–20 балів) 

Продуктивний 

(9–14 балів) 

Репродуктивний 

(1–8 балів) 

Когнітивний 

– вияв сформованих знань, умінь та 

навичок; 

– здатність до самоосвіти на основі 

здобутих знань. 

Креативний 

(15–20 балів) 

Продуктивний 

(9–14 балів) 

Репродуктивний 

(1–8 балів) 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 

Особистісний 

– сформованість професійно важливих 

і необхідних для здійснення 

пізнавальної діяльності якостей; 

– усвідомлення значущості самостійної 

пізнавальної діяльності; 

– готовність до дій. 

Креативний 

(15–20 балів) 

Продуктивний 

(9–14 балів) 

Репродуктивний 

(1–8 балів) 

Рефлексивний 

– здатність до рефлексії власної фахової 

діяльності; 

– уміння свідомо здійснювати контроль, 

самоконтроль та усвідомлювати оцінку 

та самооцінку результатів своєї 

діяльності, з метою подальшого 

самовдосконалення; 

– уміння аналізувати результати своєї 

фахової діяльності та здійснювати 

корекцію діяльності; 

– прагнення до самовдосконалення, 

самореалізації та саморозвитку. 

Креативний 

(15–20 балів) 

Продуктивний 

(9–14 балів) 

Репродуктивний 

(1–8 балів) 

 

 

Результати констатувального зрізу (всього взяло участь – 235 студентів (КГ 

– 125 та ЕГ – 110 студентів) щодо вихідних рівнів сформованості пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови за кожним критерієм наводимо в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Вихідні рівні сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови 

(констатувальний етап педагогічного експерименту) 

Критерії Групи 

Рівні 

Репродуктив-

ний 

Продуктив-

ний 

Креативний 

абс % абс % абс  % 

Спонукальний 

ЕГ 59 53,6 46 41,9 5 4,5 

КГ 71 56,8 50 40 4 3,2 

Когнітивний 

ЕГ 68 61,8 38 34,6 4 3,6 

КГ 72 57,6 49 39,2 4 3,2 
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Продовження табл. 2.5 

Особистісний 

ЕГ 63 57,3 45 40,9 2 1,8 

КГ 70 56 51 40,8 4 3,2 

Рефлексивний 

ЕГ 61 55,5 46 41,8 3 2,7 

КГ 65 52 54 43,2 6 4,8 

 

Щодо вихідних рівнів сформованості пізнавальної самостійності лише 4,5% 

(ЕГ) та 3,2% (КГ) студентів технічного університету мають креативний рівень 

сформованості ПС за спонукальним критерієм; за когнітивним критерієм 

креативний рівень сформованості ПС мають 3,6% (ЕГ) та 3,2% (КГ); за 

особистісним критерієм – 1,8% (ЕГ) та 3,2% (КГ); за рефлексивним критерієм – 

2,7% (ЕГ) і 4,8% (КГ). Інші рівневі дані такі: спонукальний критерій – 

репродуктивний рівень: ЕГ – 53,6 %, КГ – 56,8 %; продуктивний рівень: ЕГ – 

41,9%, КГ – 40%; когнітивний критерій – репродуктивний рівень: ЕГ – 61,8%, КГ 

– 57,6% ; продуктивний рівень: ЕГ – 34,6% , КГ – 39,2%; особистісний критерій – 

репродуктивний рівень: ЕГ – 57,3%, КГ – 56%; продуктивний рівень: ЕГ – 40,9%, 

КГ – 40,8%; рефлексивний критерій – репродуктивний рівень: ЕГ – 55,5%, КГ – 

52 %; продуктивний рівень: ЕГ – 41,8 %, КГ – 43,2 %. 

Аналіз набутих даних переконливо доводить, що найбільша кількість 

респондентів за результатами констатувального етапу педагогічного 

експерименту перебувала на репродуктивному (ЕГ 57% і КГ 56%) та 

продуктивному (ЕГ 40% і КГ 41%) рівнях сформованості пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови. 

Для оцінювання статистичної достовірності виявлених відмінностей 

сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови між респондентами КГ та ЕГ за виділеними 

критеріями нами застосовано статистичний критерій Колмогорова-Смирнова. Цей 

метод використовується у випадках, коли здійснюється, зокрема, порівняння двох 

розподілів (емпіричного з теоретичним або одного емпіричного з іншим 
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емпіричним розподілом), дає змогу знайти точку, в якій сума накопичених 

відмінностей між двома розподілами є найбільшою, та оцінити достовірність цих 

відмінностей. Крім того ми не можемо припустити параметри закону розподілу 

показника, що вивчається. Також, показники, які вивчаються нами вимірюються 

за шкалою найменувань [22]. 

Проілюструємо практичне застосування цього методу для визначення 

статистичної достовірності виявлених відмінностей між студентами КГ та ЕГ за 

рівнями сформованості спонукального, когнітивного, особистісного та 

рефлексивного критеріїв. 

Сформулюємо гіпотези:  

Н0: Відмінності між рівнями сформованості показників спонукального, 

когнітивного, особистісного та рефлексивного критеріїв у студентів КГ і ЕГ 

статистично недостовірні.  

Н1: Відмінності між рівнями сформованості показників спонукального, 

когнітивного, особистісного та рефлексивного критеріїв у студентів КГ і ЕГ 

статистично достовірні. 

Для перевірки сформульованих гіпотез знайдемо емпіричне значення 

критерію за формулою (4) та порівняємо його з критичними значеннями для рівня 

значущості р ≤ 0,05 (враховуючи, що для педагогічних досліджень допустимою є 

величина похибки ± 5%). Для цього спочатку підрахуємо емпіричні частості за 

кожним рівнем градації ознаки (рівнем сформованості показника) для розподілів 

КГ та ЕГ за формулами:  

 (1) 

 (2) 

де fе – емпірична частота на відповідному рівні градації знань; N – кількість 

студентів у контрольній групі, M – в експериментальній. Далі потрібно 



152 

 

 

 

підрахувати накопичені емпіричні частості для розподілу студентів КГ та ЕГ за 

формулою: 

 (3) 

де, Σ f*
j-1 – частість, накопичена на попередніх рівнях градації знань, j – 

порядковий номер рівня градації знань, f*
j – частість цього рівня градації ознаки. 

Після цього обчислюються різниці між накопиченими частотами за кожним 

рівнем градації знань студентів, знаходяться абсолютні величини різниць, без їх 

знаку, які позначають через d. Серед цих різниць знаходиться dmax, яке 

підставляється у формулу: 

 (3) 

де N – кількість спостережень у КГ; M – кількість спостережень у ЕГ;  

dmax – найбільша абсолютна величина різниці між накопиченими частотами за  

кожним рівнем градації знань студентів. 

Проведемо обчислення на основі даних показників спонукального, 

когнітивного, особистісного та рефлексивного критеріїв серед студентів закладів, 

що беруть участь в педагогічному експерименті. 

За результатами обчислень статистичної достовірності відмінності між 

рівнями сформованості пізнавальної самостійності студентів КГ і ЕГ технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови за показниками спонукального 

критерію, що подані в таблиці вище λемп. = 0,245. З таблиці критичних значень 

знаходимо, що для рівня значущості p ≤ 0,05 (приймається для педагогічних 

досліджень) λк = 1,36. Отже, при порівнянні виконується співвідношення: λемп. < 

λк. 

Отож потрібно прийняти нульову гіпотезу, а відхилити альтернативну, тобто 

відмінності між рівнями сформованості пізнавальної самостійності студентів КГ і 

ЕГ технічного університету в процесі вивчення іноземної мови за показниками 

спонукального критерію статистично недостовірні. Це означає, що групи 



153 

 

 

 

максимально ідентичні за рівнем сформованості пізнавальної самостійності за 

показниками спонукального критерію. 

Аналогічно здійснювалося оцінювання статистичної достовірності 

відмінностей між студентами КГ та ЕГ за когнітивним, особистісним та 

рефлексивним критеріями. На основі отриманих даних емпіричні значення 

критерію Колмогорова-Смирнова за всіма показниками рівнів сформованості 

критеріїв (Додаток К) ми можемо стверджувати, що приймається гіпотеза H0, а 

отже групи максимально ідентичні за всіма критеріями, що дає право 

продовжувати в них експериментальну роботу. 

Відтак, у результаті констатувального етапу педагогічного експерименту ми 

дійшли таких висновків: 

- розроблені на основі теоретичного аналізу, компоненти, критерії та 

показники, використані методи дослідження є інформативними щодо вивчення 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови; 

- кількісні значення показників формування пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету засвідчили, що традиційні засади організації 

освітнього процесу, за якими здійснювалося навчання майбутнього інженера, для 

сучасного етапу розвитку освіти та суспільства недостатньо формують їх 

пізнавальну самостійність. Все це свідчить, що самі методи, форми, засоби 

викладання іноземної мови потребують вдосконалення, відповідно до сучасних 

вимог професійної освіти; 

- набутий матеріал має здебільшого діагностувальний характер, однак він 

осмислюється нами як підґрунтя для розроблення дидактичних умов, оскільки 

віддзеркалює реальний стан досліджуваної проблеми у практиці технічних 

закладів вищої освіти. Виявлення та забезпечення цих дидактичних умов 

необхідне для успішного вирішення завдань щодо формування пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови. 



154 

 

 

 

2.3. Дидактичні умови формування пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету у процесі вивчення іноземної мови 

 

Важливу роль у формуванні пізнавальної самостійності студентів ТЗВО 

технічного закладу вищої освіти у процесі вивчення іноземної мови займає 

комплекс відповідних дидактичних умов, які позитивно впливають на їхній 

інтелектуальний рівень, удосконалення навчальної діяльності, емоційно-вольові 

стани, мотиваційну складову, самореалізацію, тобто сприяють різнобічному 

розвиткові особистості. 

Варто відзначити, що у сучасних дослідженнях поняття «умова» 

використовується досить широко. Під умовами розуміється: 1) середовище, в 

якому відбувається діяльність; 2) сукупність чинників, що впливають на процес 

здійснення діяльності [151, с. 19]. На думку В. Андреєва, педагогічні умови є 

результатом «цілеспрямованого відбору, конструювання й застосування елементів 

змісту, методів (прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення 

дидактичних цілей» [12, с. 86]. Науковець О. Бражнич уважає, що педагогічні 

умови є сукупністю об’єктивних можливостей змісту, методів, організаційних 

форм і матеріальних можливостей здійснення педагогічного процесу, що 

забезпечує успішне досягнення поставленої мети [47]. Таким чином, у педагогіці 

умови найчастіше розуміють як чинники, обставини, сукупність заходів, від яких 

залежить ефективність функціонування педагогічної системи. 

Сучасна дидактика визначає умови як сукупність чинників, компонентів 

освітнього процесу, що забезпечують успішність навчання. Поняття «дидактичні 

умови» в сучасній педагогічній думці традиційно розуміється як така ситуація 

(обставина), за якої компоненти освітнього процесу подано в органічному 

взаємозв’язку і яка надає можливість викладачу плідно викладати, керувати 

освітнім процесом, а студентам – успішно навчатися [9]. Дидактична умова – 

стійкий рухомий зв’язок, що відображає функціонування і розвиток процесу 

навчання [88, с. 131]. 
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У контексті дослідження під дидактичними умовами ми розуміємо 

сукупність необхідних та взаємопов’язаних заходів, що сприяють успішному 

формуванню пізнавальної самостійності майбутніх фахівців. До таких умов 

належать: 

– актуалізація позитивної мотивацій та цілеспрямованості студентів 

технічного університету до самостійної пізнавальної діяльності; 

– інтенсифікація позитивного емоційно-вольового ставлення майбутніх 

інженерів до процесу самостійної пізнавальної діяльності при вивченні іноземної 

мови; 

– активізація освітнього процесу вивчення іноземної мови на основі 

дидактично обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених завдань, 

необхідних для виконання самостійної творчої діяльності, зорієнтованих на 

успішну професійну діяльність та особистісно-професійний розвиток студентів 

технічного університету. 

На нашу думку, перша умова – актуалізація позитивної мотивацій та 

цілеспрямованості студентів технічного університету до самостійної 

пізнавальної діяльності – передбачає формування та розвиток позитивної 

мотивації досягнення успіху, формування професійних мотивів, домінування 

пізнавальних та професійних інтересів, креативне планування самостійної 

пізнавальної діяльності, а також самостійну постановку та реалізацію всіх видів 

цілей. 

Передусім зауважимо, що створення позитивної навчальної мотивації є 

одним із актуальних завдань сучасної освіти, а її розвиток забезпечує подолання 

студентами труднощів у навчальній діяльності, викликає їхню активність та 

інтерес. 

Мотивація, як уже зазначалося раніше (п. 2.1.), відіграє важливу роль у 

навчальній діяльності студентів. Науковець А. Маркова, досліджуючи навчальну 

діяльність, виділяє декілька типів ставлення до процесу навчання: негативне 

(байдуже, нейтральне), позитивне (аморфне), позитивне (пізнавальне, ініціативне, 
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усвідомлене), позитивне (особистісне, відповідальне, дієве) [190, с. 12]. Для 

негативного відношення ставлення є: бідність мотивів; пізнавальні мотиви 

вичерпуються інтересом до результату; не сформовані уміння ставити цілі, долати 

труднощі; навчальна діяльність не сформована; відсутня орієнтація на пошук 

різних способів дії. За позитивного (аморфного) ставлення до навчання 

спостерігаються нестійкі переживання новизни, допитливості, ненавмисного 

інтересу; широкі соціальні мотиви обов’язку; розуміння і первинне осмислення 

цілей, поставлених викладачем. Навчальна діяльність характеризується 

виконанням окремих навчальних дій за зразком та інструкцією, а також простих 

видів самоконтролю і самооцінки (також за зразком) [190, с.12]. 

За позитивного (пізнавального, усвідомленого, ініціативного) ставлення до 

навчання мотивація характеризується «пере визначенням» і «до визначенням» 

завдань викладача; постановкою нових цілей; осмисленням співвідношення 

мотивів і цілей. При цьому навчальна діяльність характеризується самостійним 

цілевизначенням, а також виконанням дій із власної ініціативи; вміннями 

планувати й оцінювати свою навчальну діяльність, розгорнутий самоконтроль і 

самооцінку. За позитивного (особистісного, відповідального, дієвого) ставлення 

студента до навчання мотивація характеризується збалансованістю і гармонією 

між окремими мотивами; вміннями ставити перспективні, нестандартні цілі і 

реалізовувати їх; умінням долати перешкоди, досягаючи мети. У навчальній 

діяльності спостерігаються пошук нестандартних способів вирішення навчальних 

завдань, гнучкість і мобільність способів дій, перехід до творчої діяльності [190, 

с. 12–13]. 

У контексті дослідження акцентуємо, що на формування мотиву пізнавальної 

діяльності вливають різноманітні чинники: зв’язок навчання з практикою, 

використання наочності, аудіовізуальних засобів, цікавість викладу матеріалу, 

залучення проблемного підходу та активних методів навчання, цікавих 

методичних прийомів, поєднання групових та індивідуальних форм роботи. Тему 

занять необхідно розбити на декілька послідовних навчально-пізнавальних 
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проблемних питань, що сприяють розвитку проблемного мислення, а отже, і 

пізнавальної самостійності. 

Звертаємо увагу на те, що у сфері професійної мотивації найважливіше 

значення має позитивне ставлення до професії, оскільки цей мотив пов’язаний з 

кінцевими цілями навчання. Сформованість мотиву набуття знань та отримання 

професії є невід’ємною складовою ефективності навчальної діяльності. При цьому 

важливо, щоб мотивація була внутрішня (потреби особистості), безпосередньо 

пов’язана зі змістом цієї діяльності, щоб студент знаходив у ній задоволення 

найбільш глибоких пізнавальних потреб, інтересів і схильностей, потреби в 

постійному особистісному саморозвитку [62, с. 32]. 

Як відомо, пізнавальний інтерес є одним із основних мотивів пізнавальної 

діяльності, що проявляється у постійній готовності до діяльності, непереривному 

прагненні вдосконалення пізнавальної діяльності. Під впливом інтересу студенти 

працюють із захватом на заняттях, самостійно шукають дані з цікавої для них 

теми, поглиблюють свої знання, працюючи з аудіо- та відеозаписами, Інтернетом. 

Дидактично розумно організований процес пізнавальної діяльності – 

найважливіше джерело стимуляції пізнавальних інтересів студентів, тому що у 

процесі навчання пізнавальний інтерес черпає для свого підкріплення досконаліші 

способи навчання, студенти ТЗВО отримують задоволення від самостійної 

пошукової діяльності, внаслідок чого вони отримують потік інформації не лише 

від викладача, але й із інших джерел. Тому особливу увагу слід приділяти 

формуванню у майбутніх інженерів інтересу до пізнавальної діяльності, сумлінне 

виконання якої сприяє наближенню поставленої мети – формуванню пізнавальної 

самостійності. Перетворення інтересів у мету діяльності є найвищим рівнем 

мотивації студентів технічних закладів вищої освіти, усвідомлення ними 

об’єктивних умов майбутньої діяльності, перехід від примусу до самостійної 

пізнавальної діяльності. 

На наш погляд, для актуалізації позитивної мотивацій та цілеспрямованості 

майбутніх інженерів до самостійної пізнавальної діяльності необхідно 
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застосовувати методи стимулювання позитивної мотивації навчання та 

пізнавального інтересу: олімпіади, науково-практичні конференції, метод 

навчальної дискусії, метод проектів. 

Вважаємо, що олімпіада у технічному закладі вищої освіти є 

інтелектуальним змаганням студентів, яка проводиться з метою перевірки 

теоретичних знань студентів з певної дисципліни та направлена на вирішення 

певних практичних завдань (із застосування теоретичних знань). Проведення 

олімпіади дає можливість не лише виявити та підтримати сильних студентів, 

розвинути дух суперництва, урізноманітнити й вдосконалити освітній процес, але 

й мотивувати слабших, стимулювати інтерес, актуалізувати навчально-

пізнавальну діяльність, підвищити їх зацікавленість у детальнішому та глибшому 

вивченні дисципліни, іноземної мови зокрема. 

Студентська олімпіада дає унікальну можливість самооцінки професійного 

рівня студентів немовного закладу вищої освіти, контролю і корекції знань, 

сприяє їх самоствердженню та підвищенню мотивації до навчання, що, зі свого 

боку, сприяє формуванню ПС. 

Науково-практичні конференції є вагомим складником науково-

дослідницької діяльності студентів технічного університету, їх підготовкою до 

майбутньої професійної діяльності. Участь у ній дає можливість студенту мати 

уявлення про предметно-логічну структуру та етапи створення науково-

технічного тексту, знати особливості письмової та усної форм наукового стилю; 

вміти підготувати та провести публічний виступ, ділову, наукову бесіду, 

дискусію; володіти нормами побудови та оформлення наукових текстів з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

Дискусія (від лат. discussio – дослідження, розгляд) – технологія навчання 

основою якої слугує творча діяльність групи, побудована на публічному, 

відкритому, доброзичливому обговоренні актуального, хоча й спірного питання, 

та спрямована на позитивний результат [282]. 
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Звертаємо увагу на те, що навчальна дискусія є важливим засобом 

пізнавальної діяльності, вона дозволяє відібрати той дидактичний матеріал, який 

найповніше враховує запити певної студентської аудиторії, члени якої 

виступають потенційними учасниками дискусії. Вдало проведена дискусія має 

велику виховну та навчальну цінність, адже вона вчить більш глибокому 

розумінню проблеми, вмінню захищати свою позицію та рахуватися з думками і 

точкою зору інших людей. Така організація освітнього процесу стимулює 

самостійну пізнавальну діяльність студентів, залучаючи кожного з них у розумову 

активність. 

Зауважимо, що навчальна дискусія передбачає організований обмін думками 

й поглядами учасників групи з приводу даної теми; дозволяє виробляти та 

розвивати у студентів технічних закладів вищої освіти вміння активізувати в 

момент мовлення мовні та мовленнєві засоби, необхідні для адекватного 

вираження думки; допомагає формувати погляди й переконання, уміння 

формулювати думки та висловлювати їх; учить критично оцінювати та 

відстоювати власні погляди, зважувати їхню істинність; дає можливість 

проаналізувати важливість вивчення ІМ і, зокрема, підвищує мотивацію до її 

вивчення. Точка зору, яку виражає студент у процесі дискусії, може як 

відображати його власну думку, так і спиратися на думки інших осіб. 

Варто відзначити, що для проведення дискусії в аудиторії повинна панувати 

атмосфера взаємоповаги та комфорту. Під час дискусії студентам необхідно 

дотримуватися певних норм та правил. Тому ми погоджуємося з думкою 

О. Максимюк, яка, зокрема, виділяє такі критерії ведення дискусії: 

 не перебивати того, хто говорить; 

 говорити по черзі, а не одночасно; 

 критикувати ідеї, а не особу, що їх висловила; 

 поважати всі висловлені думки; 

 не змінювати тему дискусії; 

 намагатись заохочувати до участі в дискусії інших [189]. 
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Акцентуємо, що для студентів немовних закладів вищої освіти характерна 

невисока активність студентів на заняттях з ІМ. Для цього, на наш погляд, 

необхідно поступово залучати всіх до дискусії через роботу у парах або малих 

групах (4–6 чол.); звертатися індивідуально із запитаннями до пасивних 

студентів; позитивно ставитися до виступів студентів; заохочувати та 

підбадьорювати студентів говорити та слухати один одного; наголошувати на 

праві кожного не тільки висловлювати власну думку, а й бути вислуханим; 

дотримуватися правила, що говорити можна тільки після підняття руки та 

отримання дозволу керівника дискусії, щоб уникнути перекрикування та 

пригнічення менш активних студентів. 

Розумне і доцільне використання даного методу створює атмосферу 

напруженого пошуку, викликає у студента та викладача масу позитивних емоцій 

та переживань. 

Метод проектів [90; 108; 304], в основі якого лежить розвиток пізнавальної 

діяльності студентів технічного університету, передбачає досягнення дидактичної 

мети через детальне розв’язання проблеми, яка повинна завершитись цілком 

реальним практичним результатом, оформленим відповідним способом. Він 

допомагає здобувати знання й уміння в процесі планування і виконання 

конкретних завдань, самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в 

інформаційному просторі, розвивати критичне мислення. Метод проектів завжди 

орієнтований на пізнавальну самостійну діяльність студентів, яку вони виконують 

протягом певного часу.  

У галузі іншомовної професійно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців 

проект розглядається переважно як комунікативно-пізнавальна діяльність, що 

створює умови для спільної творчої роботи студентів і моделює їхню (науково-

дослідницьку) фахову діяльність, під час якої студенти реалізують власні 

можливості планування, виконання та оформлення певного професійно 

спрямованого проекту засобами усного або писемного іншомовленнєвого 

спілкування [304, с. 7]. 
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Важливо, щоби викладач створював сприятливі умови для ефективної 

підготовки студентів до виконання проекту та здійснював управлінську діяльність 

протягом реалізації проекту: 1) забезпечення цілеспрямованої пізнавальної 

діяльності студентів; 2) визначення необхідних видів мовної діяльності для 

кожного студента; 3) створення умов для оволодіння новим матеріалом; 4) 

контроль діяльності студентів; 5) прищеплення їм навичок самоконтролю. [90, 

с. 28]. 

Таким чином, метод проектів створює умови для творчої самореалізації 

студентів, підвищує мотивацію до отримання знань, сприяє розвитку їхніх 

інтелектуальних та пізнавальних здібностей. 

Отже, можемо зробити висновок, що мотивація навчання, як і методи її 

актуалізації (олімпіади, науково-практичні конференції, метод навчальної 

дискусії, метод проектів), цілком впливають на продуктивність процесу 

професійної підготовки студентів ТЗВО. А пізнавальний інтерес може виступати 

як засіб формування самостійної пізнавальної діяльності майбутніх інженерів, за 

допомогою якого викладач виокремлює у процесі навчання сторони, які 

привертають увагу студентів. 

Актуалізація позитивної мотивації та цілеспрямованості тісно пов’язана з 

наступною дидактичною умовою, а саме – інтенсифікація позитивного емоційно-

вольового ставлення майбутніх інженерів до процесу самостійної пізнавальної 

діяльності при вивченні іноземної мови, оскільки освітній процес повинен 

впливати і на почуття та особистісні характеристики студентів технічного 

університету. Емоції та воля є важливими факторами регуляції процесів пізнання 

людини. Емоційні переживання формують риси особистості студентів, 

визначають характер сприйняття, запам’ятовування, критичного мислення. У 

процесі навчання ІМ необхідна неперервна емоційна дія, оскільки саме вона 

створює умови інтенсивної пізнавальної діяльності. Навчальний матеріал повинен 

викликати у студентів різноманітні емоції: подиву і допитливості, інтересу або 

протесту, радості або печалі, захоплення або відрази, поваги тощо. 
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Розгляд питання про наявність позитивного емоційно-вольового ставлення 

майбутніх інженерів до самостійної пізнавальної діяльності зумовлює 

необхідність зосередження увагу на поняттях «інтенсифікація» та «ставлення». У 

великому тлумачному словнику подається таке визначення: «інтенсифікувати – 

робити більш інтенсивним, збільшувати інтенсивність чого-небудь, посилювати 

щось» [60 с. 401]. Ми виходимо з того, що інтенсифікація передбачає досягнення 

в навчанні бажаних результатів унаслідок збудження емоційно-вольових якостей 

особистості. 

Що стосується поняття «ставлення», то його розглядають як одну з форм 

єдності предметів, явищ, властивостей [157, с. 234]. Із погляду психології, 

«ставлення – це зв’язок, між дома або більше подіями, об’єктами, людьми» [40, 

с. 582]. Причому природа ставлень варіюється у дослідженнях різних авторів. Ми 

розглядаємо поняття «ставлення» як емоційно-вольова установка особистості на 

що-небудь, вираження її позиції. Ставлення особистості виражає сформованість 

її уявлень, знань та засвідчує емоційне переживання, суб’єктивну оцінку 

оточення, явищ, фактів. 

Як стверджує В. М’ясищев, існує прямий зв’язок між ставленням до 

навчання та рівнем сприйняття матеріалу. За активно-позитивного ставлення 

характерна надійність засвоєння матеріалу, за байдужого ставлення – 

ненадійність сприйняття. Негативне ставлення зумовлює середні результати 

відтворення [206, с. 24]. 

В аспекті дослідження зауважимо, що емоції не існують без діяльності, вони 

виникають у її процесі та суттєво впливають на неї. Як зазначалося раніше (п. 2.1.), 

емоції відіграють провідну роль у структурі навчальної діяльності і, безперечно, 

впливають на формування пізнавальної самостійності студентів-технарів. При 

цьому емоційні процеси забезпечують передусім енергетичну основу діяльності, є 

її мотивами. Відтак, якщо навчання перетворюється в творчість, то це особливо 

сприятливо впливає на емоційну сферу студента, загострює його пам’ять і увагу, 

викликає почуття радості й задоволення, сприяє підвищенню інтересу до 
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пізнавальної діяльності. Ще Я. Коменський свого часу виокремлював емоційний 

компонент у педагогічному процесі і надавав йому великого значення. Він 

звернув увагу на те, що всі знання, які повідомляються студентам, повинні 

спрямовуватись до їх почуттів, щоб самі дисципліни зачіпали, приводили в рух, 

привертали почуття, а останні – розум [152]. 

На думку С. Рубінштейна, для того, щоб студенти дійсно включилися в 

роботу, потрібно, щоб завдання, що ставляться перед ними в ході навчальної 

діяльності, були не тільки зрозумілими, але й внутрішньо приємними, тобто щоб 

вони набули для них значимості і знайшли в такий спосіб відгук й опорну точку в 

їх переживаннях [255]. Позитивні емоційні стани підвищують працездатність та 

зменшують утомлюваність, породжують бажання працювати, домагатись успіху 

студентів технічного університету. Отже, посилення позитивного емоційного 

ставлення до процесу пізнання сприяє засвоєнню студентами програмного 

матеріалу, успішної роботи, позитивно впливає на формування їхньої ПС. 

Варто також відзначити, що інтерес як провідна емоція відіграє важливу роль 

у процесі інтенсифікації позитивного емоційного ставлення майбутніх інженерів 

до процесу самостійної пізнавальної діяльності. Коли студентом оволодіває 

пізнавальний інтерес, у нього активізуються мисленнєві процеси, з’являється 

прагнення до пошуку, здогадки, дослідження, бажання знайти більш раціональні 

способи вирішення цього завдання. Пізнавальний інтерес щодо предметів та 

явищ навколишнього світу пов’язаний з тим, чим людина захоплюється, що має 

для неї особливе значення. Якщо пізнавальний інтерес стає внутрішнім мотивом 

пізнавальної діяльності студентів ТЗВО, тоді він впливає на посилення 

позитивного емоційного ставлення до процесу пізнання і навчання ІМ зокрема. 

У студентів технічного університету пізнавальний інтерес спрямований на 

вдосконалення комунікативних навичок, навичок читання та перекладу текстів, 

професійно орієнтованих зокрема. Таким чином, слід будувати навчання ІМ в 

такий спосіб, щоб спілкування та самостійна творча діяльність іноземною 
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мовою приносило задоволення і радість від спілкування та пізнання нового, 

розкривало їх як творчу особистість. 

Звертаємо увагу також і на те, що на самостійну пізнавальну діяльність 

студента ТЗВО впливає і така категорія, як «воля». Зауважимо, що воля є 

внутрішньою активністю психіки, пов’язаною з вибором мотивів, 

цілевизначенням, прагненням до досягнення мети, зусиллям, спрямованим на 

подолання перешкод, мобілізацією внутрішньої напруги, здатністю регулювати 

спонукання, можливістю приймати рішення, гальмуванням поведінкових 

реакцій. Науковець В. Селіванов уважає, що сила волі – це «ніщо інше, як 

великий ступінь розвитку всіх проявів вольових властивостей особистості. 

Людина сильної волі здатна мобілізувати великі зусилля, щоб подолати 

зовнішні та внутрішні перешкоди» [265, с. 146]. 

Тому ще одним чинником інтенсифікації позитивного емоційно-вольового 

ставлення до самостійної пізнавальної діяльності є створення комфортного 

психологічного клімату під час навчання, який дозволяє кожному студенту ТЗВО 

не лише максимально розкрити власні потенції, але й успішно їх розвивати. У 

зв’язку з цим необхідно підкреслити важливість формування таких вольових 

якостей майбутніх інженерів, як цілеспрямованість, наполегливість у досягненні 

цілей, рішучість, упевненість у власних силах, самостійність у прийнятті рішень. 

Необхідно боротися з боязню студентів технічного університету помилитися, 

що заважає їм повноцінно брати участь в іноземній мовленнєвій діяльності. Це 

стає можливим завдяки, насамперед, аналізу помилок і виправленню лише 

комунікативно-значимих, навіювання твердої впевненості у своїх здібностях і 

можливостях досягти успіхів. Слід ретельніше добирати навчальний матеріал, 

поєднувати декілька наскрізних тем упродовж заняття, комбінувати дотекстові та 

післятекствові вправи, тематично пов’язаних і тематично не пов’язаних, тому що 

одноманітність призводить до послаблення уваги і зниження працездатності. 

Студенти ТЗВО повинні звикнути щоденно слухати аудіо- чи відеозаписи, 

тренувати обсяг оперативної пам’яті, намагаючись відтворити почуте. А для того, 
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щоб постійно самовдосконалюватися у процесі самостійної пізнавальної 

діяльності, майбутнім інженерам необхідно, безумовно, докладати вольові 

зусилля. 

Також важливо не переривати студентів зауваженнями і поправками під час 

комунікації, інакше в майбутніх інженерів не сформуються вміння вільно 

розмовляти ІМ. Водночас, на заняттях має панувати атмосфера здорової 

конкуренції. Настанова на конкурентність передбачає повагу до всіх членів групи. 

Всі ці зауваження в черговий раз підкреслюють необхідність інтенсифікації 

позитивного емоційно-вольового ставлення до процесу навчання. 

Безумовно, студенти ТЗВО повинні усвідомлювати кінцеву мету навчання – 

оволодіння ІМ на достатньому рівні, досягнення якої багато в чому залежить від 

них самих, що знову підкреслює важливість інтенсифікації вольового компонента. 

Для формування вольового компонента і досягнення результату в самостійній 

пізнавальній діяльності студентам технічного університету необхідно надавати 

певні настанови, а саме: 

- настанова на інтенсивність роботи поза заняттями; 

- настанова на самостійну роботу над міжкультурною комунікацією; 

- настанова на саморозвиток та самовдосконалення в новому інформаційно-

комунікативному середовищі; 

- настанова на кінцеві цілі. 

Таким чином, емоційно-вольове ставлення студентів технічного університету 

відіграє важливу роль в якісному засвоєнні знань з іноземної мови. Інтенсифікація 

позитивного емоційно-вольового ставлення майбутніх інженерів до процесу 

самостійної пізнавальної діяльності при вивченні іноземної мови через розвиток 

пізнавального інтересу, а також створення комфортного клімату в аудиторії, 

доброзичливе рівне ставлення викладача активізує у майбутніх інженерів бажання 

до самоосвіти, що, в свою чергу, сприяє формуванню ПС. 

Відзначимо також, що навчальна діяльність студента технічного закладу 

вищої освіти обумовлюється не лише позитивною мотивацією, цілеспрямованістю 
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та емоційно-вольовим ставленням до процесу самостійної пізнавальної діяльності 

при вивченні іноземної мови. Посилення ефективності освітнього процесу 

вимагає наукового переосмислення перевірених практикою умов і засобів 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів [150, с. 235–237]. 

Тому третя дидактична умова – активізація освітнього процесу вивчення 

іноземної мови на основі дидактично обґрунтованого комплексу спеціально 

підготовлених завдань, необхідних для виконання самостійної творчої діяльності, 

зорієнтованих на успішну професійну діяльність та особистісно-професійний 

розвиток студентів технічного університету – сприяє формуванню особистості, 

яка вміла б самостійно, творчо мислити, систематично й неперервно 

поповнювати, оновлювати, коригувати й оцінювати загальні та професійно 

важливі знання шляхом самоосвіти, самоконтролю, прагнула до їх усвідомленого 

застосування при виконанні пошукових і творчих завдань на заняттях з ІМ. На 

необхідності активізації пізнавальної діяльності студентів наголошують у своїх 

працях Л. Арістова [16], А. Вербицький [62; 63], В. Вергасов [64],  В. Кругліков 

[161], П. Лауш [172]; О. Пометун [236; 282], М. Скаткин [268], А. Смолкін [275], 

Т. Шамова [318], П. Щербань [322], Г. Щукіна [326] та інші. 

Зауважимо, навчання – складний і багатогранний, спеціально організований 

процес, в якому тісно взаємодіють викладач і студент. Ставлення студентів до 

навчання зазвичай характеризується активністю. Активність (учіння, засвоєння, 

зміст) визначає ступінь (інтенсивність, міцність) «зіткнення» студента з 

предметом його діяльності. Активно керований процес навчання спрямовується 

на забезпечення міцних знань студентів. Тут передбачається урахування 

індивідуальних особливостей студентів, моделювання освітнього процесу, його 

прогнозування, чітке планування, активне керування навчанням і розвитком 

кожного студента. 

У структурі активності виділяються такі компоненти: 

– готовність виконувати завдання; 

– свідомість виконання завдань; 
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– систематичність навчання; 

– прагнення підвищити свій особистий рівень, тощо [184, с. 300]. 

Управління активністю студентів традиційно називають активізацією, 

головною метою якої є підвищення якості освітнього процесу. Принагідно 

відзначимо, що А. Вербицький під активним навчанням розуміє перехід від 

переважно регламентованих, алгоритмованих, програмованих форм і методів 

організації дидактичного процесу до розвивальних, проблемних, дослідницьких, 

пошукових, які забезпечують появу пізнавальних мотивів та інтересів студентів 

[63, с. 134]. 

Відтак, у руслі зазначеного ми розглядаємо активізацію освітнього процесу 

майбутніх інженерів як цілеспрямовану діяльність викладача, спрямовану на 

розробку дидактично обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених 

завдань (пошукових та творчих) та використання такого змісту, форм, методів і 

засобів навчання, що сприяють підвищенню інтересу, активності, творчої 

самостійності студентів у засвоєнні знань, формуванні вмінь і навичок, 

застосуванні їх у практичній діяльності, роботі над собою, аналізу своїх дій і 

вчинків, та на основі цього здійснення подальшого саморозвитку. 

Однією з ефективних форм навчання студентів, в тому числі і в питаннях 

активізації навчання, є самостійна робота студентів, правильна організація якої 

робить їх активними учасниками освітнього процесу, сприяє розвитку в студентів 

пізнавальної самостійності як основи для здійснення самостійної діяльності. 

Студент, працюючи самостійно, засвоює навчальний матеріал, розвиває навички 

контролю й самоконтролю, намагається застосувати на практиці теоретичні 

знання, отримує навички роботи з навчальною та довідковою літературою, 

джерелами інформації, у нього формується характер особистості (розвиваються 

вольові зусилля) тощо. 

Для ефективної організації самостійної пізнавальної діяльності студентів 

технічного університету слід поєднувати як спільну колективну діяльність, так і 

потенційні можливості кожного студента зокрема. Варто звертати увагу на те, що 
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рівень підготовки студентів та темп їхньої роботи неоднаковий. Під час 

планування самостійної роботи студентів ТЗВО доцільно використовувати 

диференційовані завдання, що розподіляє навантаження, відповідно до 

індивідуальних особливостей студентів, і тим самим сприяє подальшому розвитку 

їхніх пізнавальних здібностей. Відтак, цілком правомірно враховувати 

методичний принцип індивідуалізації (п. 1.2.). 

Існує декілька класифікацій завдань з самостійної роботи студентів: 

навчальні завдання, на яких викладач дає студентам завдання і показує як його 

робити [117]; тренувальні завдання – виконання завдань за зразком; пошукові 

завдання – самостійно виконані студентами. 

Підвищення ефективності самостійної роботи стає можливим за умов 

ретельного відбору тем, що виносяться на самостійне опрацювання. Оскільки 

навчання ІМ для студентів ТЗВО професійно орієнтоване, тому змістовий відбір 

спрямовано на розвиток їхньої професійної компетентності. При цьому викладач 

повинен ураховувати як можливість студентів самостійно опрацювати дану тему, 

так і наявність навчально-методичного забезпечення. Крім того, в організації 

самостійної роботи, слід виділити такі важливі компоненти як диференційований 

підхід у підборі завдань та постійний контроль за роботою студентів. Під час 

складання завдань необхідно, щоб у самостійних роботах використовувалися такі 

важливі форми розумової діяльності, як порівняння, зіставлення, узагальнення, 

пошук причинно-наслідкових зв’язків тощо. Також важливо проводити олімпіади, 

науково-практичні конференції, навчальні дискусії для того, щоб ІМ сприймалась 

студентами-технарями не тільки як навчальна дисципліна, але й як наука, що 

сприяє їх активному професійному розвитку. 

Для чіткої організації самостійної роботи викладач планує i спрямовує, 

координує й контролює самостійну пізнавальну діяльність студентів, тобто 

створює умови їх навчальної діяльності, організує й активізує її, створюючи й 

удосконалюючи інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи 
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студентів (підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації і вказівки, 

довідкові матеріали, таблиці, схеми, діаграми i т. ін.) 

Відзначимо, що інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи 

студентів технічного університету – це наявність таких джерел інформації, як 

текстові (підручники, посібники для самостійної роботи студентів, словники, 

довідники, газети, журнали тощо), графічні матеріали (таблиці, плакати, схеми, 

діаграми тощо), аудiовiзуальнi засоби (звукозаписи, кінофільми, відеофільми 

тощо), програмні продукти. Всі ці матеріали повинні бути підібрані з 

урахуванням фахової орієнтації, що сприятиме розвитку як ціле-мотиваційної, 

емоційно-вольової так і змістовної сфери сприйняття інформаційних матеріалів, i 

мають забезпечувати всі види занять. 

У процесі вивчення ІМ викладач повинен прищеплювати студентам навички 

самостійної роботи в аудиторії для подальшого використання їх у позааудиторнiй 

самостійній роботі. Для цього слід розробити систему завдань проблемного 

характеру з теми, дисципліни в цілому, передбачити їх поступове ускладнення і 

підвищення рівня самостійності студентів-технарів під час виконання цих 

завдань. Завдання повинні включати вправи різного ступеня творчості й 

самостійності, мають бути чітко сформульовані, диференційовані, скеровані на 

вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, мовлення, читання, 

письмо) i володіти фаховою орiєнтацiєю. 

У завданнях для самостійної роботи важливо чітко визначити ступінь їх 

складності, а також самостійність практичних дій і мислення студентів. У зв’язку 

із цим важливе значення має саме формування запитань завдань, що може по-

різному вплинути на вияв активності студентів і різною мірою стимулювати 

форми їхньої розумової діяльності. 

Зауважимо, що самостійна пізнавальна діяльність – необхідна складова 

освітнього процесу майбутніх інженерів. Вона має бути присутня в усіх аспектах 

володіння ІМ. Значне місце самостійна робота займає в опануванні мовним 
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матеріалом, завдяки її активізуючій ролі відбувається закріплення лексико-

граматичного матеріалу, розвиток мовленнєвих умінь студентів. 

Як зазначалося раніше (п. 2.1.), у студентів ТЗВО варто особливо 

розвивати навчально-організаційні вміння: планувати та передбачати наслідки 

діяльності, ставити цілі та задачі, аналізувати власні дії, здійснювати контроль, 

оцінювання результатів власної самостійної пізнавальної діяльності тощо. 

Відтак, у контексті дослідження акцентуємо увагу на формуванні рефлексії – 

базовому механізмі саморозвитку особистості, оскільки особистість, яка 

рефлексує, здатна до самовдосконалення. 

Принагідно відзначимо, що у сучасному психологічному словнику термін 

«рефлексія» тлумачиться як: 1) міркування, сповнене сумнівів, суперечностей; 

аналіз психічного стану; 2) механізм взаєморозуміння – осмислення суб’єктом 

того, як і чому він справив те або інше враження на співрозмовника [239, с. 427]. 

На думку вчених Б. Мещерякова та В. Зінченко, рефлексія – це «…розумовий 

(раціональний) процес, спрямований на аналіз, розуміння, усвідомлення людиною 

себе: власних дій, поведінки, мовлення, досвіду, почуттів, станів, здібностей, 

характеру, відносин з іншими людьми, власних задач, призначення тощо» [40, 

с. 569]. 

Відтак, цілком правомірно стверджувати, що рефлексія – основний фактор 

регуляції поведінки й особистісного розвитку. Вона є необхідною для студентів 

технічного університету, оскільки дозволяє усвідомити свою індивідуальність, 

унікальність і призначення, допомагає сформувати власну систему цінностей, 

узгодити поведінку, сформулювати отримані результати, визначити мету 

подальшої роботи, а також скоригувати освітній шлях і знайти сенс життя. Ми 

погоджуємось з думкою Г. Щедровицького, що саме особистість зі сформованими 

рефлексивними здібностями здатна до творчої діяльності та самовдосконалення – 

змінюється її внутрішній стан, ставлення до навчання, її діяльність, а відтак, – і 

саме навчання [320, с. 255]. 
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Вочевидь, при вивченні ІМ варто звертати увагу студентів немовних закладів 

вищої освіти на власні досягнення, які доцільно цілеспрямовано підкреслювати, 

підтримувати та заохочувати, постійно мотивувати у досягненні успіху, 

орієнтувати на досягнення позитивного результату, уникати різкої критики у 

випадках невдачі. Залучення майбутніх інженерів до освітнього процесу дає їм 

можливість обговорювати та оцінювати зміст, організацію та результати навчання 

один з одним або з викладачем, самостійно контролювати свої дії та вчинки, 

відслідковувати логіку розгортання своєї думки (судження), усвідомлювати, 

переживати, відчувати, сумніватись, шукати нові шляхи вирішення проблем, 

таким чином, стимулювати свідоме сприйняття знань та вмінь. 

Також для активізації самостійної пізнавальної діяльності викладач повинен 

уміти розвинути пізнавальний інтерес майбутніх інженерів, прищепити 

зацікавленість до предмету пізнання. Відтак, у ході навчання ІМ викладачеві 

необхідно знайти такі методи, які забезпечать активність студентів ТЗВО на 

заняттях, стимулюють їх до творчої продуктивної праці, аналізу своїх дій 

протягом самостійної пізнавальної діяльності, постійного пошуку та особистісної 

оцінки вже наявного власного досвіду, самоаналізу, підвищать знання та 

індивідуальну відповідальність за результати праці. 

За твердженням В. Ягупова [329], методи активізації навчально-пізнавальної 

діяльності – це сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на 

студентів, що спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, 

активізацію пізнавальної діяльності, формування творчих навичок і вмінь 

нестандартного розв’язання певних професійних проблем і вдосконалення 

навичок професійного спілкування. Учений виокремлює такі їх види: 

імітаційні методи: ігрові (метод інсценування, ділова гра); неігрові (аналіз 

конкретної ситуації, мозковий штурм, круглий стіл тощо); 

неімітаційні методи: лекційні (лекція-бесіда, лекція аналіз конкретної 

ситуації, лекція з використанням техніки зворотного зв’язку, лекція-консультація, 

лекція-прес-конференція, лекція із заздалегідь запланованими помилками); 
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нетрадиційні семінарські (семінар-дискусія, семінар-взаємонавчання); 

інтелектуальна розминка; сократична бесіда [329, с. 133–150]. 

Науковець А. Смолкін розглядає активні методи навчання як способи 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, які спонукають їх до 

активної розумової і практичної діяльності в процесі оволодіння матеріалом, коли 

активний не тільки викладач, але активні й студенти. Автор виділяє імітаційні, 

тобто форми проведення занять, в яких навчально-пізнавальна діяльність 

побудована на імітації професійної діяльності, та неімітаційні методи активного 

навчання, які за своїм призначенням сприяють мотивуванню пізнавальної 

діяльності, повідомленню навчальної інформації, формуванню і вдосконаленню 

професійних умінь та навичок, освоєнню передового досвіду, контролю 

результатів навчання [275, с. 98–123]. 

Важливим активним методом, що стимулює студентів ТЗВО до творчої 

праці, викликає прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних 

думок ІМ є інтерактивний метод навчання. 

Інтерактивний (від англ. interaction – взаємодія) – той, що базується на 

взаємодії; означає наявність зворотного зв’язку між педагогом та студентами. 

Інтерактивне навчання – це такий вид діяльності, що передбачає взаємодію 

студента з навчальним середовищем, яке слугує джерелом засвоюваного ним 

досвіду [236, с. 7]. 

Наголошується, що організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання життєвих і педагогічних ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне розв’язання проблем, вироблення спільної стратегії подолання складних 

ситуацій, тощо. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, 

конструктивного творчого мислення; виробленню цінностей; створенню 

атмосфери співпраці, взаємодії; дає змогу майбутньому інженеру розвивати свої 

здібності, оскільки виступає своєрідним «перерозподілом активності» від 

викладача до студента [184, с. 14]. Що стосується практики навчання ІМ, то 

інтерактивне навчання можна асоціювати з розвитком критичного мислення як 
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конструктивної інтелектуальної діяльності студентів під час організації та 

здійснення мовленнєвої взаємодії [247, с. 29]. 

У навчанні ІМ інтерактивний метод включає творчі види діяльності, що 

дозволяють створювати ситуації мовленнєвої взаємодії, сприяють удосконаленню 

комунікативного досвіду майбутніх інженерів. Творчі комунікативні завдання 

можуть виконуватись у різних формах, зокрема індивідуально та колективно 

(парна, групова робота). Найбільш повно це виявляється під час проведення 

рольових тематичних ігор, проектної роботи, у процесі вирішення навчальних 

мовленнєвих ситуацій, змістом яких передбачається монологічне, діалогічне й 

полілогічне спілкування учасників навчального процесу [247, с. 31]. 

Для активізації студентів технічного університету необхідно проводити 

заняття з використанням ігрового матеріалу. Учений К. Ушинський стверджував, 

що у грі об’єднуються одночасне прагнення, відчуття і уявлення [312, c. 216]. 

На наш погляд, саме гра надає можливість створити умови максимально 

наближені до реальних ситуацій; сприяє активізації комунікативної діяльності 

студентів немовних закладів вищої освіти; має елемент непередбачуваності; 

знімає напругу та втому, поліпшує психологічний клімат у групі, тобто позитивно 

впливає на формування пізнавальної діяльності. 

Крізь призму вищезазначеного ми зосереджуємо увагу на методах навчання, 

спрямованих на активізацію, контроль та оцінювання самостійної навчально-

пізнавальної діяльності і які доцільно застосовувати на заняттях з ІМ для 

студентів технічного університету. До таких відносимо: 

– інтерактивні (brainstorming, case-study, interview); 

– ігрові (професійно орієнтовані ділові ігри, рольові ігри, ігрові завдання); 

– поточний контроль, тестовий, письмовий та комп’ютерний контроль, 

конкурси, семестровий контроль (залік) та підсумковий контроль (іспит). 

Принагідно відзначимо, що інтерактивний метод “brainstorming” («мозковий 

штурм») передбачає висування творчих ідей у процесі розв’язування наукової чи 

технічної проблеми, що стимулює критичне і творче мислення [236, с. 56]. Даний 
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вид діяльності застосовується під час роботи у групах та стимулює студентів 

мислити й висловлювати власні думки іноземною мовою, а також прислухатися 

до думок інших. 

Звертаємо увагу на те, що для даного методу характерне розв’язання 

проблеми на основі стимулювання творчої активності, при якому учасникам 

обговорення запропоновано виказати якомога більшу кількість варіантів 

розв’язання конкретної проблеми, не уникаючи навіть найнеймовірніших, 

безглуздих на перший погляд рішень. Головними аспектами є максимальна 

кількість ідей, які необхідно зафіксувати, та повна заборона на критику на 

початкових етапах. 

«Case-Study» (кейс-метод, метод вирішення конкретних ситуацій, метод 

ситуаційного аналізу) – це метод ситуаційного навчання, що базується на 

реальних прикладах, взятих із практики, і вимагає від студента пошуку деякого 

цілеспрямованого рішення в запропонованій йому ситуації [137]. 

Необхідно зазначити, що суть даного методу полягає у використанні 

конкретних випадків, ситуацій, так званих «кейсів» для спільного аналізу, 

обговорення або вироблення рішень студентами з певної теми, дисципліни, а 

також вдало поєднує навчальну, пізнавальну і самостійну діяльність. Його 

перевагою є те , що він дає змогу студентам зануритись у ситуацію, яка відповідає 

їх спеціальності, та продемонструвати на практиці свої знання як профільних 

дисциплін, так і володіння іноземною мовою. Кейс-метод допомагає краще та 

глибше засвоїти матеріал з даної теми; дає можливість самостійно на практиці 

застосувати набуті теоретичні знання й застосовувати їх для вирішення 

пізнавальних, пошукових і творчих завдань; аналізувати і актуалізувати отриману 

інформацію; поглибити знання з теми; сприяє формуванню критичного мислення 

та навичок командної роботи, здатності до швидкого прийняття рішень, до 

пошуку інших варіантів вирішення проблеми; вмінь вести дискусію та 

обстоювати свої думки та дії; комунікативних навичок. 
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Варто згадати і форми навчання, які тісно пов’язані з методами навчання. 

Форми організації пізнавальної діяльності студентів вищих технічних закладів 

освіти на заняттях з ІМ відображають таку навчально-пізнавальну діяльність 

студентів і викладачів, результат якої – засвоєння студентами англомовних знань, 

умінь і навичок, формування їхньої комунікативної компетентності, розвиток 

особистісних і професійних якостей. 

Так індивідуальна форма навчання передбачає виконання студентом 

технічного університету свого власного завдання незалежно від інших; ця форма 

роботи сприяє розвитку його високого рівня самостійності й дозволяє йому 

проявляти свої здатності. Вона реалізується при роботі з кожним студентом для 

вирішення різних дидактичних завдань: засвоєння нових знань та їх закріплення, 

формування умінь і навичок, для повторення й узагальнення пройденого 

матеріалу, контролю знань. Сюди відноситься самостійна робота, консультації, 

науково-дослідна робота, робота з навчальною та довідковою літературою, 

джерелами інформації тощо. 

Відзначимо, що основною характеристикою колективно-групової форми 

навчання є принцип активності в навчанні, що характеризується високим рівнем 

пізнавальної мотивації. Дана форма роботи націлена на те, щоб сприяти активній 

участі студента в аудиторній роботі, на забезпечення відповідної комунікативної 

діяльності студентів з різними рівнями знань і з різними здатностями, на 

подолання мовних бар’єрів. У групі виконувати різноманітні завдання краще й 

швидше, це виробляє техніку прийняття правильних рішень, розвиває впевненість 

у собі, вміння виявляти і виправляти свої помилки, бачити помилки інших. До 

даної форми навчання належать практичні заняття, ділові та рольові ігри, 

інтерв’ю, олімпіади, конференції, дискусії, проекти тощо. 

Таким чином, у руслі вищезазначеного можна зробити висновок, що 

формування й удосконалення ПС студентів технічного університету передбачає 

активне застосування, уміле комбінування й варіювання різноманітних видів 

діяльності, форм і методів навчання, які забезпечують розвиток професійно 
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важливих знань, умінь і навичок, сприяють виникненню пізнавального інтересу 

до власної професії, підвищенню впевненості в собі, спонукають до постійної 

оцінки та аналізу особистісних якостей, пошуку та виправленню негативних 

сторін фахової діяльності. Саме тому активізацію освітнього процесу вивчення 

іноземної мови на основі дидактично обґрунтованого комплексу спеціально 

підготовлених завдань, необхідних для виконання самостійної творчої діяльності, 

зорієнтованих на успішну професійну діяльність та особистісно-професійний 

розвиток майбутніх інженерів повною мірою можна вважати однією з 

дидактичних умов, що сприяють формуванню ПС студентів технічного 

університету. 

Отже, дидактичними умовами, що сприяють формуванню пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету при вивченні іноземної мови, 

є: 1) актуалізація позитивної мотивації та цілеспрямованості студентів 

технічного університету до самостійної пізнавальної діяльності; 

2) інтенсифікація позитивного емоційно-вольового ставлення майбутніх 

інженерів до процесу самостійної пізнавальної діяльності при вивченні 

іноземної мови; 3) активізація освітнього процесу вивчення іноземної мови на 

основі дидактично обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених 

завдань, необхідних для виконання самостійної творчої діяльності, 

зорієнтованих на успішну професійну діяльність та особистісно-професійний 

розвиток студентів технічного університету. 
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Висновки до розділу 2 

 

Сутність наукових результатів, отриманих у другому розділі дисертації, 

полягає у визначенні структурних компонентів досліджуваного явища (ціле-

мотиваційний, змістовно-операційний, емоційно-вольовий, оцінний). За 

обґрунтованими критеріями (спонукальний, когнітивний, особистісний, 

рефлексивний), показниками їх вияву були виокремлені три рівні сформованості 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови, на підставі яких виявлено реальний стан сформованості означеної 

проблеми: репродуктивний, що характеризується копіюванням зразка розумової чи 

практичної дії, продуктивний, що визначається застосуванням знань у змінених 

умовах, та креативний, що виявляється у перенесенні знань у ті умови, котрі ще не 

були відомими раніше. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту з’ясовано реальний 

стан сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного університету 

в процесі вивчення іноземної мови. Для отримання достовірних даних було 

використано комплекс взаємодоповнюючих методик досліджень, зокрема: 

«Мотивація успіху та боязні невдачі» (А. Реан), «Вивчення мотивів навчальної 

діяльності студентів» (А. Реан, В. Якунін) (ціле-мотиваційний компонент); Анкета 

№ 1 на виявлення характеру їхнього ставлення до необхідності формування 

пізнавальної самостійності у процесі вивчення іноземної мови, Анкета № 2 на 

з’ясування рівня компетентності студентів в опануванні іноземної мови як 

підґрунтя забезпечення їхньої пізнавальної самостійності (змістовно-операційний 

компонент); «Діагностика вольового потенціалу особистості» (емоційно-вольовий 

компонент); «Визначення рівня самооцінки» (С.В. Ковальов) (оцінний 

компонент), а також низку взаємопов’язаних методів досліджень: анкетування, 

опитування, спостереження, бесіда, тестування. 

За результатами діагностування встановлено, що 4,5% (ЕГ) та 3,2% (КГ) 

студентів технічного університету мають креативний рівень сформованості ПС за 
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спонукальним критерієм; за когнітивним критерієм креативний рівень 

сформованості ПС мають 3,6% (ЕГ) та 3,2% (КГ); за особистісним критерієм – 

1,8% (ЕГ) та 3,2% (КГ); за рефлексивним критерієм – 2,7% (ЕГ) і 4,8% (КГ). Інші 

рівневі дані такі: спонукальний критерій – репродуктивний рівень: ЕГ – 53,6 %, 

КГ – 56,8 %; продуктивний рівень: ЕГ – 41,9%, КГ – 40%; когнітивний критерій – 

репродуктивний рівень: ЕГ – 61,8%, КГ – 57,6% ; продуктивний рівень: ЕГ – 

34,6% , КГ – 39,2%; особистісний критерій – репродуктивний рівень: ЕГ – 57,3%, 

КГ – 56%; продуктивний рівень: ЕГ – 40,9%, КГ – 40,8%; рефлексивний критерій 

– репродуктивний рівень: ЕГ – 55,5%, КГ – 52 %; продуктивний рівень: ЕГ – 

41,8 %, КГ – 43,2 %. 

Низькі кількісні значення показників формування пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету віддзеркалюють реальний стан досліджуваної 

проблеми у практиці технічних закладів вищої освіти. Вони засвідчили, що 

традиційні засади організації освітнього процесу, за якими здійснювалося 

навчання майбутнього інженера, для сучасного етапу розвитку освіти та 

суспільства недостатньо формують їх пізнавальну самостійність. Все це потребує 

вдосконалення методів, форм, засобів викладання іноземної мови відповідно до 

сучасних вимог професійної освіти. 

Аналіз отриманих даних вихідного рівня сформованості пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови, одержаних на констатувальному етапі дослідження, підтвердив існування 

суперечності між нагальною потребою сучасного суспільства у кваліфікованих 

кадрах інженерно-технічних спеціальностей із високим рівнем сформованості 

пізнавальної самостійності, здатних до іншомовного професійного спілкування та 

невизначеністю дидактичних умов її формування у процесі вивчення іноземної 

мови. 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту засвідчили 

необхідність обґрунтування дидактичних умов формування пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 
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мови. При визначенні дидактичних умов виходили з того, що їх сутність має 

створювати таку цілісну структуру, яка б, ураховуючи динаміку досліджуваного 

процесу, корелювала з компонентами, критеріями і показниками його вияву, 

функціонуючи в оптимальному режимі. 

У контексті дослідження під дидактичними умовами розуміється сукупність 

необхідних та взаємопов’язаних заходів, що сприяють успішному формуванню 

пізнавальної самостійності майбутніх фахівців. Відтак, виокремлено такі 

дидактичні умови: актуалізація позитивної мотивації та цілеспрямованості 

студентів технічного університету до самостійної пізнавальної діяльності; 

інтенсифікація позитивного емоційно-вольового ставлення майбутніх інженерів до 

процесу самостійної пізнавальної діяльності при вивченні іноземної мови; 

активізація освітнього процесу вивчення іноземної мови на основі дидактично 

обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених завдань, необхідних для 

виконання самостійної творчої діяльності, зорієнтованих на успішну професійну 

діяльність та особистісно-професійний розвиток студентів технічного 

університету. 

Послідовність обґрунтованих компонентів сформованості пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови (ціле-мотиваційний, змістовно-операційний, емоційно-вольовий, оцінний), 

критеріїв (спонукальний, когнітивний, особистісний, рефлексивний), показників їх 

прояву за рівнями (креативний, продуктивний, репродуктивний), дидактичних 

умов розглядається нами як складники алгоритму поетапної реалізації 

досліджуваного явища. 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено в публікаціях 

автора [127; 129; 132; 346]. 



180 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З 

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

3.1.  Алгоритм реалізації дидактичних умов формування пізнавальної 

самостійності 

 

Для вирішення проблеми нашого дослідження вважаємо за необхідне 

обґрунтувати алгоритм поетапної реалізації дидактичних умов формування ПС 

студентів технічного університету у процесі вивчення ІМ. 

Насамперед відзначимо, що у дидактиці термін «алгоритм» трактується як 

припис до виконання строго послідовних операцій з навчальним матеріалом, що 

приводить до вирішення задачі або класу задач [242]; деякий скінченний набір 

операцій (дій), виконання яких одна за однією через скінченне число кроків 

приводить до поставленої мети (розв’язання задачі) [106]. 

У контексті нашого дослідження ми розглядаємо алгоритм реалізації 

дидактичних умов формування ПС студентів технічного університету в процесі 

вивчення іноземної мови як сукупність послідовних дій, виконання яких сприяє 

досягненню поставленої мети. Ефективність використання алгоритму 

досліджуваного явища залежить від якісного та цілісного застосування органічно 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених етапів, а саме: цільовий; теоретико-

процесуальний, оцінно-результативний. 

Зауважимо, що ядром алгоритму пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету у процесі вивчення іноземної мови є дидактичні умови, 

дотримання яких сприятиме успішному формуванню досліджуваного феномена 

майбутніх фахівців. До таких ми віднесли: 
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- актуалізація позитивної мотивації та цілеспрямованості студентів 

технічного університету до самостійної пізнавальної діяльності; 

- інтенсифікація позитивного емоційно-вольового ставлення майбутніх 

інженерів до процесу самостійної пізнавальної діяльності при вивченні іноземної 

мови; 

- активізація освітнього процесу вивчення іноземної мови на основі 

дидактично обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених завдань, 

необхідних для виконання самостійної творчої діяльності, зорієнтованих на 

успішну професійну діяльність та особистісно-професійний розвиток студентів 

технічного університету. 

Розкриємо зміст визначених етапів реалізації дидактичних умов формування 

ПС студентів технічного університету в процесі вивченні ІМ. 

Цільовий етап є системоутворюючим і передбачає наявність конкретної 

мети та відповідних завдань у контексті дослідження. Відтак, мета алгоритму 

полягає у формуванні пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови. Для її досягнення визначено 

провідні завдання щодо формування досліджуваного явища: 

1) виявлення й аналіз позитивної мотивації, мотивів навчальної діяльності 

студентів технічного університету в контексті проблеми формування пізнавальної 

самостійності; 

2) з’ясування обізнаності студентів щодо сутнісної характеристики 

досліджуваного процесу, а також визначення реального стану сформованості 

загальних та професійних знань, комплексу необхідних умінь (навчально-

організаційних, навчально-інформаційних, навчально-інтелектуальних, 

навчально-комунікативних) та навичок для майбутньої професійної самостійної 

діяльності; 

3) виявлення емоційного ставлення до навчальної діяльності та професійно 

важливих вольових якостей студентів у руслі досліджуваної проблеми ; 
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4) визначення здатності студентів оцінювати результати своєї пізнавальної 

діяльності. 

Варто зазначити, що цільовий етап реалізується через теоретико-

процесуальний і забезпечує здійснення оцінно-результативного етапу алгоритму 

реалізації дидактичних умов формування пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови. 

Теоретико-процесуальний етап алгоритму реалізації дидактичних умов 

досліджуваного явища віддзеркалює, передусім, методологічні підходи 

(акмеологічний; комунікативний, проблемно-технологічний, системно-цілісний та 

суб’єктно-орієнтований), загальні дидактичні принципи (науковості, системності 

й послідовності навчання, наочності, посильності та доступності, свідомості й 

активності, міцності), а також методичні принципи (комунікативної 

спрямованості, індивідуалізації, ситуативності або контекстуальної зумовленості, 

професійної спрямованості), які сприяють розкриттю теоретичних характеристик 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови. 

Даний етап акумулює в собі також структурні компоненти, форми, методи та 

засоби реалізації дидактичних умов означеної проблеми. 

У своєму дослідженні ми виокремлюємо такі взаємопов’язані компоненти 

формування ПС студентів технічного університету в процесі вивчення ІМ: ціле-

мотиваційний, який передбачає визначення цілей, мотивів, мотивації, потреб, 

інтересів, що спонукають до самостійної пізнавальної діяльності, визначають 

професійну спрямованість особистості та готовність до успішної професійної 

діяльності; змістовно-операційний, який включає комплекс знань необхідний для 

успішного здійснення самостійної пізнавальної діяльності, способів навчання, а 

також набір умінь (навчально-організаційні, навчально-інформаційні, навчально-

інтелектуальні, навчально-комунікативні) та навичок, яких мають набути 

студенти немовного закладу вищої освіти щодо самостійного опанування 

знаннями; емоційно-вольовий, що пов’язаний з емоційно-вольовими процесами 
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студента, позаяк будь-яка діяльність не здійснюється без емоцій, вольових зусиль 

суб’єкта діяльності; оцінний, що відстежує хід виконання навчально-пізнавальної 

діяльності, співвідносить отримані результати з загальноприйнятими нормами, 

передбачає адекватну оцінку, критичний аналіз, за допомогою якого студенти 

технічного університету осмислюють результат своїх пізнавальних здібностей та 

досягнень. 

На основі визначених нами компонентів та дидактичних умов 

досліджуваного явища виокремлено форми, засоби та методи навчання, які 

сприятимуть ефективності формування ПС студентів немовних закладів вищої 

освіти у процесі вивчення ІМ. 

Форми навчання підрозділяються на індивідуальну (самостійна робота, 

консультації, науково-дослідна робота, робота з навчальною та довідковою 

літературою, джерелами інформації тощо) та колективно-групову (практичні 

заняття, ділові та рольові ігри, інтерв’ю, олімпіади, конференції, дискусії, проекти 

тощо). 

Засобами формування пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення ІМ є інформаційні (підручники, посібники для 

самостійної роботи студентів, словники, довідники, газети, журнали електронні 

підручники, електронна бібліотека, ресурси Інтернету); дидактичні (таблиці, 

плакати, відеофільми, програмні засоби навчального призначення, електронні 

навчальні курси) та технічні (аудіовізуальні засоби, комп’ютер, засоби 

телекомунікацій, відеокомп’ютерні системи, мультимедіа, віртуальна реальність). 

До методів формування досліджуваного явища відносимо: стимулювання 

позитивної мотивації навчання та пізнавального інтересу (олімпіади, науково-

практичні конференції, метод навчальної дискусії (round table, microphone, 

aquarium), метод проектів); сприятливого емоційного мікроклімату, вольових 

якостей майбутніх інженерів (ігрові методи, змагання, заохочення та покарання); 

активізація, контроль та оцінювання навчально-пізнавальної діяльності 

(інтерактивні (case-study, brainstorming, interview), ігрові (ділові ігри, рольові ігри, 
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ігрові завдання типу «Associative Bush», «Grab a minute», «Chain Story», «An Item 

Description»), поточний контроль, тестовий, письмовий та комп’ютерний 

контроль, конкурси, семестровий контроль (залік) та підсумковий контроль 

(іспит)), їх комбінування й варіювання. 

Оцінно-результативний етап формування пізнавальної самостійності 

студентів ТЗВО в процесі вивчення ІМ сприяє оцінці досягнення мети за 

допомогою поєднання критеріїв, показників та рівнів формування досліджуваного 

феномену, а також містить у собі очікуваний результат. Для оцінки сформованості 

ПС майбутніх інженерів нами виокремлено такі критерії: спонукальний – рівень 

сформованості професійної спрямованості особистості майбутнього інженера, 

когнітивний – рівень засвоєння майбутнім фахівцем набутих професійних знань, 

умінь та навичок, особистісний – рівень сформованості професійно важливих і 

необхідних емоційно-вольових якостей особистості та рефлексивний – рівень 

оцінювання та контролю сформованості знань, умінь та навичок, необхідних для 

професійної діяльності майбутнього інженера. 

За обґрунтованими критеріями та їх показниками були визначені три рівні 

сформованості ПС студентів технічного університету в процесі вивчення ІМ: 

репродуктивний, що характеризується копіюванням зразка розумової чи 

практичної дії; продуктивний, що визначається застосуванням знань у змінених 

умовах; та креативний, що виявляється у перенесенні знань у ті умови, котрі ще 

не були відомими раніше. 

Варто зазначити, що між усіма етапами алгоритму існує зворотний зв’язок, 

який дозволяє, ґрунтуючись на отриманих результатах, вносити зміни до змісту, 

форм, засобів і методів навчання. 

Зазначене вище дає нам можливість графічно відобразити алгоритм 

поетапної реалізації дидактичних умов формування пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови (рис. 3.1).  
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Рис 3.1 Алгоритм реалізації дидактичних умов формування пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови 
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Мета формування пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови. 

Завдання: 1) виявлення й аналіз позитивної мотивації, мотивів навчальної діяльності 

студентів технічного університету в контексті проблеми формування пізнавальної 
самостійності; 

2) з’ясування обізнаності студентів щодо сутнісної характеристики досліджуваного 

процесу, а також визначення реального стану сформованості загальних та професійних 

знань, комплексу необхідних умінь (навчально-організаційних, навчально-інформаційних, 

навчально-інтелектуальних, навчально-комунікативних) та навичок для майбутньої 

професійної самостійної діяльності; 

3) виявлення емоційного ставлення до навчальної діяльності та професійно важливих 

вольових якостей студентів у руслі досліджуваної проблеми ; 
4) визначення здатності студентів оцінювати результати своєї пізнавальної діяльності. 

Методологічні підходи: акмеологічний; комунікативний, проблемно-

технологічний, системно-цілісний та суб’єктно-орієнтований. 

Дидактичні принципи: науковості, системності й послідовності навчання, 

наочності, посильності та доступності, свідомості й активності, міцності. 

Методичні принципи: комунікативної спрямованості, індивідуалізації, 

ситуативності або контекстуальної зумовленості, професійної 

спрямованості. 

Форми: індивідуальні та колективно-групові. 

Засоби: інформаційні, дидактичні, технічні. 

Методи: стимулювання позитивної мотивації навчання та пізнавального 

інтересу; сприятливого емоційного мікроклімату, вольових якостей 

майбутніх інженерів; активізація, контроль та оцінювання навчально-

пізнавальної діяльності. 
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Графічне зображення висвітлює процеси взаємозалежності та 

взаємозумовленості кожного з етапів алгоритму, а саме: конкретна мета й 

завдання цільового етапу визначають складові теоретико-процесуального етапу, а 

саме методологічні підходи, дидактичні та методичні принципи, які, зі свого боку, 

вливають на вибір компонентів, дидактичних умов, а також форм, засобів і 

методів формування пізнавальної самостійності студентів немовного закладу 

вищої освіти при вивченні іноземної мови. Оцінно-результативний етап 

забезпечує підґрунтя для подальшого визначення критеріїв, показників і рівнів 

сформованості досліджуваного явища. 

Перевірка ефективності поетапного алгоритму реалізації дидактичних умов 

формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови здійснювалась в процесі експериментального 

дослідження. 

 

 

3.2. Апробація імплементації дидактичних умов формування 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі 

вивчення іноземної мови 

 

Навчання, одне з провідних понять дидактики, є складним і багатогранним 

процесом під яким розуміють «цілеспрямований процес взаємодії між учителем 

та учнями з метою їхнього розвитку, освіти і виховання» [260, с. 76]. Навчання як 

двосторонній процес не зводиться до механічної «передачі» знань, умінь і 

навичок, оскільки в ньому тісно взаємодіють викладач і студент. Саме від якості 

цієї взаємодії залежить і якість навчання [33, с. 50]. 

Оскільки вивчення іноземної мови у даний час є беззаперечною складовою 

професійної підготовки майбутніх інженерів, запорукою їх успішної кар’єри, 

відтак, цілком очевидно, що раціональне та вмотивоване використання 

різноманітних методів навчання на заняттях з іноземної мови вимагає 

відповідного підходу з боку викладача, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом 
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одночасно, тому і підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на 

творчості педагога» [167, c. 159–160]. 

Дієвість виокремлених нами дидактичних умов формування пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови забезпечується методами навчання, які, за авторським задумом, 

співвідносяться з критеріями досліджуваного явища (спонукальний, когнітивний, 

особистісний, рефлексивний) (див. п. 2.1.) та передбачають індивідуальну та 

колективно-групову форми навчання в аудиторії. Так, на вибір відповідних 

методів навчання впливали такі чинники: 

 мотиваційна складова, що передбачає стимулювання у студентів технічного 

університету пізнавальної, інтелектуальної потреби, а також потреби у 

спілкуванні та досягненні цілі, спонуканні до самостійної пізнавальної діяльності; 

 когнітивна складова, що сприяє формуванню особистості, яка вміє 

самостійно, творчо мислити, прагне до усвідомленого застосування загальних та 

професійно важливих знань; що стимулює її мовні, когнітивні і творчі здібності; 

що активізує пізнавальну діяльність студента, роблячи його головною діючою 

персоною в освітньому процесі; 

 особистісна складова, що заохочує студента технічного вишу загалом, 

апелюючи до його емоцій, волі та почуттів, створюючи доброзичливу атмосферу 

в аудиторії, в якій студент почуває себе вільно і комфортно, стимулюючи його 

пізнавальні інтереси, розвиваючи бажання практичного вживання та застосування 

іноземної мови; 

 рефлексивна складова, що спонукає студентів немовного закладу вищої 

освіти до постійної оцінки та аналізу власних професійних якостей, пошуку та 

виправленню негативних сторін своєї професійної діяльності; що 

характеризується їх здатністю до самоконтролю у процесі самостійної 

пізнавальної діяльності, рефлексією у самостійній пізнавальній діяльності. 

Для реалізації першої дидактичної умови – актуалізація позитивної 

мотивацій та цілеспрямованості студентів технічного університету до 
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самостійної пізнавальної діяльності – ми виходили з того, що пізнавальна 

діяльність студентів на занятті може бути результативною за умови створення й 

розвитку позитивної мотивації досягнення успіху, професійних мотивів, 

пізнавальних та професійних інтересів, а також самостійну постановку та 

реалізацію всіх видів цілей. 

Для імплементації означеної дидактичної умови, що корелює зі спонукальним 

критерієм, були запропоновані методи стимулювання позитивної мотивації 

навчання та пізнавального інтересу: олімпіади, науково-практичні конференції, 

метод навчальної дискусії, метод проектів. 

Зазначимо, що олімпіада, як вид навчальної роботи зі студентами, сприяє 

активізації розвитку й втіленню творчих здібностей та навчально-пізнавальної 

діяльності майбутніх інженерів, формуванню пізнавального інтересу, виявленню 

обсягу знань у пізнавальній діяльності, заохочуванню до творчої праці як 

студентів, так і науково-педагогічних працівників, підвищенню якості підготовки 

фахівців технічних закладів вищої освіти через системне вдосконалення 

освітнього процесу, а також визначенню певного рівня навченості студентів. 

Так, мета олімпіади, що проводилася зі студентами у Севастопольському 

національному університеті ядерної енергії та промисловості (2012 – 2014 рр.) та 

Луцькому національному технічному університеті (2015 – 2017 рр. згідно з 

довідкою про впровадження) полягала у виявленні студентів, які мають найбільш 

високий рівень володіння іноземною мовою. Олімпіада проводиться в 2 етапи: 

перший проходить у формі тестування, а другий – в письмовій формі, в якому 

беруть участь лише лідери першого етапу. За сумарними результатами першого й 

другого етапів визначаються переможці, які зможуть взяти участь у 

Всеукраїнській студентській олімпіаді з іноземної мови для студентів навчальних 

закладів вищої освіти України, де іноземна мова не є спеціальністю. Для 

переможців також можна також ввести такі форми заохочень, як: почесна 

грамота, подяка із занесенням до особової справи, грошова винагорода, 

звільнення від складання іспиту/заліку та ін. 
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Тестування на першому етапі олімпіади налічує 8 тестів з сумарною 

кількістю тестових завдань рівним 100 і складається з двох частин «Читання» 

(“Reading”) (тести 1–3) і «Вживання англійської мови» (“Use of English”) (тести 4–

8) (Додаток Л). 

Тест 1 (завдання 1–4) – завдання на встановлення відповідності на основі 

загального розуміння прочитаного. Він містить 1 текст (1200-1500 др.зн) з 4 

логічних частин / абзаців, кожен з яких об’єднаний спільною темою, а також 5 

заголовків, причому один з них є зайвим. Для виконання необхідно зрозуміти 

основну ідею кожної частини тексту. 

Тест 2 (завдання 5-–10) – завдання на розуміння структури тексту і 

розпізнавання змістовних і структурних зв’язків між його частинами на основі 

детального розуміння прочитаного. У тексті (1500-1700 др.зн) є 6 пропущених 

фрагментів, а також 7 варіантів заповнення пропусків, один з яких є зайвим. 

Тест 3 (завдання 11–20) – завдання на повне розуміння прочитаного. Він 

містить текст (1800-2000 др.зн) і 10 тверджень, які необхідно закінчити, з 4 

варіантами відповідей, з яких лише один є правильним у відповідності до змісту 

тексту. 

Тест 4 (завдання 21–40) – завдання на знання граматики. Кожне завдання 

передбачає вибір однієї вірної граматичної форми із чотирьох запропонованих 

варіантів. Лексичне наповнення завдань даного тесту може відноситись до 

загальновживаної, загальнонаукової або загальнотехнічної тематичної групи і не 

повинно ускладнювати розуміння або створювати додаткові труднощі розуміння. 

Серед граматичних явищ, що перевіряються в даному тесті, такі: 

1. Modal Verbs and their Substitutes 

2. Degrees of Comparison of 

Adjectives/ Adverbs 

3. Comparative construction the…the 

4. Subjunctive Mood 

5. If- Clauses 

11. Participles 

12. Participial Constructions 

13. Making Questions 

14. Subject-Predicate Agreement 

15. Sentence Connectors 

16. Noun Clusters 
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6. Sequence of Tenses 

7. Passive Voice 

8. Gerund 

9. Infinitive 

10. Infinitive Construction 

17. Coordinating conjunctions as well 

as, both … and 

18. Correlative conjunctions neither … 

nor, either… or 

19. There-constructions 

20. Because / because of 

Тест 5 (завдання 41–50) – завдання на особливості вживання граматичних 

форм, артиклів, займенників, прийменників, сполучників. Кожне завдання 

включає виправлення помилки, вираженою «зайвим» словом, яке вписується у 

бланк відповідей. 

Тест 6 (завдання 51–60) – завдання на словотвір, що передбачає утворення 

похідного слова від основи, поданої в дужках, за допомогою відповідного 

префікса або суфікса. 

Тест 7 (завдання 61–80) – завдання на знання вивченої спеціальної та 

загальнотехнічної лексики, а також загальновживаної лексики, що 

використовується у технічних текстах. Кожне завдання передбачає вибір одного 

синоніма з чотирьох запропонованих варіантів. 

Тест 8 (завдання 81–100) – завдання на знання професійно орієнтованої 

лексики і рівень предметної компетенції, обсяг якої визначається змістом 

вивчених текстових матеріалів. Кожне завдання передбачає вибір лише одного 

варіанту з чотирьох запропонованих для правильного закінчення речення. 

За кожну правильну відповідь нараховується один бал. У завданнях тесту 6 

(словотвір) за слово, утворене правильно, але написане з орфографічними 

помилками, нараховується 0,5 бала. Максимальна кількість балів у першому етапі 

– 100. 

Завдання другого етапу олімпіади виконується письмово. Учасникам 

пропонується схема, що описує одне з ключових теоретичних понять / явищ / 

об’єктів та його складових. Учасники повинні описати запропоновану схему за 
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допомогою зв’язного тексту обсягом 150-200 слів. Максимальна кількість балів у 

другому етапі – 40. 

Роботи студентів оцінюються за 4 критеріями: 1) змістовне наповнення; 2) 

структура і зв’язність тексту; 3) використання лексики; 4) використання 

граматики (Додаток Л, табл. Л.1). За кожен із 4 критеріїв нараховується 

максимальна оцінка у 10 балів. Підсумковий бал визначається сумою балів за 

всіма чотирма критеріями. 

Студентська науково-практична конференція є формою репрезентації 

сформованих знань, умінь та навичок студентів технічного університету, що 

сприяє їх залученню до самостійної, творчої та наукової роботи, виробляє в них 

вміння зв’язного висловлювання та виголошення наукових промов іноземною 

мовою. 

Метою проведення науково-практичної конференції у Севастопольському 

національному університеті ядерної енергії та промисловості (2009–2014 рр.) є 

підвищення престижу дисципліни «Іноземна мова» серед студентів СНУЯЕтаП; 

формування вмінь публічних виступів ІМ з використанням засобів мультимедіа; 

дати студентам можливість продемонструвати професійні знання ІМ, а також 

зміцнення пізнавального інтересу до вивчення ІМ. 

Дійові особи: студенти СНУЯЕтаП, що роблять доповідь за своєю 

спеціальністю з обов’язковою презентацією з використанням засобів мультимедіа 

ІМ; члени журі (2-3 людини), головуючий, секретар журі. 

Всі учасники попередньо дізнаються тему конференції і готують матеріали, 

оцінювання яких проводиться членами журі відповідно до наступних критеріїв 

(Додаток М, табл. М.1): 

 зміст: (дотримання процедури і формату науково-практичної конференції; 

чітке формулювання цілей виступу; відповідність теми змісту виступу; 

актуальність та повнота розкриття теми; обізнаність про предмет свого 

повідомлення); 
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 структура: дотримання структури виступу (вступ, основна частина, 

висновок); послідовність викладу інформації; переходи від одного 

інформаційного блоку до іншого (логічний / нелогічний, вступне слово, слова-

зв’язки); 

 вимова: правильність вимови; доречність та ефективність пауз; темп 

мовлення (швидкий / повільний / нормальний); інтонація, гучність мовлення; 

 володіння іноземною мовою: (словниковий запас; знання професійної 

лексики; наявність / відсутність граматичних, лексичних, стилістичних помилок); 

 презентаційні вміння: уміння триматися на публіці; природність жестів і 

міміки; зоровий контакт з аудиторією; 

 наочні засоби: доречність використання наочних засобів; звернення 

(посилання) на електронну презентацію в ході виступу; читабельність тексту 

слайдів; розмір графіків / малюнків (занадто маленькі / занадто великі / 

нормального розміру); поєднання використаних кольорів (занадто яскраві / 

занадто тьмяні / чи видно текст на тлі); кількість винесеною на екран інформації 

(занадто багато / занадто мало / нормально); 

 проведення післяпрезентаційної дискусії: дотримання процедури 

післяпрезентаційної дискусії (уточнення запитань, подяка за поставлене 

запитання); відповідність змісту відповіді питанню; повнота відповіді на 

поставлене запитання; поведінка під час дискусії: доброзичливість, реакція на 

критику (якщо вона має місце), імпровізація). 

Регламент науково-практичної конференції: виступ учасника – 5-7 хв., 

обговорення – 3-5 хв. 

Вступне слово головуючого науково-практичною конференцією:  

Dear Ladies and gentlemen! 

On behalf of the Organizing Committee and in my own name I wish to welcome the 

guests and the participants of the conference “Advances in Artificial Intelligence”. We 

are going to discuss a wide range of problems relating to new challenges facing the 
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field of the reliability and availability of Artificial Intelligence. I declare the conference 

open. 

Let me remind you that the time limit is seven minutes for presenting a paper and 

three minutes for questions and discussion. Who is in favor of this proposal? Who is 

against the proposal? Thank you. I see that most of the participants accept this 

proposal. 

Participants of our conference can be encouraged by the fact that the excellent 

presentations and best papers will be awarded. 

So, we have ten papers on the agenda and I give the floor to our first speaker, Mr. 

Kovalenko. 

Далі слідують виступи учасників конференції на ІМ з обов’язковими 

мультимедійними презентаціями. В кінці доповіді учаснику ставляться запитання, 

йде обговорення обраної теми. Журі оцінюють виступи за вказаними критеріями і 

виставляють бали кожному студенту після його безпосереднього виступу. 

Секретар конференції отримує бланки з результатами журі та підсумовує 

загальний бал кожного учасника, який оголошує головуючий після всіх виступів. 

Приклади фраз, які використовуються учасниками конференції під час доповіді, 

відповіді на запитання, участі в обговоренні представлені в Додатку М, табл. М.1. 

Таким чином, практика участі у науково-практичній конференції, 

безсумнівно, важлива для майбутніх інженерів, оскільки студенти оволодівають 

навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами, відпрацьовують 

навички самоконтролю, взаємодії з аудиторією; у них розвиваються вміння 

пізнавальної діяльності, творчого розв’язання навчально-виховних завдань. Вони 

занурюються у середовище, максимально наближене до реального, тобто 

отримують досвід поведінки у подібних ситуаціях. 

Зазначимо, що навчальна дискусія дозволяє усвідомити студентам свої 

пробіли у знаннях, формує комунікативні якості й вміння, підвищує мотивацію до 

вивчення іноземної мови, створює атмосферу інтелектуального суперництва, дає 

можливість аргументувати свої ідеї іноземною мовою, тим самим, спонукаючи до 
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поповнення словникового запасу, щоб більш широко обґрунтовувати власну 

думку, таким чином, сприяє самостійній пізнавальній діяльності студентів. 

Насамперед, зауважимо, що студентам ТЗВО на практичних заняттях з 

іноземної мови необхідно пропонувати словосполучення / фрази / вислови, які 

варто використовувати у процесі їх участі в дискусіях (Додаток Н, табл. Н.1). Так, 

зокрема, для проведення навчальних дискусій можна використовувати наступні 

дискусійні форми. 

Round table («круглий стіл») – форма дискусії спрямована на вирішення 

спільної проблеми. Режим виконання: у мікрогрупах (4-6 чол.), усно. Студентам 

пропонується обговорити тему пройденого лексичного матеріалу заняття. Зміст 

«круглого столу полягає в тому, щоб переконати третю нейтральну сторону 

(викладач або судді-студенти), що аргументи учасників однієї із мікрогруп 

переконливіші за аргументи опонентів. Наприклад, тема заняття “Computer 

Security”, теми для обговорення: “Ways to Protect your Computer”, “Malware 

Protection”, “Firewall Techniques”, “Best Antivirus Software: Advantages and 

Disadvantages”. 

Microphone («мікрофон») – вид загально-групової дискусії, який дає 

можливість кожному студенту сказати щось швидко, відповідаючи на запитання 

або висловлюючи свою думку чи позицію. Режим виконання: індивідуально, усно. 

Студентам ставиться запитання, наприклад: What type of antivirus do you trust and 

use? Why? Один із студентів отримує уявний мікрофон (ручка, олівець, лінійка 

тощо) і висловлює свою думку, а потім передає мікрофон іншому студенту. 

Говорити має право лише той студент, у кого є мікрофон. 

Запитання може ставити хтось із студентів і, рухаючись по аудиторії, 

опитувати одногрупників. Викладач слідкує за правильністю вимови, вживанням 

словосполучень/ фраз / висловів, які варто використовувати у процесі участі в 

дискусії. Це допомагає створити творчу атмосферу і забезпечує активність та 

результативність студентів. 
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Aquarium («акваріум») – вид колективного навчання, що є формою діяльності 

студентів у малих групах, який дозволяє критично оцінити хід дискусії, а також 

думок, висловлених учасниками. Режим виконання: у мікрогрупах (4 чол.), усно. 

Студенти об’єднуються у мікрогрупи та обирають свого представника. Групі 

дається час (3–5 хвилин) для обговорення теми й визначення спільної точки зору. 

Потім представники груп збираються в центрі аудиторії, щоб висловити 

думку групи. Ніхто не може висловлюватись, окрім представників. Після 

обговорення поводиться критичний аналіз усіма студентами. Залучення всіх 

учасників досягається участю кожного з них на початковому груповому 

обговоренні, після чого група зацікавлено слідкує за виступами своїх 

представниками. «Акваріум» не лише дає можливість студентам включатися в 

групове обговорення, але й розвиває уміння та навички групової роботи, 

спільного прийняття рішень, стимулює критичне мислення, породжує 

зацікавленість та мотивацію до вивчення ІМ. Цей вид навчання також дає 

можливість проаналізувати процес взаємодії учасників на міжособистісному 

рівні. 

У контексті окресленого застосування методу проектів на заняттях з ІМ є 

надзвичайно актуальним, оскільки він спрямований на результат, який 

досягається після розв’язання тієї чи іншої практично або теоретично значущої 

для студентської аудиторії проблеми. Важливо, що результат, отриманий у ході 

роботи над проектом, студент може побачити, осмислити й використати в 

реальній практичній діяльності. 

Однією з форм презентації проекту на заняттях з ІМ, на наш погляд, є участь 

в студентській науково-практичній конференції. Так студенти самі займаються 

оформленням презентації: набирають тексти іноземною мовою, що сприяє 

розвитку орфографічних навичок; працюють із текстовими й графічними 

редакторами (самостійно вирішують питання вибору шрифту, аудіо та відео 

супровід, фону, заставок), добирають програми графічного дизайну, 

використовують необхідні Web-сайти. 
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Структура презентації для студентської науково-практичної конференції 

повинна включати: 

- вступ (привітання, персональне представлення, ціль); 

- основну частину (презентація теми, центральних ідей, головних думок, 

увага на конкретних речах); 

- заключну частину (підсумок та висновки, відповіді на запитання) 

Для створення презентації науково-практичної конференції за комп’ютером 

важливо звернути увагу студентів на: 

 призначення презентації, її тему, кількість слайдів; 

 зміст слайдів (кожен слайд має відображати одну думку); 

 графічне оформлення кожного слайда (текст має складатися з коротких 

слів та простих речень, слайди повинні бути витримані в одному стилі, не надто 

яскравими). 

Етапи створення комп’ютерної презентації для науково-практичної 

конференції: 

I.  Підготовчий, що включає пошук та ретельний відбір матеріалів ІМ із 

обраної теми, формулювання проблеми, систематизацію інформації. 

II. Організаційний, що передбачає визначення мети презентації, створення 

сценарію (структури), планування змісту всіх слайдів, їх стилю; добір 

різноманітних зображень, анімаційних ефектів, відео, звук та інших елементів, що 

будуть супроводжувати виклад. 

III. Технічний, що виражається в остаточному оформленні презентації, 

зокрема використовуючи програму Power Point, що входить до пакету Microsoft 

Office. 

IV. Демонстрація, що характеризується представленням результатів роботи. 

Відтак, цілком правомірно стверджувати про цінність проектної діяльності, 

яка полягає в тому, що студенти в ході її виконання вчаться самостійно здобувати 

інформацію з різноманітних джерел, використовувати знання з різних галузей, 

отримуючи знання й досвід пізнавальної й навчальної діяльності. Застосування 
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даного методу на заняттях з ІМ сприяє не лише розширенню словникового запасу 

студентів, закріпленню лексико-граматичного матеріалу, комунікативності, але й 

розвитку можливості бачити проблему та вирішувати її. Таким чином, він 

позитивно впливає на формування пізнавальної самостійності та активності 

студентів технічного університету, оскільки в його основі лежить розвиток 

пізнавальних навичок студентів, критичного самостійного мислення, умінь 

самостійно конструювати свої знання, що робить навчання посильним та цікавим. 

Таким чином, у руслі вищезазначеного можна зробити висновок, що 

запропонована нами група методів стимулювання позитивної мотивації навчання 

та пізнавального інтересу (олімпіади, науково-практичні конференції, метод 

навчальної дискусії, метод проектів) передбачають формування мотивації 

досягнення успіху та пізнавальних інтересів у професійній пізнавальній 

діяльності студентів технічного університету, а також готовність до подолання 

труднощів в організації професійної діяльності. 

Імплементація другої дидактичної умови – інтенсифікація позитивного 

емоційно-вольового ставлення майбутніх інженерів до процесу самостійної 

пізнавальної діяльності при вивченні іноземної мови, – що співвідноситься з 

особистісним критерієм, реалізується за рахунок того, щоб навчання ІМ, а також 

самостійна діяльність приносили задоволення і радість від пізнання нового, 

сприяло формуванню професійно важливих і необхідних для здійснення 

професійної діяльності якостей, творчої особистості, готової до дій. 

Передусім, варто звернути увагу на вигляд навчального кабінету з вивчення 

ІМ, який повинен як мотивувати студентів технічного університету, так і 

приносити емоційне та естетичне задоволення. Увійшовши до кабінету, студенти 

мають відчути себе комфортно у світі іноземної мови. На стінах необхідно 

повісити крилаті фрази про іноземну мову (e.g., A new language is a new life / If you 

want people to understand you, speak their language. / Those who know many 

languages live as many lives as the languages they know and so on), вислови відомих 

людей (e.g., Formal education will make you a living. Self-education will make you a 
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fortune. Jim Rohn / Success is not in what you have, but who you are. Bo Bennett / To 

have another language is to possess a second soul. Charlemagne / Self-conquest is the 

greatest of victories. Plato and so on), схеми інженерних пристроїв іноземною 

мовою, карти, таблички з граматичними правилами і т.д. Також необхідні в 

навчальному кабінеті нові інформаційні технології: комп’ютер, проектор, смарт-

доска тощо, що дозволить отримувати задоволення від процесу пізнання. 

Суттєвим нам видається і кількість студентів у групі. Власний досвід 

показує, що на практичному занятті з ІМ найсприятливіше емоційне середовище у 

групах до 12 студентів. 

Важливим є врахування емоційної поведінки викладача ІМ, його 

доброзичливість та повага до студентів. Починати заняття варто з посмішки, 

дивлячись в очі кожному студенту.  

Акцентуємо увагу також і на навчальному матеріалі, який повинен викликати 

у студентів технічного університету різноманітні емоції: подиву і допитливості, 

інтересу або протесту, радості або печалі, захоплення або відрази, поваги тощо. 

Для цього матеріал для студентів повинен бути автентичним, цікавим, 

сприйнятливим, професійно орієнтованим з використанням різноманітних 

комунікативних вправ та завдань (information gap, choice, feedback), спрямованих 

на самостійний розвиток та самовдосконалення особистості. Застосування 

проблемного, інтерактивного методів, ігрових завдань тощо, що пропонує 

комунікативна методика, сприяють тому, що студенти вчаться вирішувати складні 

задачі, висловлювати альтернативні думки, приймати виважені рішення, 

приймати участь у дискусіях, тобто студенти відчувають емоційну піднесеність та 

напругу від діяльності, отримують емоційне задоволення. 

Важливо боротися з боязню та невпевненістю студентів технічного 

університету виражати свої думки ІМ, помилитися, що заважає їм повноцінно 

брати участь в іноземній мовленнєвій діяльності. Для цього можна 

використовувати певні прийоми, зокрема, «радість групи» – емоційний відгук 

оточуючих на успіх одного зі студентів, констатація будь-якого, навіть 
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незначного, позитивного результату діяльності, навіювання віри у себе; «ліній 

горизонту» – кожен успіх студента одразу підхоплюється викладачем, 

пропонується повторити завдання на складнішому рівні, наче «відсуваючи» лінію 

горизонту; «авансування» – викладач пояснює складні місця завдання, а потім дає 

аналогічне завдання для самостійного виконання, і студент відчуває успіх, 

радість, задоволення; створення «ситуації успіху» – допомога з боку викладача 

домогтися успіху в необхідній справі, що підкріплює мотивацію, інтерес 

подальшої небажання працювати над засвоєнням матеріалу; «анонсування» – 

попередження студентів про труднощі, надаючи можливість підготуватися до 

них; «прямуй за ними» – організація допомоги студентові з боку одногрупників, 

включення у сильну команду, де він буде постійно отримувати допомогу і 

«тягнутися» за товаришами. 

Створенню сприятливого емоційного мікроклімату, формуванню вольових 

якостей майбутніх інженерів (цілеспрямованість, наполегливість у досягненні 

цілей, рішучість, упевненість у власних силах, самостійність у прийнятті рішень) 

на заняттях з ІМ сприяє також використання методів стимулювання, особливо для 

студентів технічних закладів вищої освіти першого року навчання. До таких ми 

відносимо ігрові методи, змагання, заохочення та покарання. 

Як зазначалося раніше, гра є вільною формою діяльності, в якій 

відкривається широкий простір для власної творчості, активності самопізнання, 

самовираження. Ми вважаємо, що ретельно продумана і добре проведена гра 

полегшує вивчення і закріплення мовного матеріалу (фонетики, лексики, 

граматики) та сприяє формуванню відповідних умінь і навичок. Гра є ефективним 

засобом навчання, що охоплює різні види мовленнєвої діяльності (слухання, 

говоріння, читання, письмо), вона допомагає в оволодінні іноземною мовою, а 

крім того, студенти відчувають емоційне задоволення як у процесі гри, так і при 

досягненні результатів. Проведення занять ІМ з використанням ігрових методів 

(рольові ігри, ділові ігри, ігрові завдання) активізує студентів, сприяє досягненню 

високої результативності. 
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Змагання, як один із методів стимулювання різнобічної діяльності студентів 

технічного вишу, забезпечує випробування знань, здібностей та можливостей, а 

також передбачає облік і порівняння результатів діяльності. Змагання варто 

організовувати таким чином, щоб породжувати в оточуючих позитивні емоційні 

реакції: захоплення, емоційна піднесеність, радість з приводу успіхів. Потреба 

людини у самоствердженні робить змагання завжди актуальним та ефективним 

засобом стимулювання бажаної поведінки. Змагання (наприклад, конкурси, 

олімпіади тощо) такого характеру сприяють виявленню та розвитку пізнавальних 

інтересів і творчих здібностей студентів, розширенню знань і світогляду, 

активізації самостійної пізнавальної діяльності. 

Заохочення – метод вираження позитивної оцінки діяльності студентів 

технічного університету і є основою збудження їх позитивних емоцій, створює 

довіру до викладача, сприяє формуванню почуття власної гідності, 

дисциплінованості, відповідальності. Саме тому воно вселяє впевненість у своїх 

силах, створює піднесений настрій, підвищує відповідальність, готовність до 

роботи, забезпечує хороше самопочуття. 

Заохочувати студентів можна схваленням, похвалою, вираженими короткою 

реплікою-ствердженням, що студент діє правильно, його вчинок позитивний 

(That’s right / Right you are / Goof Job / Well done/ Best of the best/ Very good and so 

on); нагородою за особливі досягнення (наприклад, отримання заліку 

«автоматом»), важливе доручення, що свідчить про довіру викладача і викликає 

особливе натхнення у студентів, спонукає до діяльності. 

Покарання повинно застосовуватись, щоб попередити неправильні дії та 

небажані вчинки з метою їх припинення, запобігання у майбутньому. Акцентуємо 

увагу на тому, що покарання слід виключно використовувати тільки як виховний 

засіб. Воно має викликати у студентів технічного вишу намір не повторювати 

подібного, ні в якому разі не принижувати їх гідність. Передусім, це мімічна або 

лаконічна мовна реакція педагога (No / You’re not right / You are mistaken / Try 

again and so on). Важливо також виявляти справедливість у використанні 
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покарань та дотримуватись педагогічного такту. В ідеалі цього достатньо, аби 

спрямувати поведінку студента у потрібне русло. 

Таким чином, позитивне емоційно-вольове ставлення студентів технічного 

університету до вивчення ІМ відіграє важливу роль, оскільки включає у собі 

створення комфортного клімату в аудиторії, ситуацій успіху, доброзичливе рівне 

ставлення викладача, різноманітний навчальний матеріал, прийоми, методи 

стимулювання, що активізує у майбутніх інженерів бажання до самоосвіти, 

сприяючи, насамперед, формуванню пізнавальної самостійності. 

Варто відзначити, що для імплементації третьої дидактичної умови – 

активізація освітнього процесу вивчення іноземної мови на основі дидактично 

обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених завдань, необхідних для 

виконання самостійної творчої діяльності, зорієнтованих на успішну професійну 

діяльність та особистісно-професійний розвиток студентів технічного 

університету, – що корелює з когнітивним та рефлексивним критеріями, 

необхідно формувати особистість, яка вміла б самостійно, творчо мислити, 

систематично й неперервно поповнювати, оновлювати, коригувати та оцінювати 

загальні та професійно важливі знання шляхом самоосвіти, самоконтролю, 

прагнула до їх усвідомленого застосування при виконанні комплексу спеціально 

підготовлених пошукових і творчих завдань. 

Відтак, нами запропоновано групу методів, яка спрямована на активізацію 

контроль та оцінювання самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів 

технічного університету. Сюди відносяться: інтерактивні методи (case-study, 

brainstorming, interview), ігрові методи (ділові ігри, рольові ігри, ігрові завдання), 

поточний контроль, тестовий, письмовий та комп’ютерний контроль, конкурси, 

семестровий контроль (залік) та підсумковий контроль (іспит). 

До провідних засобів активізації освітнього процесу вивчення іноземної 

мови у немовних закладах вищої освіти відносимо: відбір автентичного 

професійно орієнтованого змісту навчального матеріалу, створення ситуацій 
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реальної професійної діяльності, використання сучасних технологій, розширення 

спектру самостійних робіт студентів тощо. 

Зауважимо, case-study – це інтерактивна технологія навчання, яка 

використовує опис (демонстрацію) та аналіз реальних ситуацій (кейсів) з метою 

формування у майбутнього інженера певного досвіду вирішення проблем у 

професійній діяльності. Наведемо схему використання кейсу «Персональні 

комп’ютери» («Personal Computers») для студентів першого курсу спеціальності 

«Комп’ютерні технології», який може використовуватись відповідно до програми 

закладів вищої освіти. Завдання до кейсу варто подавати використовуючи 

презентацію в програмі Power Point, інтерактивну дошку SMART Board чи інше 

програмне забезпечення. 

Мета: 1. Активізація лексичного матеріалу з теми «Персональні 

комп’ютери» («Personal Computers»). 

2. Формування уміння аргументувати свої відповіді в ході 

обговорення навчального матеріалу. 

Завдання кейсу: проаналізувати різні види персональних комп’ютерів і 

вибрати той, який більше подобається. 

Мовний матеріал: текст «Персональні комп’ютери» («Personal Computers») 

(Додаток П), відеозапис про види персональних комп’ютерів іноземною мовою, 

різні типи завдань. 

Кейс-ілюстрація та кейс-вправи 

Task 1 (Pre-text activity): Watch the video about PC and match the words with the 

following pictures. 

Опис: студентам пропонується подивитись відео (тривалість – 1 хв.) про 

персональні комп’ютери. Потім вони виконують завдання: співвіднести слова 

(назви видів персональних комп’ютерів) з їх картинками на екрані. Зі студентами 

рекомендується повторити словосполучення «Висловлення власної думки» 

(Expressions of Personal Opinion) (Додаток Н, табл. Н.1) перед тим, як вони 

розпочнуть давати відповіді на завдання. 
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Task 2 (Comprehension of the text):  Reading the text «Personal Computers». 

Опис: студентам дається час (2-3 хв.) проглянути текст про персональні 

комп’ютери англійською мовою, щоби зняти лексичні та граматичні труднощі 

(якщо будуть такі в тексті). 

Task 3: Stop-translation of the text. 

Опис: з метою перевірки розуміння текстового матеріалу студентам 

пропонується перевести лише те слово / фразу, після якої вони чують слово 

«стоп». 

Task 4: Reading the text in pauses after the speaker. 

Опис: з метою формування навичок вимови та інтонації іноземною мовою 

студенти читають текст за викладачем або іншим диктором. 

Task 5: Prove or refute the following statements. 

Опис: з метою формування лексичних навичок студентам пропонується 

погодитись / не погодитися з твердженнями до тексту. Перед цим їм пропонується 

повторити словосполучення висловлення згоди / незгоди («Expressions of 

Agreement / Disagreement») (Додаток Н, табл. Н.1), які вони повинні 

використовувати у своєму мовленні, даючи відповідь на твердження. Приклади 

тверджень:  

1. Computers can be of different sizes. 

2. A personal computer is always a desktop computer. 

3. A desktop is used at the same location. 

4. Desktop computers run on batteries. 

Task 6: Choose the right variant to complete the sentence. 

Опис: з метою формування лексичних навичок студенти вибирають одну 

правильну відповідь із запропонованих варіантів. Можна виконувати як у парах, 

так і в мікрогрупах; усно. Наприклад: 

1.  A personal computer that must be plugged in is a ... . 

a) notebook 

b) tablet 
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c) desktop 

2. A notebook is also referred to as a … . 

a) laptop 

b) tablet 

c) smart phone 

Task 7: Match the words and their definitions. 

Опис: з метою формування лексичних навичок студентам пропонується 

виконати завдання на поєднання слів-термінів з їх дефініціями. Можна 

використовувати словосполучення «Висловлення власної думки» (Expressions of 

Personal Opinion) (Додаток Н, табл. Н.1), називаючи відповіді. Наприклад: 

 A  B 

1. a mobile phone that has a touch-sensitive screen a desktop 

2. a computer for regular use at a single location b notebook 

3. a personal computer that you can carry easily  c smart phone 

 

Task 8: Answer the questions. 

Опис: з метою підсумування інформації з тексту студентам пропонується 

дати відповіді на запитання. Можна використовувати словосполучення 

«Висловлення власної думки» (Expressions of Personal Opinion) (Додаток Н, табл. 

Н.1), відповідаючи на запитання. Приклади запитань: 

1. What do desktops offer? 

2. Are desktops portable? 

3. What does a tablet consist of? 

Кейс-оцінка 

Task 9: Fill in the table. 

Опис: з метою формування вміння аргументувати свої відповіді студенти 

діляться на мікрогрупи (2-3 чол.) і заповнюють в зошитах табличку (табл. 3.5), 

оцінюючи особливості видів персональних комп’ютерів (функції, вага, екран, 

джерело живлення) (3-4 хв.). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
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Таблиця 3.1 

Оцінювання особливостей видів персональний комп’ютерів 

Computer type Functions Weight Screen Power Source 

Desktop     

Laptop     

Netbook     

Palmtop     

Task 10: Think about and choose which of these computer types you would like to 

have and why. 

Опис: студенти у мікрогрупах вибирають один з видів персональних 

комп’ютерів та обговорюють його переваги. Потім представник мікрогрупи 

повинен переконати інших учасників у цінності обраного виду персонального 

комп’ютера, аргументуючи спільну позицію. Викладачу варто залучати аудиторію 

до активної участі в обговоренні кейса, використовувати словосполучення 

«Висловлення власної думки» (Expressions of Personal Opinion), «Висловлення 

згоди / незгоди» (Expressions of Agreement / Disagreement), запитань чиєїсь думки 

(Додаток Н, табл. Н.1). 

Task 11: Summing up. 

Опис: викладач підсумовує виступи представників груп, звертаючи увагу на 

використання лексичних та граматичних одиниць, уміння використовувати фрази, 

вести дискусію, відстоювати власну точку зору тощо. Студенти отримують 

домашнє творче завдання: необхідно самостійно розділити між собою види 

персональних комп’ютерів та підготувати доповідь у вигляді презентації 

іноземною мовою (до 15 речень). 

Brainstorming – це інтерактивний метод навчання, основним завданням якого 

є збір якомога більше ідей на задану тему протягом визначеного проміжку часу. 

Він може застосовуватися як для обговорення всією групою учасників, так і для 

обговорення в малих групах, тому важливо забезпечити доброзичливу і 

невимушену атмосферу в аудиторії. Наведемо приклад застосування методу 

brainstorming для студентів першого курсу спеціальності «Комп’ютерні 

технології».  
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Мета: 1) Формування і вдосконалення мовленнєвих навичок. 

2) Розвиток умінь вести дискусію. 

Опис: 1.Формулювання проблеми, яку слід обговорити. 

2. Формування робочих груп по 3-4 чоловік. Вибір експерта / експертної 

групи, які будуть фіксувати ідеї, оцінювати й відбирати кращі. 

3. Студенти генерують ідеї, висловлюються вголос. Якщо ідеї повторюються, 

вони позначаються відповідну кількість разів. Пропозиції студентів не 

обговорюються, не критикуються, не оцінюються, лише стисло фіксуються. 

4. Оцінка і відбір найкращих ідей експертом / експертною групою. 

Приблизні запитання для мозкового штурму: 

1) Look at the pictures of input / output devices and fill in the table (3-5 min.). 

Present the group answer to the expert. 

Таблиця 3.2 

Input Devices 

Input Devices Function How to use it Advantages Disadvantages 

     

     

 

Таблиця 3.3 

Output Devices 

Output devices Function How to use it Advantages Disadvantages 

     

     

 

2) You’re asked to choose the best programming language. Explain your choice 

paying attention to its popularity, ease of usage, its aim, advantages and disadvantages. 

Present your answer to the expert group. 

Interview – інтерактивний метод навчання, який застосовується для збору 

інформації з заданої теми, сприяє формуванню навичок самостійного ведення 
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бесіди. Наведемо приклад застосування даного методу на перших заняттях з ІМ 

для студентів першого курсу немовних закладів вищої освіти. 

Мета: сприяти знайомству студентів у групі. 

Опис: викладач пропонує кожному обрати незнайомого партнера (або, якщо 

всі незнайомі і вагаються обрати пару, або призначає сам, або проводить вправу 

«розрахунок на перший-другий»). Учасники по черзі беруть один у одного 

інтерв’ю з метою дізнатися про іншого щонайменше три будь-яких факти. Якщо 

студенти володіють іноземною мовою на дуже низькому рівні, викладач може 

запропонувати типові запитання та записати на дошці відповіді-кліше. Далі 

кожний учасник пари по черзі представляє іншого учасника всій групі і 

розповідає, про що зміг дізнатися. Найтиповіші запитання: 

1. What is your name / surname? 

2. Where are you from? 

3. How old are you? 

4. What is your hobby? 

5. What do you dream about? 

Ділова гра характеризується моделюванням реальної діяльності 

різноманітних сфер майбутньої професійної діяльності студентів. У ній 

проектуються умови трудової діяльності та соціальних контактів, що 

максимально наближені до реальних; наявний елемент змагання, можливість 

конфліктності ситуації; робота в команді; відповідний психологічний клімат та 

емоційні переживання. Ділова гра дає можливість майбутнім інженерам не лише 

продемонструвати знання лексико-граматичного матеріалу, але й проявити творчі 

здібності під час спонтанного мовлення. Вона включає декілька взаємопов’язаних 

етапів, а також підбиття підсумків. 

Наведемо схему ділової ігри «Науковий симпозіум на тему «Software 

Security»». 

Мета: 1) Активізація знань, набутих учасниками гри в процесі навчання. 



208 

 

 

 

2) Розвиток навичок самостійної роботи з пошуку інформації з 

різноманітних джерел, публічного виступу, науково-дослідної роботи. 

3) Підвищення мотивації до вивчення іноземної мови. 

Підготовка: формулювання завдання, розподіл ролей, збір інформації, фактів 

з теми, читання додаткової літератури, розробка системи оцінювання. 

Завдання: висвітлення питань безпеки програмного забезпечення. 

Хід гри: 1) Студенти обирають шляхом жеребкування теми, з якими будуть 

виступати на симпозіумі. Це короткі інформативні повідомлення до 3 хвилин за 

обраною темою, які можуть підкріплюватись наочними презентаціями. 

2) Інші учасники симпозіуму слухають, коротко конспектують інформацію та 

оцінюють доповідача за такими критеріями: виклад матеріалу (науковість, 

доступність, логічність); володіння іноземною мовою (словниковий запас, 

лексико-граматичні помилки); контакт з аудиторією. Оцінювання здійснюється за 

5-бальною системою. 

3) Обговорення доповіді, де слухачі можуть задати запитання, уточнити чи 

доповнити інформацію. 

4) Підбиття підсумків. 

Орієнтовні назви доповідей: Software Design; Software Architecture; Software 

Engineering; Software Reliability; Secure Software Practices; Security Requirements; 

Security Education and Training; Vulnerability, Threat, and Risk Analysis; Malware 

Detection/Intrusion Detection; Usability Security Software. 

Рольова гра імітує ситуацію таким чином, щоб виникла атмосфера, яка 

викликає в студентів внутрішню потребу у вираженні думок з певної 

комунікативної ситуації. Вона надає можливість діяти, як насправді, моделюючи 

свою реальну поведінку. Цей вид діяльності розвиває або зміцнює спілкування 

студентів між собою, допомагає подолати бар’єр між викладачем і студентом, 

підвищує впевненість у нерішучих студентів завдяки розподілу ролей. 

На підготовчому етапі всім учасникам пропонуються ролі, вони 

знайомляться з ігровою ситуацією та мовним наповненням гри. Студентам 
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рекомендується самостійно опрацювати додатковий матеріал, зібрати 

інформацію, факти, читати додаткову літературу. Кінцева мета полягає у 

творчому самовираженні ідей та поглядів. Представимо схему ігрової ситуації, 

яку можна використати після опрацювання матеріалу на тему “Building and 

managing websites”. 

Рольова гра на тему «Створення веб-сайту». 

Ігрова ситуація: Представники декількох компаній виборюють можливість 

отримати замовлення на створення веб-сайту з вивчення іноземної мови. 

Завдання: описати етапи створення веб-сайту. 

Ролі: замовник (client), представники декількох компаній, серед яких є веб-

розробник (web developer), веб-дизанер (front-end developer) та креативний 

директор (creative director). 

Етапи гри: 1. Оголошення теми та завдань рольової гри. 

2. Постановка проблеми. 

3. Поділ студентів на мікрогрупи. 

4. Виступи замовника та представників веб-компаній. 

Client describes his / her wishes as to creating a language learning website. 

Web developer is to describe the platform used, a domain name and hosting. 

Front-end developer is to share his / her thoughts about visual aids. 

Creative director is to manage creative ideas, content and logo design. 

5. Підведення підсумків поведеної гри: замовник дякує всім за ідеї та вибирає 

кращий варіант. 

Розглянемо приклади застосування ігрових методів на заняттях з ІМ для 

студентів технічного університету. До таких відносимо: ділові ігри, рольові ігри, 

ігрові завдання типу «Associative Bush», «Grab a minute», «Chain Story», «An Item 

Description». 

«Associative Bush» – гра, спрямована на розвиток лексичних навичок у 

продуктивних видах мовленнєвої діяльності (говорінні та писемному мовленні) і є 

підготовчим етапом до розвитку умінь у цих видах мовленнєвої діяльності. На 
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початку роботи (наприклад, введення нового лексичного матеріалу) викладач 

визначає одним словом тему, над якою проводитиметься робота, а студенти 

згадують асоціації стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші, а 

потім – другорядні асоціації. Викладач фіксує відповіді у вигляді своєрідного 

«куща», який поступово «розростається».  

Гра “Associative Bush” сприяє активізації фонових знань студентів та їх 

ефективній підготовці до нового матеріалу, творчому мисленню майбутніх 

інженерів, стимулює логіку. Так, наприклад, дану гру можна застосувати в першій 

половині заняття з метою введення нового лексичного матеріалу з теми “Personal 

Computers” («Персональні комп’ютери») (Додаток П). 

 

Рис. 3.2 Приклад гри “Associative Bush” 

Ігри (“Grab a minute”, “Chain Story”, “An item description”) можуть 

проводитися в другій частині заняття, для закріплення вивченого матеріалу, 

повторення й систематизації лексичного (професійно-орієнтований та загальний 

словниковий запас) та граматичного матеріалу, підвищення активності студентів 

технічного закладу вищої освіти, формування критичного мислення та 

покращення сприйняття інформації. Вони не потребують значної підготовки та 

залежать від теоретичного рівня пізнання студентів. 
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“Grab a minute”. Відповідно до гри, яка студенту надається обмежений час 

(до 1 хв.) для презентації слова / терміну, написаного на дошці / інтерактивній 

дошці іноземною мовою. Учасник має надати якомога більше інформації про дане 

слово / термін, його значення, використання тощо. Отримує перемогу той студент, 

який надав найбільш повну та зв’язну інформацію про вказаний предмет або 

термін. Наприклад, з теми “Basic Functional Structure of a Computer” («Основні 

структурні блоки комп’ютера») на дошці написані основні структурні блоки 

комп’ютера: Control Unit, Arithmetic and Logical Unit, Memory, Input and Output 

Units. Студенту бажано розповісти про їх функції, призначення, навести їх 

приклади, тощо. 

“Chain story” – гра на логіку, яка сприяє прояву фантазії, розвитку принципу 

індивідуалізації до вирішення певної проблеми. Дану гру, наприклад, можна 

використовувати під час вивчення теми “Operating Systems”. Суть гри полягає у 

продовженні розповіді попереднього студента, наприклад, її призначення, 

структура, типи, функції тощо. Вона змушує студентів логічно думати, 

аналізувати думки, швидко реагувати. 

“An item description” – гра, в якій необхідно описати слово чи 

словосполучення з певної теми, вказане на інтерактивних картках, не називаючи 

його корінь та не застосовуючи жестів. Решта групи майбутніх фахівців повинна 

відгадати слово / словосполучення. Студенти розвивають та покращують навички 

швидкого реагування, активізується пошук синонімів англійською мовою. Цю гру 

можна використати під час вивчення, наприклад, теми “Network Topologies” 

(«Топологія мереж»). Варто описати види мереж (ring, line (bus), star and 

hierarchical) та їх характеристики, не розкриваючи її назву. 

На нашу думку, контроль є одним з основних компонентів процесу навчання, 

оскільки надає змогу не лише з’ясувати реальний рівень підготовки майбутніх 

фахівців та можливість оцінити динаміку засвоєння навчального матеріалу, але й 

регулює зворотний зв’язок між студентом і викладачем. 
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Так, зокрема, поточний контроль, що включає перевірку граматичних та 

лексичних завдань, письмових робіт, модульних завдань, а головне усне 

опитування студентів технічного вишу й отримання певної кількості балів, 

повинен здійснюється систематично від заняття до заняття. Це дозволяє 

слідкувати за успішністю студентів на протязі всього семестру і встановити 

міцність засвоєння знань, умінь та навичок. 

Для перевірки рівня засвоєння студентами знань, сформованості вмінь і 

навичок із пройденої теми (наприклад, тема «Operating Systems») студентам 

технічного університету пропонується виконати модульний тест, який, зокрема, 

складається з п’яти субтестів, що спрямовані на засвоєння: 1) граматичного 

матеріалу: 

Subtest 1. Choose the right equivalent to the underlined phrase 

1. A new OS was installed on the computer. 

a) … встановила … 

b) … встановлені … 

c) … була встановлена … 

2. Supercomputer is the fastest computer. 

a) … швидкий … 

b) … найшвидший … 

c) … швидший … 

2) навичок читання; 

Subtest 2. Write out the words to complete the text. The first letters are given 

An Operating System is a m________(1) control program which controls the 

functions of the computer system as a w_______(2) and the running of a_________(3) 

programs. 

3) лексичного матеріалу (знання синонімів); 

Subtest 3. Choose one word that best keeps the meaning of the original sentences if it 

is substituted by the underlined word 
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1. Powerful operating systems provide simultaneous operation of several 

applications. 

a) continuous  b) variable  c) concurrent 

2. Batch processing is stopped to deal with real-time operations. 

a) interrupted  b) accomplished c) restarted 

4) навичок словотвору; 

Subtest 4. Complete the sentences with the correct words derived (by prefixes or 

suffixes) from the words in bold 

1. If you don’t like the arrangement of the icons on your desktop you can 

__________ (arrange) them. 

2. Presenting Windows 7 in 2008 Microsoft focused on its performance _________ 

(improve). 

5) лексичного матеріалу; 

Subtest 5.Choose the right variant to complete the sentences 

1) A low-priority task is called a ... job 

a) foreground 

b) background 

c) low ground 

d) high ground  

2) Rearranging icons and making your own shortcuts you … your desktop. 

a) upgrade 

b) transfer 

c) customize 

d) decrease 

В якості письмового контролю студентам можна запропонувати переклад 

тексту з англійської на українську мову. Дана діяльність сприяє розвитку вмінь 

читати автентичні англомовні тексти професійної спрямованості, а також 

контролю лексико-граматичних вмінь. 
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Комп’ютерне тестування, метою якого є швидка всебічна і повна перевірка 

знань великої кількості студентів за різними темами (як граматичними, так і 

лексичними) на основі незалежного контролю, проводиться у формі самостійного 

діалогу студента з комп’ютером з можливістю збереження результатів 

тестування. Насамперед, комп’ютерне тестування відноситься до самостійної 

позааудиторної роботи студентів та виконується у вільний для них час. 

Самостійну позааудиторну роботу студентів технічного університету 

забезпечують лінгвістичний комп’ютерний клас (навчання позааудиторному 

читанню, тестування з граматики) та лінгафонний кабінет (навчання аудіюванню). 

Позааудиторне читання, метою якого є читати якнайбільше текстів зі 

спеціальності, включає автентичні тексти професійного спрямування (4000 

др.зн.), до кожного з яких додаються два тести (правда / неправда, вибір 

правильної відповіді) по 10 завдань у кожному з метою перевірки розуміння 

прочитаного. Тематика текстів перекликається з текстами, змістове опрацювання 

яких поводиться аудиторно для закріплення основного термінологічного 

мінімуму. Перед кожним текстом ще є два види дотекстових завдань на 

знаходження еквівалентів та письмовий переклад. 

Метою граматичних тестів для самостійної позааудиторної роботи студентів 

є тренування граматичних явищ, на кожне з яких пропонується виконати 200 

тестових завдань. Студентам надається коротке пояснення рідною мовою кожного 

граматичного явища, його ознаки, особливості вживання з прикладами. 

Граматичні тести включають такі види завдань: 

1) Choose the right form. 

2) Choose the right variant. 

3) Find the right Ukrainian / English equivalent for the following sentences. 

4) Define the form of the underlined word. 

Формуванню аудитивних навичок сприяє самостійна позааудиторна робота в 

лінгафонному кабінеті. Кожен студент має можливість прослухати 2-3 аудіофайла 

іноземною мовою та виконати завдання на розуміння почутого: 
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1) Answer the questions (yes / no). 

2) Mark the sentences with T (true) or F (false). 

3) Complete the sentences. 

Конкурс, як змагання з метою виявлення кращих учасників, може включати 

наступні заходи, що сприятимуть формуванню пізнавальної самостійної 

діяльності студентів технічного вишу: участь у науково-практичних 

конференціях, симпозіумах, на кращу проектну роботу, на кращий технічний 

переклад тощо. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку. За результатами 

семестрового контролю здійснюється допуск до продовження навчання у 

наступному семестрі. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену за програмою 

підготовки бакалаврів і включає письмовий переклад оригінального тексту (обсяг 

900 др.зн.) зі спеціальності, граматичний тест, а також бесіду англійською мовою 

на запропоновану тематику. 

Таким чином, звертаємо увагу на те, що запропоновані методи та завдання, 

що спрямовані на активізацію, контроль та оцінювання самостійної навчально-

пізнавальної діяльності студентів технічного університету сприяють накопиченню 

та виокремленню знань, практичного їх застосування, розвитку умінь аналізувати 

результати своєї фахової діяльності, формуванню творчого та креативного 

мислення, прагнення до самовдосконалення, самореалізації та саморозвитку, 

систематизуванню та якісному використанню опрацьованого матеріалу, 

знаходженню оригінального рішення для кожної ситуації / проблеми, а також 

прояву самостійності, пізнавальної, зокрема, у процесі виконання комплексу 

спеціально підготовлених завдань. 

Відтак, наше подальше дослідження буде спрямоване на визначення 

динаміки рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови: порівняння даних 

констатувального та формувального етапів. 
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3.3. Динаміка рівнів сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету 

 

Проведена дослідницько-експериментальна робота у своїй основі 

передбачала перевірку ефективності поетапності впровадження сукупності 

визначених дидактичних умов формування пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови, а також аналіз 

динаміки змін від початкового етапу педагогічного експерименту до 

завершального. 

Динаміка змін відстежувалася за допомогою порівняння даних 

констатувального, формувального та контрольного етапів за виокремленими нами 

дидактичними умовами, компонентами, критеріями, показниками та рівнями 

сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови. Метою контрольних зрізів було з’ясування 

кількісних та якісних змін, що сталися в спонукальному, когнітивному, 

особистісному та рефлексивному критеріях досліджуваного феномена. Засобом 

визначення результатів експериментального навчання були діагностичні методи, 

які використовувались і на констатувальному етапі дослідження, що свідчить про 

його логіку і цілісність. Емпіричні дані, отримані в процесі діагностики стану 

сформованості визначених критеріїв, табулювалися і представлені у формі 

відсоткових розподілів, які, зі свого боку, репрезентовані графічно. 

Так, формувальним етапом педагогічного експерименту було охоплено 235 

студентів другого курсу Луцького національного технічного університету, які 

навчалися на технічних спеціальностях за напрямом інформаційних і вивчали 

іноземну мову, а саме англійську. У контрольній групі (КГ) (125) навчальна 

діяльність здійснювалась за традиційним навчанням, а в експериментальній групі 

(ЕГ) (110 студентів) – згідно розробленої автором сукупності дидактичних умов. 

Експериментальне дослідження проводилось безпосередньо дисертантом 

упродовж 2015-2017 н. р. і передбачало проведення навчальних занять, 
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керівництво самостійною навчальною діяльністю студентів з іноземної мови в 

аудиторний та позааудиторний час. 

Дані таблиці 3.4 свідчать, що в ЕГ, де було запроваджено дидактичні умови, 

показники щодо вияву спонукального критерію є значно вищими: збільшився 

відсоток студентів ЕГ на 27,3% креативного рівня та на 11,7% продуктивного 

рівня, (КГ – на 0,8% й 4,8% відповідно). Можна стверджувати, що спостерігається 

позитивна та статистично значуща динаміка зміни у формуванні пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови за спонукальним критерієм, а саме: домінування мотивації на успіх 

(позитивна мотивація), а не мотивації уникнення невдачі, мотивації досягнення 

успіху та інтересів до професійної пізнавальної діяльності. Це свідчить про 

впевненість студентів технічного університету в собі, у власних силах, про 

відповідальність, ініціативність та активність, вони вирізняються наполегливістю 

у досягненні мети, цілеспрямованістю, готовністю до подолання труднощів в 

організації професійної діяльності 

Таблиця 3.4 

Рівні сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови за спонукальним критерієм 

(за результатами підсумкового тестування) 

Критерій ПС 

студентів 
Групи 

Рівні 

Репродуктивний Продуктивний Креативний 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Спонукальний 
ЕГ 16 14,6 59 53,6 35 31,8 

КГ 64 51,2 56 44,8 5 4 

 

Зауважимо, що після проведення формувального етапу педагогічного 

експерименту відбулися позитивні зміни, як в ЕГ, так і в КГ, хоча більш суттєва 

динаміка спостерігається у показниках ЕГ, що пов’язуємо зі спеціальною роботою 

запровадження в освітній процес технічного вишу такої дидактичної умови, як 
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актуалізація позитивної мотивацій та цілеспрямованості студентів технічного 

університету до самостійної пізнавальної діяльності. Порівняльні дані, що 

віддзеркалюють зміни у показниках спонукального критерію сформованості 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови після проведення формувального етапу педагогічного 

експерименту подано у вигляді гістограми (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Динаміка змін рівнів сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету за спонукальним критерієм у ЕГ та КГ у 

процесі вивчення іноземної мови (у порівнянні з констатувальним етапом 

педагогічного експерименту) 

Позитивна динаміка рівнів сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови була також 

зафіксована після проведення формувального етапу педагогічного експерименту 

за особистісним критерієм. Отримані дані представлено в табл. 3.5 та гістограмі 

3.4. Як засвідчують дані (див. табл. 3.5 та гістограму 3.4), значно змінилися 

показники вияву особистісного критерію в ЕГ, на відміну від КГ: на креативному 

рівні перебували 42,7% (на констатувальному етапі – 1,8%);на продуктивному 

рівні – 44,6% (на констатувальному етапі – 40,9%); на репродуктивному рівні –

12,7% (на констатувальному етапі – 57,3%). 
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Таблиця 3.5 

Рівні сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови за особистісним критерієм 

(за результатами підсумкового тестування) 

Критерій ПС 

студентів 
Групи 

Рівні 

Репродуктивний Продуктивний Креативний 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Особистісний 
ЕГ 14 12,7 49 44,6 47 42,7 

КГ 55 44 59 47,2 11 8,8 

 

Рис. 3.4 Динаміка змін рівнів сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету за особистісним критерієм у ЕГ та КГ у 

процесі вивчення іноземної мови (у порівнянні з констатувальним етапом 

педагогічного експерименту) 

Менш позитивною простежується картина у КГ: на креативному рівні 

сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного вишу в процесі 

вивчення іноземної мови зафіксовано 8,8% (на констатувальному етапі – 3,2%); на 

продуктивному – 47,2% (40,8% – на констатувальному етапі); на 

репродуктивному – 44% (на констатувальному етапі – 56%). 
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Таким чином, на основі одержаних даних можна стверджувати що у 

студентів технічного університету повністю сформовані особистісно важливі 

якості, зокрема, ініціативність, впевненість у власних здібностях та силах. Їм 

властиве розумне планування та чітка організація своєї діяльності, наполегливість 

у вирішенні завдань. У студентів технічного вишу достатньо розвинена вольова 

сфера, готовність до співпраці та взаємодопомоги. Для них притаманні 

сформованість комунікативних навичок, здатність висловлювати свою думку 

незалежно від судження інших, прагнення до професійного зростання, 

самовдосконалення та саморозвитку. Це стало можливим завдяки імплементації в 

освітній процес такої дидактичної умови як інтенсифікація позитивного емоційно-

вольового ставлення майбутніх інженерів до процесу самостійної пізнавальної 

діяльності при вивченні іноземної мови. 

Динаміку рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови за когнітивним 

критерієм подаємо в табл. 3.6. 

Наочні порівняльні дані щодо змін у показниках когнітивного критерію 

сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови після проведення формувального етапу 

педагогічного експерименту подано у гістограмі (рис. 3.5). 

Таблиця 3.6 

Рівні сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови за когнітивним критерієм 

(за результатами підсумкового тестування) 

Критерій ПС 

студентів 
Групи 

Рівні 

Репродуктивний Продуктивний Креативний 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Когнітивний 
ЕГ 21 19,1 60 54,5 29 26,4 

КГ 60 48 53 42,4 12 9,6 
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Рис. 3.5 Динаміка змін рівнів сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету за когнітивним критерієм у ЕГ та КГ у 

процесі вивчення іноземної мови (у порівнянні з констатувальним етапом 

педагогічного експерименту) 

Якісний аналіз отриманих даних гістограми (рис. 3.5) відображає більш 

виразніші показники когнітивного критерію сформованості пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови після проведення формувального етапу педагогічного експерименту. 

Відбувся приріст у показниках креативного та репродуктивного рівнів студентів 

ЕГ на 22,8% та 19,9% відповідно, тоді як у КГ тільки на 6,4% і 3,2% відповідно. 

Можна стверджувати, що в результаті імплементації визначених 

дидактичних умов студенти ЕГ, на відміну від КГ, продемонстрували сформовані 

вміння та навички, необхідні для виконання самостійної творчої діяльності, міцні 

загальні та професійно важливі знання з іноземної мови, які можна 

використовувати у типових і нестандартних ситуаціях, а також у пізнавальній 

діяльності. 

Динаміка рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови після проведення 
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формувального етапу педагогічного експерименту за рефлексивним критерієм 

представлена в табл. 3.7 та гістограмі 3.6. 

Таблиця 3.7 

Рівні сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови за рефлексивним критерієм 

(за результатами підсумкового тестування) 

Критерій ПС 

студентів Групи 

Рівні 

Репродуктивний Продуктивний Креативний 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Рефлексивний 
ЕГ 20 18,2 62 56,3 28 25,5 

КГ 54 43,2 57 45,6 14 11,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6 Динаміка змін рівнів сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету за рефлексивним критерієм у ЕГ та КГ у 

процесі вивчення іноземної мови (у порівнянні з констатувальним етапом 

педагогічного експерименту) 

Кількісний аналіз (табл. 3.7 та гістограму 3.6.) показує, що за результатами 

педагогічного експерименту в КГ суттєвих зрушень за рефлексивним критерієм 

не сталося: на креативному рівні сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного вишу в процесі вивчення іноземної мови зафіксовано 11,2% 
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(на констатувальному етапі – 4,8%); на продуктивному – 45,6% (43,2% – на 

констатувальному етапі); на репродуктивному – 43,2% (на констатувальному 

етапі – 52%). Натомість, в ЕГ спостерігаємо позитивну та статистично значущу 

динаміку: на 22,8 % стало більше студентів із показником креативного рівня, на 

14,5 % – з показником продуктивного рівня, за рахунок зменшення кількості тих 

студентів, які мали репродуктивний рівень сформованості пізнавальної 

самостійності студентів ТЗВО в процесі вивчення ІМ за рефлексивним критерієм. 

Отже, можна стверджувати, що майбутні інженери готові адекватно оцінювати 

свої можливості, контролювати їх та самостійно коригувати результати як власної 

діяльності, так і діяльності колег. Таку позитивну динаміку рівнів сформованості 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови за когнітивним та рефлексивним критеріями пов’язуємо зі 

спеціальною роботою запровадження такої дидактичної умови, як активізація 

освітнього процесу вивчення іноземної мови на основі дидактично 

обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених завдань, необхідних для 

виконання самостійної творчої діяльності, зорієнтованих на успішну професійну 

діяльність та особистісно-професійний розвиток студентів технічного 

університету. 

Результати дослідження показали, що завдяки імплементації визначених 

дидактичних умов у процесі формувального етапу педагогічного експерименту в 

експериментальній групі зафіксовано статистично значущі позитивні зміни щодо 

рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови за всіма критеріями та 

показниками Узагальнені дані щодо сформованості рівнів пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови (на початок та на кінець проведення педагогічного експерименту) подано в 

табл. 3.8. 

Порівняння даних на початок та на кінець проведення педагогічного 

експерименту в ЕГ і КГ студентів технічного університету дозволило зробити  
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Таблиця 3.8 

Узагальнені результати експериментальної роботи (у %) 

Критерії 

ПС 

студентів 

Групи Етапи 

Рівні 

Репродук-

тивний 

Продук-

тивний 
Креативний 

С
п
о

н
ук

а
ль

н
и

й
 

ЕГ 

Констатувальний 53,6 41,9 4,5 

Контрольний  14,6 53,6 31,8 

Приріст -39 +11,7 +27,3 

КГ 

Констатувальний 56,8 40 3,2 

Контрольний  51,2 44,8 4 

Приріст -5,6 +4,8 +0,8 

К
о
гн

іт
и

вн
и
й
 

ЕГ 

Констатувальний 61,8 34,6 3,6 

Контрольний  19,1 54,5 26,4 

Приріст -42,7 +19,9 +22,8 

КГ 

Констатувальний 57,6 39,2 3,2 

Контрольний  48 42,4 9,6 

Приріст -9,6 +3,2 +6,4 

О
со

б
и

ст
іс

н
и
й

 

ЕГ 

Констатувальний 57,3 40,9 1,8 

Контрольний  12,7 44,6 42,7 

Приріст  -44,6 +3,7 +40,9 

КГ 

Констатувальний 56 40,8 3,2 

Контрольний  44 47,2 8,8 

Приріст -12 +6,4 +5,6 

Р
еф

ле
к
си

вн
и
й
 

ЕГ 

Констатувальний 55,5 41,8 2,7 

Контрольний  18,2 56,3 25,5 

Приріст -37,3 +14,5 +22,8 

КГ 

Констатувальний 52 43,2 4,8 

Контрольний  43,2 45,6 11,2 

Приріст -8,8 +2,4 +6,4 

У
за

га
ль

н
ен

і 

д
а

н
і 

ЕГ 

Констатувальний 56 41 3 

Контрольний  16 52 32 

Приріст -40 +11 +29 

КГ 

Констатувальний 55 41 4 

Контрольний  47 45 8 

Приріст -8 +4 +4 

 

висновок про значне підвищення рівнів сформованості пізнавальної самостійності 

у студентів ЕГ. Таким чином, на завершення проведення педагогічного 

експерименту студенти ЕГ розподілилися так: 32% студентів технічного вишу 

мали креативний рівень сформованості пізнавальної самостійності в процесі 
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вивчення іноземної мови (приріст +29%); 52% вийшли на продуктивний рівень 

(+11%); а 16% знаходилися на репродуктивному рівні (–40%). В КГ зафіксовані 

такі дані: на креативному рівні сформованості пізнавальної самостійності в 

процесі вивчення іноземної мови – 8% студентів технічного університету (+4%), 

на продуктивному – 45% (+4%), 47% залишилося на репродуктивному рівні (–

8%). 

Отже, підсумувавши отримані за всіма критеріями дані, можна стверджувати, 

що в результаті імплементації визначених дидактичних умов спостерігається 

позитивна динаміка рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови. 

Аналіз емпіричних даних, які були отримані в процесі діагностики стану 

сформованості критеріїв, здійснювався за таким алгоритмом:  

1. Проводилося табулювання емпіричних даних та їх представлення у вигляді 

відсоткових розподілів.  

2. Одержані розподіли подавалися у графічному вигляді.  

3. Здійснювалася оцінка статистичної достовірності відмінностей і 

співпадань у рівневі досліджуваної ознаки за допомогою методів математичної 

статистики – мультифункціональних статистичних критеріїв (χ2 – критерій 

Пірсона).  

Для оцінювання статистичної достовірності виявлених відмінностей системи 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови між респондентами КГ та ЕГ за виділеними критеріями нами 

застосовано статистичний критерій χ2 – критерій Пірсона. Критерій χ2 

застосовується в двох цілях: 

1) для зіставлення емпіричного розподілу ознаки з теоретичним – 

рівномірним, нормальним або якимось іншим; 

2) для зіставлення двох, трьох або більше емпіричних розподілів однієї і тієї 

ж ознаки. [22]. 
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Критерій χ2 відповідає на питання про те, чи з однаковою частотою 

зустрічаються різні значення ознаки в емпіричному і теоретичному розподілах 

або в двох і більше емпіричних розподілах. Метод дозволяє оцінити статистичну 

значущість відмінностей двох або декількох відносних показників (частот, долей). 

Цей вибір обґрунтований тим, що результати педагогічного експерименту 

виміряні за допомогою шкал найменувань. 

Перевага методу полягає в тому, що він дозволяє зіставляти розподіли ознак, 

які представлені в будь-якій шкалі, починаючи від шкали найменувань. У 

найпростішому випадку альтернативного розподілу «так – ні», «одружився – не 

одружився», «розв’язав задачу – не розв’язав задачу» і т. д. Ми вже можемо 

застосувати критерій χ2. Чим більше розходження між двома розподілами, що 

зіставляються, тим більше емпіричне значення χ2. 

Проілюструємо практичне застосування цього методу для визначення 

статистичної достовірності виявлених відмінностей між студентами КГ та ЕГ за 

рівнями сформованості показників спонукального, когнітивного, особистісного та 

рефлексивного критеріїв на формувальному етапі педагогічного експерименту. 

Сформулюємо гіпотези:  

Н0: Відмінності між рівнями сформованості показників спонукального, 

когнітивного, особистісного та рефлексивного критеріїв на формувальному етапі 

педагогічного експерименту у студентів КГ і ЕГ статистично недостовірні. 

Н1: Відмінності між рівнями сформованості показників спонукального, 

когнітивного, особистісного та рефлексивного критеріїв на формувальному етапі 

педагогічного експерименту у студентів КГ і ЕГ статистично достовірні.  

Для перевірки сформульованих гіпотез визначаємо емпіричне значення  

за формулою (1) та порівняємо його з критичним значенням  для рівня 

значущості р ≤ 0,05 (враховуючи, що для педагогічних досліджень допустимою є 

величина похибки ± 5%). Для цього скористаємось програмним продуктом 

Statistica. 
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  (1) 

де mi – емпірична частота, яку отримують в результаті досвіду 

(спостережень); ni – теоретична частота, яку розраховують за формулою (2). 

 
(2) 

 

де  – сума емпіричних частот; h – різниця між двома сусідніми 

варіантами;  – вибіркове середньоквадратичне відхилення; ;  – 

вибіркове середнє арифметичне;  – функція щільності ймовірності 

нормального розподілу (знаходиться за таблицею значень локальної функції 

Лапласа). 

Проведемо обчислення на основі даних показників спонукального, 

когнітивного, особистісного та рефлексивного критеріїв сформованості 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови. 

В пакеті Statistica було здійснено обчислення статистичної достовірності 

відмінності між рівнями сформованості показників спонукального критерію 

студентів КГ і ЕГ за результатами формувального етапу педагогічного 

експерименту. 

Зокрема було виконано (табл. 3.9): 

1) розрахунок теоретичної частоти (ni); 

2) підраховано різницю між емпіричною і теоретичною частотою за кожним 

розрядом; 

3) визначено число ступенів свободи. Внесена поправка на «безперервність» 

(якщо v = 1); 



228 

 

 

 

4) отримані різниці піднесені до квадрату; 

5) отримані квадрати різниць розділені на теоретичну частоту (останній 

стовпець); 

6) отримана сума є . 

Таблиця 3.9 

Розрахунок критерію  в програмі Statistica 

N 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 
(mi - ni) (mi - ni)

2 (mi - ni)
2/ni 

1 16 37.45 -21.45 460.1 12.286 

2 64 42.55 21.45 460.1 10.813 

3 59 53.83 5.17 26.73 0.497 

4 56 61.17 -5.17 26.73 0.437 

5 35 18.72 16.28 265.04 14.158 

6 5 21.28 -16.28 265.04 12.455 

Суми 235 235 - - 50.646 

 

Результат  = 50,646. 

Критичне значення (p) χ2 при v = 2 та рівні значимості 0,05 дорівнює 5,991 

(табл. 3.14);  

де v = s-1 – число степенів свободи; s – число груп на які розбита вибірка. 

Таблиця 3.10 

Критичні значення χ2 при v=2 

v p 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

 

Відмінності між двома розподілами можуть вважатися достовірними, якщо 

 досягає або перевищує , і тим більш достовірним, якщо  досягає 

або перевищує . 

За результатами обчислень статистичної достовірності відмінності між 

рівнями сформованості показників спонукального критерію студентів КГ і ЕГ 

формувального етапу педагогічного експерименту, що подані в таблиці вище 
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 = 50,646. З таблиці критичних значень знаходимо, що для рівня значущості p 

≤ 0,05 (приймається для педагогічних досліджень)  = 5,991. Отже, при 

порівнянні виконується співвідношення:  > . 

Отож, потрібно прийняти альтернативну гіпотезу і відхилити нульову, тобто 

відмінності між рівнями сформованості показників спонукального критерію на 

формувальному етапі педагогічного експерименту у студентів КГ і ЕГ 

статистично достовірні. 

Аналогічно здійснювалося оцінювання статистичної достовірності 

відмінностей на формувальному етапі між студентами КГ та ЕГ за показниками 

когнітивного, особистісного та рефлексивного критеріїв. На основі отриманих 

даних емпіричні значення критерію  Пірсона за всіма показниками рівнів 

сформованості критеріїв (додаток Р) ми можемо стверджувати, що приймається 

гіпотеза H1, а отже розходження між показниками всіх критеріїв є статистично 

достовірні, що дає право стверджувати про ефективність проведеного 

педагогічного експерименту. 

Таким чином, отримані результати дослідницько-експериментальної роботи 

засвідчили позитивну динаміку рівнів сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови внаслідок 

упровадження дидактичних умов та дають підстави стверджувати, що мета 

дослідження досягнута, визначені завдання виконано, гіпотезу доведено. 
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Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі дисертації репрезентовано алгоритм поетапної реалізації 

та імплементації дидактичних умов формування досліджуваного феномена та 

проаналізовано результати експериментального дослідження, доведено їх 

достовірність. 

У контексті нашого дослідження ми розглядаємо алгоритм реалізації 

дидактичних умов формування пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови як сукупність послідовних дій, 

виконання яких сприяє досягненню поставленої мети. Ефективність використання 

алгоритму досліджуваного явища залежить від якісного та цілісного застосування 

органічно взаємопов’язаних і взаємозумовлених етапів, а саме: цільовий; 

теоретико-процесуальний, оцінно-результативний. 

Встановлено, що цільовий блок є системоутворюючим і передбачає 

наявність конкретної мети, для досягнення якої визначено провідні завдання щодо 

формування пізнавальної самостійності студентів технічного вишу в процесі 

вивчення іноземної мови. 

Теоретико-процесуальний етап реалізації дидактичних умов досліджуваного 

явища віддзеркалює: методологічні підходи (акмеологічний; комунікативний, 

проблемно-технологічний, системно-цілісний та суб’єктно-орієнтований; загальні 

дидактичні й методичні принципи, що розкривають теоретичні ідеї означеної 

проблеми; акумулює в собі структурні компоненти (ціле-мотиваційний, 

змістовно-операційний, емоційно-вольовий, оцінний), а також форми, засоби та 

методи навчання, які сприятимуть ефективності формування пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови. 

Оцінно-результативний етап сприяє оцінці досягнення мети за допомогою 

поєднання критеріїв (спонукальний, когнітивний, особистісний, рефлексивний), 
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показників та рівнів (креативний, продуктивний та репродуктивний) формування 

досліджуваного феномену, а також містить у собі очікуваний результат. 

Ядром алгоритму пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету у процесі вивчення іноземної мови є сукупність дидактичних умов, 

дотримання яких сприятиме успішному формуванню означеної проблеми. 

Визначення процесу та результату сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету при вивченні іноземної мови відбувалось в 

межах формувального етапу педагогічного експерименту через апробування 

сукупності визначених дидактичних умов, що корелюють із означеними 

критеріями. 

Перша дидактична умова, що співвідноситься зі спонукальним критерієм, 

передбачає формування та розвиток позитивної мотивації досягнення успіху, 

професійних мотивів, домінування пізнавальних та фахових інтересів, а також 

самостійну постановку та реалізацію всіх видів цілей. Для її імплементації були 

запропоновані методи стимулювання позитивної мотивації навчання та 

пізнавального інтересу: олімпіади, науково-практичні конференції, метод 

навчальної дискусії (round table, microphone, aquarium), метод проектів. 

Імплементація другої дидактичної умови, що пов’язується з особистісним 

критерієм, спрямовується на те, щоб навчання іноземної мови, а також 

самостійна діяльність приносили задоволення і радість від пізнання нового, 

сприяло формуванню професійно важливих і необхідних для здійснення 

професійної діяльності якостей, вихованню творчої особистості, готової до дій. 

Так, навчальний матеріал варто відбирати таким чином, щоб викликати у 

студентів технічного університету різноманітні емоції: подив і допитливість, 

інтерес або протест, радість або печаль, захоплення або неприязнь, повагу тощо. 

Під час навчання іноземної мови на заняттях необхідно створювати комфортний 

психологічний клімат та атмосферу здорової конкуренції, формувати вольові 

якості майбутніх інженерів (цілеспрямованість, наполегливість у досягненні 

цілей, рішучість, упевненість у власних силах, самостійність у прийнятті рішень), 
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чому сприяє використання методів стимулювання (ігрові методи, змагання, 

заохочення та покарання) особливо для студентів технічних закладів вищої освіти 

першого року навчання. Для подолання боязні та невпевненості студентів 

технічного університету виражати свої думки іноземною мовою можна 

використовувати певні прийоми, зокрема, «радість групи», «ліній горизонту», 

«авансування», «ситуації успіху», «анонсування», «прямуй за ними». 

Третя дидактична умова, що корелює з когнітивним та рефлексивним 

критеріями, сприяє формуванню особистості, яка вміла б самостійно, творчо 

мислити, систематично й неперервно поповнювати, оновлювати, коригувати та 

оцінювати загальні та професійно важливі знання шляхом самоосвіти, 

самоконтролю, прагнула до їх усвідомленого застосування при виконанні 

комплексу спеціально підготовлених пошукових і творчих завдань. Її реалізація 

передбачає активне застосування різноманітних видів діяльності (аудиторна, 

позааудиторна та самостійна навчальна діяльність), різних форм (індивідуальна, 

колективно-групова) і методів навчання, спрямованих на активізацію, контроль та 

оцінювання самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів: 

інтерактивні (case-study, brainstorming, interview), ігрові (ділові ігри, рольові ігри, 

ігрові завдання типу «Associative Bush», «Grab a minute», «Chain Story», «An Item 

Description»), поточний контроль, тестовий, письмовий та комп’ютерний 

контроль, конкурси, семестровий контроль (залік) та підсумковий контроль 

(іспит), їх комбінування й варіювання. 

Результати дослідження показали, що завдяки імплементації сукупності 

визначених дидактичних умов у процесі формувального етапу педагогічного 

експерименту в експериментальній групі зафіксовано статистично значущі 

позитивні зміни щодо рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови за всіма критеріями та 

показниками. 

Виявлено, що ЕГ креативний рівень зафіксовано у 32% студентів (на 

констатувальному етапі – 3%); продуктивний рівень виявлено у 52% студентів (за 
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результатами констатувального етапу 41%); на репродуктивному рівні 

залишилося 16% студентів (на констатувальному етапі – 56%); КГ: креативний 

рівень – у 8% студентів (за результатами констатувального етапу – 4%); 

продуктивний рівень зафіксовано у 45% студентів (на констатувальному етапі 

41%); на репродуктивному залишилося 47% учнів (за результатами 

констатувального етапу 55%). 

Проведено оцінювання статистичної достовірності виявлених відмінностей 

рівнів пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі 

вивчення іноземної мови в КГ та ЕГ на основі статистичного критерію χ2 Пірсона. 

У процесі перевірки результативності гіпотези виявлено, що розходження між 

показниками всіх критеріїв є статистично достовірні, що дає право стверджувати 

про ефективність проведеного педагогічного експерименту. 

Доведено, що ефект позитивної динаміки рівнів пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови зумовлений 

упровадженням сукупності розроблених дидактичних умов, що й дає підставу 

стверджувати: мета дослідження досягнута, визначені завдання виконано, 

гіпотезу доведено. 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено в низці публікацій 

автора [134; 300; 301]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило сформулювати загальні висновки 

відповідно до поставлених завдань: 

1. На основі вивчення, аналізу й узагальнення наукового фонду з 

досліджуваної проблеми уточнено сутність ключових дефініцій досліджуваного 

феномена. Під самостійною пізнавальною діяльністю розуміється такий вид 

діяльності, основу якого складають інтелектуальні здібності та вміння пізнавати в 

процесі цілеспрямованого пошуку, активність, корегування діяльності відповідно 

до методичних настанов без сторонньої допомоги. Поняття «пізнавальна 

самостійність» потрактовано у дослідженні як інтегративна динамічна якість 

особистості, що акумулює прагнення до самостійності, самоконтроль, сукупність 

умінь пізнавальної діяльності, теоретичні (загальні й спеціальні) знання, їх 

удосконалення, творче застосування в різних ситуаціях для вирішення 

різноманітних проблем без сторонньої допомоги. Формування пізнавальної 

самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної 

мови визначено як складний цілісний процес, що виникає в результаті розвиненої 

мотивації, потреби, пізнавального інтересу, цілеспрямованості та передбачає не 

лише оволодіння теоретичними знаннями, набуття практичних умінь та навичок, 

але й наявність вольових, емоційних та оцінних особистісних якостей і 

професійних здібностей, спрямованих на успішну реалізацію пізнавальної 

діяльності й самовдосконалення. 

2. Схарактеризовано організаційний супровід досліджуваного феномена: 

окреслено основні методологічні підходи (акмеологічний, суб’єктно 

орієнтований, системно-цілісний, проблемно-технологічний, комунікативний), 

виділено дидактичні (науковості, системності й послідовності навчання, 

наочності, посильності та доступності, свідомості й активності, міцності) й 

методичні принципи (комунікативної спрямованості навчання, індивідуалізації, 

ситуативності або контекстуальної зумовленості, професійної спрямованості 

навчання), виокремлено методи (стимулювання позитивної мотивації навчання та 
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пізнавального інтересу; сприятливого емоційного мікроклімату, вольових якостей 

майбутніх інженерів; активізація, контроль та оцінювання навчально-пізнавальної 

діяльності) і засоби (інформаційні, дидактичні, технічні), які сприяють 

формуванню пізнавальної самостійності студентів технічного університету в 

процесі вивчення іноземної мови. Розкрито дидактичний потенціал іноземної 

мови як засобу формування пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету. Виявлено, що навчальна дисципліна «Іноземна мова» відіграє 

особливу роль, прагматична цінність опанування якої пов’язана з можливістю 

розвитку інтелектуальної сфери студентів технічного університету, їх мовленнєвої 

діяльності, пізнавальних умінь, а також умінь вчитися, тобто з активізацією механізмів 

пізнавальної самостійної інтелектуальної діяльності. Встановлено, що на заняттях з 

іноземної мови варто використовувати автентичні матеріали професійної 

спрямованості, що сприяє підвищенню інтересу до її вивчення; розвитку творчих 

здібностей, уяви; мотивації розумової діяльності студента, пов’язаної з 

висуненням гіпотез, пошуком і прийняттям рішення, аналізом, узагальненням; 

активізації лексико-граматичного матеріалу, підвищуючи міру його тренування і 

засвоєння; розвитку умінь усного і писемного мовлення. Досліджено, що 

навчання іноземної мови в технічному закладі вищої освіти характеризується 

практичною спрямованістю навчання; високим ступенем узагальненості; 

зростанням ролі самостійної роботи; співвідношенням різних видів мовленнєвої 

діяльності. 

3. Визначено структурні компоненти (ціле-мотиваційний, змістовно-

операційний, емоційно-вольовий, оцінний); критерії (спонукальний, когнітивний, 

особистісний, рефлексивний), показники їх вияву, на основі яких 

охарактеризовано рівні сформованості досліджуваного явища: репродуктивний, 

продуктивний та креативний. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту виявлено реальний 

стан сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного університету 

в процесі вивчення іноземної мови. За результатами діагностування з’ясовано, що 
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лише 4,5% (ЕГ) та 3,2% (КГ) студентів технічного університету мають креативний 

рівень сформованості пізнавальної самостійності за спонукальним критерієм; за 

когнітивним критерієм креативний рівень мають 3,6% (ЕГ) та 3,2% (КГ); за 

особистісним критерієм – 1,8% (ЕГ) та 3,2% (КГ); за рефлексивним критерієм – 

2,7% (ЕГ) і 4,8% (КГ). Інші рівневі дані такі: спонукальний критерій – 

репродуктивний рівень: ЕГ – 53,6 %, КГ – 56,8 %; продуктивний рівень: ЕГ – 

41,9%, КГ – 40%; когнітивний критерій – репродуктивний рівень: ЕГ – 61,8%, КГ 

– 57,6%; продуктивний рівень: ЕГ – 34,6% , КГ – 39,2%; особистісний критерій – 

репродуктивний рівень: ЕГ – 57,3%, КГ – 56%; продуктивний рівень: ЕГ – 40,9%, 

КГ – 40,8%; рефлексивний критерій – репродуктивний рівень: ЕГ – 55,5%, КГ – 

52 %; продуктивний рівень: ЕГ – 41,8 %, КГ – 43,2 %. 

4. Обґрунтовано дидактичні умови формування пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови, під якими 

розуміється сукупність необхідних та взаємопов’язаних заходів, що сприяють 

успішному формуванню пізнавальної самостійності майбутніх фахівців. Відтак, 

виокремлено такі дидактичні умови: актуалізація позитивної мотивації та 

цілеспрямованості студентів технічного університету до самостійної пізнавальної 

діяльності; інтенсифікація позитивного емоційно-вольового ставлення майбутніх 

інженерів до процесу самостійної пізнавальної діяльності при вивченні іноземної 

мови; активізація освітнього процесу вивчення іноземної мови на основі 

дидактично обґрунтованого комплексу спеціально підготовлених завдань, 

необхідних для виконання самостійної творчої діяльності, зорієнтованих на 

успішну професійну діяльність та особистісно-професійний розвиток студентів 

технічного університету. 

Представлено алгоритм реалізації дидактичних умов формування 

пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення 

іноземної мови, що складається з таких етапів: цільовий; теоретико-

процесуальний, оцінно-результативний. 
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Експериментальною реалізацією поетапності впровадження сукупності 

визначених дидактичних умов формування пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови доведена їх 

ефективність. Так, результати експерименту засвідчують, що в ЕГ кількість 

студентів із креативним рівнем сформованості пізнавальної самостійності складає 

32% особи (приріст +29%); 52% вийшли на продуктивний рівень (+11%); а 16% 

залишились на репродуктивному рівні (–40%). В КГ зафіксовані такі дані: на 

креативному рівні сформованості пізнавальної самостійності в процесі вивчення 

іноземної мови – 8% студентів технічного університету (+4%), на продуктивному 

– 45% (+4%), 47% залишилося на репродуктивному рівні (–8%). На підставі цього 

можна зробити висновок про те, що теоретично обґрунтовані дидактичні умови 

забезпечують підвищення рівня сформованості пізнавальної самостійності 

студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 

Перспективу наукових розвідок убачаємо в подальшому дослідженні 

особливостей формування пізнавальної самостійності студентів технічного 

університету в процесі вивчення іноземної мови, а також продуктивній 

імплементації досліджуваного феномена в освітньому процесі з урахуванням 

вітчизняних та зарубіжних тенденцій. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Наукові підходи до визначення поняття «самостійність» 

Автори Визначення поняття «самостійність» 

1 2 

Л. Арістова [16] Спроможність суб’єкта діяти без сторонньої допомоги. 

Н. Бочкина [46] Має відносний характер, оскільки навіть творча 

особистість, здійснюючи діяльність, подумки з кимось 

радиться, погоджується з певною думкою або заперечує 

її, дотримючись своєї точки зору. 

О. Гринько [94] Риса особистості, вольова властивість, що виявляється в 

умінні свідомо спрямовувати свою діяльність, поведінку 

у відповідності з власними поглядами й переконаннями, 

долаючи труднощі на шляху до поставленої мети. 

Ю. Дмитрієва [103] Властивість особистості, що проявляється в умілому 

використанні знань для вирішення на основі вольового 

зусилля поставлених життям завдань. Це характеристика, 

яка співвідноситься з поведінкою особистості. 

Л. Жарова [107] Незалежність, здатність та прагнення людини до 

здійснення дій або вчинків без допомоги інших, 

відповідно до умов, що об’єктивно змінюються. 

Г. Ковальова [149] Умова засвоєння матеріалу, яка полягає в самостійному 

аналізові нової інформації, розумінні  навчального 

матеріалу, визначення в ньому головного і другорядного. 

І. Кондаурова [154] Багатоаспектне особистісно-діяльнісне утворення, що 

проявляється в потребах, уміннях, здатностях людини 

самостійно, ініціативно висувати цілі, формулювати 

значущі для себе проблеми, вибирати засоби, проявляти 

наполегливість, давати оцінку власній діяльності. 

О. Леонтьєв [175] Риса особистості, яка з’ясовує вибір та реалізацію 

певного способу виконання завдань. 

Н. Лук’янова [183] Якість особистості, що передбачає прагнення, потребу 

діяти самостійно; оволодіння такими способами 

поведінки, які дозволять реалізувати прагнення. 

О. Матюшкін [192] Властивість розуму, необхідна умова розумової 

діяльності, умова продуктивності розумових процесів. 

К. Платонов [231] Вольова властивість особистості, здатність 

систематизувати, планувати, регулювати та активно 

здійснювати власну діяльність без постійного 

керівництва та практичної допомоги ззовні 
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Продовження табл. А.1 

1 2 

Н. Половнікова [234] Здатність, прагнення та бажання своїми силами вести 

цілеспрямовану пізнавальну діяльність. 

С. Рубінштейн [255] Усвідомлене мотивування дій та їхня обґрунтованість, 

непідвладність впливам зовні, спроможність діяти згідно 

з власними особистими переконаннями; це суспільний 

прояв особистості, що характеризує її ставлення до 

праці, людей, суспільства. 

В. Селиванов [265] Риса характеру, що визначає ставлення людини до 

дійсності; проявляється в ініціативності, 

відповідальності та відносній незалежності; 

кваліфікується як генералізоване ставлення до вибору та 

реалізації моральних цінностей, що закріпилися в 

моральному досвіді. 

В. Сиркіна [266] Одна з вольових рис, що належить до стрижневих 

властивостей особистості. 

Г.Щукіна [325] Вольова якість особистості, що характеризує розумову 

діяльність, показник активності особи, її здібність до 

пізнавального пошуку. 

Б. Ананьєв [10], 

В. Беспалько [31], 

Л. Жарова [107] 

Властивість людини, соціальна цінність якої обумовлена 

її спрямованістю, рівнем активності як суб’єкта. 

А. Брушлинський 

[50], 

В. Давидов [95], 

М. Махмутов [193] 

Потреба, уміння мислити самостійно, здатність бачити і 

ставити нове завдання, вирішувати нову проблему, 

здатність орієнтуватися в новій ситуації, що прямо 

залежить від рівня розвитку розумових дій. 

В. Буряк [53], 

В. Лозова [179] 

Риса особистості, що є необхідною умовою для 

активного творчого розвитку, оволодіння новими 

знаннями в різних ситуаціях. 

Б. Єсипов [105], 

І. Лернер [177], 

П. Підкасистий [227] 

Психологічний прояв особистості, який свідчить про 

характер самостійної участі; уміння планувати свою 

навчальну роботу; вміння виділяти головне і другорядне; 

здатність до індивідуального виконання пізнавальних 

завдань. 
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Таблиця А.2 

Наукові підходи до визначення поняття «пізнавальна самостійність» 

 

Автори Визначення поняття «пізнавальна самостійність» 

1 2 

А. Абилкасимова 

[1] 

Прояв саморегуляції пізнавальної діяльності і є результатом 

емоційного, пізнавального та вольового процесів; синтезом 

пізнавального мотиву й способів самостійної поведінки; 

стійке ставленням до пізнання. 
Г. Адамів [3] Професійна якість, що характеризується наявними 

професійними знаннями, сформованими професійними 

якостями пізнавального характеру, позитивними 

професійними цінностями, достатнім рівнем самопізнання, 

розвинутою емоційною рефлексією, вмінням ставити і 

розв’язувати педагогічні завдання. 

Л. Вяткін [78] Здатність особистості отримувати інформацію з різних 

джерел самостійно, без сторонньої допомоги. Найбільшого 

успіху у навчанні можна досягти за умови самостійного 

виконання завдань. 
І. Кондаурова [154] Це складне інтегративне утворення, що передбачає єдність 

інтелектуальних та вольових характеристик особистості, що 

дозволяють опановувати загальні та спеціальні знання, 

вміння й навички. 
Г. Кулагіна [169] Потреба та вміння оволодівати знаннями, способами 

діяльності, готовність вирішувати пізнавальні завдання без 

сторонньої допомоги, вміння визначати цілі діяльності та 

корегувати їх. 

І. Лернер [176] Здатність особистості до самостійної організації навчально-

пізнавальної діяльності та її здійснення з метою вирішення 

нових проблем. 

М. Махмутов [193] Інтелектуальні здібності особистості та вміння, що 

дозволяють самостійно навчатися, здобувати нові знання з 

різних джерел інформації й удосконалювати свої вміння та 

навички з метою подальшої самоосвіти, вміння застосовувати 

їх у практичній діяльності для вирішення життєвих ситуацій. 

Ю. Мізіна [198] Здатність і готовність особистості до самостійного 

вдосконалення знань, умінь, навичок, до самостійного 

пошуку нового; виявляється в умінні самостійно за 

допомогою різних способів здобувати нові знання, 

використовувати їх у своїй подальшій навчальній і 

практичній діяльності, у виробленні самостійних оцінних 

суджень, наявності пізнавальних інтересів та здатності їх 

задовольняти. 
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Продовження табл. А.2 

1 2 

Н. Половникова 

[234] 

Готовність та прагнення особистості просуватися в 

оволодінні знаннями за допомогою власних сил. 

О. Савченко [260] Сформованість прагнення й уміння пізнавати в процесі 

цілеспрямованого пошуку; потреба та уміння самостійно 

мислити, здатність орієнтуватися в новій ситуації, самому 

бачити питання, задачу і знаходити підхід до їх розв’язання. 
Л. Тархова [289] Особлива якість особистості, що виявляється у прагненні до 

постійного самовдосконалення, самостійному отриманню 

знань з різноманітних джерел і використання їх у 

подальшому для вирішення інтелектуальних завдань. 
В. Тюріна [305] Властивість особистості, сутність якої полягає в готовності 

вирішувати нові пізнавальні завдання. Готовність, у свою 

чергу, розуміється як здатність і прагнення діяти без явної 

або прихованої допомоги ззовні, на основі вольового 

зусилля. 

Т. Шамова [318] Властивість особистості, що характеризує її прагнення та 

вміння вчитися без сторонньої допомоги, оволодівати 

знаннями та способами діяльності, вирішувати пізнавальні 

задачі з метою подальшого вдосконалення навколишньої 

дійсності. 

О. Ястребова [333] Властивість особистості, яка виявляється в прагненні й 

умінні своїми силами опановувати знання та способи 

діяльності і застосовувати їх у навчальній, дослідницькій та 

практичній діяльності, мета якої полягає в підготовці до 

професійної діяльності. 
Л. Аристова [16], 

Л. Жарова [107] 

Активність, яка є необхідною умовою розвитку 

пізнавальності, виступає у тісному зв’язку із самостійністю. 

Є. Голлант [86], 

Б. Єсипов [105], 

М. Скаткін [268] 

Уміння вирішувати навчальні завдання. 
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Додаток Б 

Діагностичний тест для виявлення у студентів першого курсу реального рівня знань, 

умінь і навичок з іноземної (англійської) мови 

N A M E … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . G R O U P … … … … … … … . .  

I. Fill in the blanks 

1. Excuse me, _____________ is your name? 

2. Daniella and _____________ sister are learning English. 

3. They go to school _____________ nine o’clock. 

4. There _____________ some water in the bottle. 

5. There _____________ a lot of students in our school. 

6. Is there _____________ food left? 

7. What color _____________ your eyes? 

8. My teacher _____________ in Britain. 

9. Mary and Joan live _____________ 13, Regent Street, London. 

10. Do you have any pets? No, I _____________. 

II Give the antonym. Example: bad – good. 

always _________ 

near ___________ 

less ____________ 

worse __________ 

short ___________ 

easy ___________ 

bitter ___________ 

wet ____________ 

high____________ 

III. Answer in the negative form. Example: I sing – I don’t sing. 

John went 

Louise has jumped 

Tom dances 

I will eat 

Paul had to pay a fine 

John ____________________ 

She _____________________ 

Tom ____________________ 

I _______________________ 

Paul ____________________ 

IV. Make questions for these answers using where, when, what, how 

Example: Q: When did you arrive? A. I arrived yesterday. 

1. Q: ___________________________ A: I start work at 8 o’clock. 

2. Q: ___________________________ A: She went home on foot. 

3. Q: ___________________________ A: I’ll be staying for a week. 

4. Q: ___________________________ A: The price of the ticket is nearly $ 3.00. 

5. Q: ___________________________ A: John and Mary go to the pictures every Sunday. 

V. Put in the correct missing word(s): 
1. My mother normally ________ to France in summer.  (goes, is going) 

2. She ________ the housework at the moment.   (does, is doing) 

3. They ________ lived in Spain since 1982.   (have, having) 

4. If I ________ a million dollars I would be very rich.  (find, found, finding, will find) 

5. If you’re not feeling well you ________ stay at home.  (would, have, should) 

VI. Fill in one of the following: had, be, has (2), to be, having, been (2), have, to have 
1. He is _______ breakfast at the moment. 

2. I’d like _______ some money in the money in the bank. 

3. My sister _______ quite a few friends. 

4. Have you _______ anything to eat since breakfast? 

5. I think people should _______ more holidays. 

6. The old man has _______ taken to the hospital. 

7. I will _______ back home by tomorrow morning. 

8. Have you ever _______ to Britain? 

9. She would like _______ more beautiful. 

10. Sandra _______ more money than she needs. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Характеристика рівнів сформованості критеріїв пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету 

Р
ів

н
і 

Критерії та показники вияву 

Спонукальний Когнітивний Особистісний Рефлексивний 

1 2 3 4 5 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

и
й

 

Відсутність стійкого 

інтересу до 

навчання, потреби в 

знаннях до 

майбутньої 

професійної 

діяльності. 

Нейтральне 

ставлення до 

самостійної 

пізнавальної 

діяльності. 

Відсутність 

самостійної 

постановки цілей. 

Невміння планувати 

свою діяльність, а 

лише 

репродукувати. 

Поверхові, 

нестабільні знання з 

ІМ. 

Відсутність умінь 

самоосвіти. 

Упізнавання, 

запам’ятовування і 

відтворення готових 

знань. 

Уміння вирішувати 

найпростіші 

завдання одним 

способом. 

Самостійність при 

вирішенні завдань за 

зразком. 

Допомога з боку 

викладача на всіх 

етапах формування 

вмінь. 

Репродуктивна 

навчально-

пізнавальна 

діяльність. 

Слабко сформовані 

професійно значущі 

якості та здібності. 

Рідкісні позитивні 

емоції, нестійкі 

емоції. 

Небажання 

працювати, 

безініціативність. 

Слабкі вольові 

зусилля з подолання 

пізнавальних 

труднощів. 

Постійна допомога з 

боку викладача. 

Самостійність при 

прийнятті рішень 

проявляється рідко. 

Невпевненість у 

власних силах. 

Відсутність 

цілеспрямованості, 

наполегливості. 

Епізодичний 

підсумковий 

самоконтроль і 

самооцінка за 

результатами 

роботи. 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

и
й

 

Пізнавальні потреби 

і мотиви як 

результат інтересу 

до результату 

навчання. 

Широкі соціальні 

мотиви 

відповідальності. 

Прояв пізнавального 

інтересу до різних 

способів отримання 

знань. 

Розуміння та 

досягнення цілей, 

поставлених 

викладачем. 

Певні спеціальні 

знання з ІМ. 

Прагнення до 

усвідомленого 

застосування знань з 

ІМ. 

Розуміння і 

застосування знань в 

нових умовах. 

Гнучкість і 

оперативність знань. 

Уміння вирішувати 

завдання середньої 

складності 

декількома 

способами. 

Володіння 

професійно 

значущими 

якостями та 

здібностями не в 

повній мірі. 

В основному емоції 

подиву, новизни 

навчального 

матеріалу. 

Позитивні емоції від 

пошуку різних 

способів вирішення 

завдань. 

Покроковий 

самоконтроль і 

адекватна 

самооцінка, 

корекція діяльності. 

Взаємоконтроль, 

взаємокорекція, 

взаємооцінка. 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

и
й

 

Часткова постановка 

цілей і планування 

навчальної 

діяльності. 

Самостійність при 

вирішенні завдань 

продуктивного 

характеру. 

Мінімальна 

допомога викладача 

на окремих етапах 

формування умінь. 

Наявність 

професійних знань. 

Усвідомлення 

значення 

самоосвіти. 

Продуктивна 

навчально-

пізнавальна 

діяльність. 

Позитивний настрій до 

пізнавальної 

діяльності. 

Іноді студент працює 

самостійно. 

Наявність стійкої 

уваги, майже завжди 

наявне бажання 

працювати; 

Вольові зусилля при 

вирішенні задач 

середньої складності, 

подоланні труднощів 

Іноді відступає при 

ускладненнях. 

Намагається 

працювати 

систематично. 

Часто звертається за 

допомогою. 

 

К
р

еа
т
и

в
н

и
й

 

Творчий тип 

ставлення до 

пізнавальної 

діяльності. 

Мотиви 

самовдосконалення. 

Широкі професійні 

мотиви. 

Постановка та 

реалізація всіх видів 

цілей. 

Уміння планувати 

свою діяльність. 

Передбачення 

результатів 

досягнення своїх 

цілей. 

Пояснення успіхів і 

невдач внутрішніми 

причинами. 

Потреба в 

самоосвіті. 

Багатогранність 

інтересів. 

Глибокі, стійкі 

знання з ІМ. 

Використання ІМ 

для отримання 

професійних знань. 

Особисті судження з 

приводу знань і 

способів навчальної 

та професійної 

діяльності. 

Прагнення 

використовувати 

отримані знання в 

майбутній 

професійній 

діяльності. 

Рішення задач, що 

вимагають творчого 

підходу. 

Повна самостійність 

студентів. 

Наявність і 

застосування всіх 

видів умінь. 

Володіння професійно 

важливими якостями, 

такими як 

організованість, 

комунікативність, 

творчість, 

відповідальність, 

готовність до співпраці; 

мобільність, рішучість, 
готовність до дій, 
ініціативність та ін. 
Із захопленням вирішує 

завдання, працює 

самостійно. 
Стійкі, усвідомлені 

емоції, впевненість у 

своїх можливостях. 
Оптимістичний 

внутрішній настрій. 

Рішення творчих завдань. 
Увага стійка, робота 

приносить задоволення 
Впевненість у власних 

силах. 
Наполегливість у 

вирішенні завдань. 
Систематична праця без 

сторонньої допомоги. 
Самостійно долає 

труднощі, приймає 

рішення. 

Висока 

самооцінка, 

постійна 

самокорекція 

діяльності. 

Постійний 

взаємоконтроль, 

взаємокорекція, 

взаємооцінка 

 

Корекція 

результатів 

здійснюється 

самостійно; 

успішне 

досягнення своїх 

цілей, розкриття 

потенціалу для 

досягнення 

професійного 

розвитку, 

орієнтація у 

складних 

ситуаціях. 
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Додаток Г 
Методика 

Мотивація успіху та боязні невдачі (А.О. Реан) 

 

Інструкція: на нижчезазначені твердження необхідно відповісти «так» або «ні». 

Відповідь, яка перша спала на думку, як правило, є найточнішою. 

 
№п/п Твердження Так / Ні 

1.  Я сподіваюсь на успіх, включаючись в роботу.  

2.  Я активний(а) у пізнавальній діяльності.  

3.  Я схильний до прояву ініціативи.  

4.  При виконанні важливих завдань намагаюсь знайти причини, 

за яких можна було б відмовитись від їх виконання. 

 

5.  Найчастіше обираю крайнощі: або занадто легкі завдання, або 

нереально складні  

 

6.  При виникненні перешкод, як правило, не відступаю, а 

намагаюсь знайти способи їх подолання. 

 

7.  При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх 

успіхів. 

 

8.  Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю. 

 

9.  При виконанні достатньо складних завдань в умовах 

обмеження часу результативність моєї діяльності знижується. 

 

10.  Я схильний проявляти наполегливість у досягненні мети.  

11.  Я схильний планувати своє майбутнє на достатньо віддалену 

перспективу. 

 

12.  Якщо я ризикую, то з розумом, а не бездумно.  

13.  Я недостатньо наполегливий у досягненні мети, особливо, 

якщо відсутній зовнішній контроль. 

 

14.  Я схильний ставити перед собою середні за складністю цілі або 

дещо завищені, але ті, які можна досягти. 

 

15.  У разі невдачі при виконанні завдання його привабливість для 

мене знижується. 

 

16.  За умови чергування успіхів та невдач, я більше схиляюсь до 

переоцінювання своїх невдач. 

 

17.  Надаю перевагу плануванню свого майбутнього лише на 

найближчий час. 

 

18.  Під час роботи в умовах обмеженого часу результативність 

моєї діяльності підвищується, навіть, якщо завдання досить 

складне. 

 

19.  У разі невдачі я, зазвичай, не відмовляюся від поставленої 

мети. 

 

20.  Якщо я сам(а) обрав(ла) для себе завдання, то у випадку 

невдачі його привабливість лише зростає. 
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Обробка результатів: Один бал нараховується за відповіді «так» на твердження: 

1-3, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18-20; за відповіді «ні» за твердженнями: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Підраховується загальна кількість балів. 

Висновки: Якщо досліджуваний набирає від 1 до 7 балів – це свідчить про перевагу 

мотивації боязні невдачі; від 14 до 20 балів, – діагностується мотивація на успіх 

(сподівання на успіх). Якщо кількість набраних балів у межах від 8 до 13, – слід 

уважати, що мотиваційний полюс не виражений. При цьому, якщо в досліджуваного 8-9 

балів, то діагностується мотивація ближча до уникнення невдачі; якщо 12-13 балів – 

ближча до прагнення успіху. 
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Таблиця Г.1 

Ієрархія видів мотивації навчальної діяльності студентів першого курсу 

технічного університету 

№п/п Твердження Так, % / Ні, 

% 

1.  Я сподіваюсь на успіх, включаючись в роботу. 72 / 28 

2.  Я активний(а) у пізнавальній діяльності. 36 / 64 

3.  Я схильний до прояву ініціативи. 41 / 59 

4.  При виконанні важливих завдань намагаюсь знайти 

причини, за яких можна було б відмовитись від їх 

виконання. 

55 / 45 

5.  Найчастіше обираю крайнощі: або занадто легкі завдання, 

або нереально складні. 

43 / 57 

6.  При виникненні перешкод, як правило, не відступаю, а 

намагаюсь знайти способи їх подолання. 

39 / 61 

7.  При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки 

своїх успіхів. 

38 / 62 

8.  Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю. 

31 / 69 

9.  При виконанні достатньо складних завдань в умовах 

обмеження часу результативність моєї діяльності 

знижується. 

61 / 39 

10.  Я схильний проявляти наполегливість у досягненні мети. 41 / 59 

11.  Я схильний планувати своє майбутнє на достатньо 

віддалену перспективу. 

29 / 71 

12.  Якщо я ризикую, то з розумом, а не бездумно. 26 / 74 

13.  Я недостатньо наполегливий у досягненні мети, особливо, 

якщо відсутній зовнішній контроль. 

48 / 52 

14.  Я схильний ставити перед собою середні за складністю 

цілі або дещо завищені, але ті, які можна досягти. 

54 / 46 

15.  У разі невдачі при виконанні завдання його привабливість 

для мене знижується. 

56 / 44 

16.  За умови чергування успіхів та невдач, я більше схиляюсь 

до переоцінювання своїх невдач. 

52 / 48 

17.  Надаю перевагу плануванню свого майбутнього лише на 

найближчий час. 

64 / 36 

18.  Під час роботи в умовах обмеженого часу 

результативність моєї діяльності підвищується, навіть, 

якщо завдання досить складне. 

33 / 67 

19.  У разі невдачі я, зазвичай, не відмовляюся від поставленої 

мети. 

41 / 59 

20.  Якщо я сам(а) обрав(ла) для себе завдання, то у випадку 

невдачі його привабливість лише зростає. 

45 / 55 
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Додаток Д 
Методика 

Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів (А.О. Реан, В.О. Якунін) 

Інструкція: виберіть зі списку мотивів п’ять найбільш вагомих для Вас і позначте їх у 

відповідному порядку, присудивши їм ступінь значущості за 5-бальною шкалою. 

№ 

п/п 
Мотиви навчальної діяльності Рейтинг 

1.  Стати висококваліфікованим спеціалістом  

2.  Отримати диплом  

3.  Успішно продовжити навчання на наступних курсах  

4.  Успішно вчитися, складаючи іспити на «відмінно» та 

«добре» 

 

5.  Постійно отримувати стипендію  

6.  Набути глибоких та міцних знань  

7.  Бути постійно готовим до чергових занять  

8.  Не запускати вивчення предметів навчального циклу  

9.  Не відставати від однокурсників  

10.  Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності  

11.  Виконувати педагогічні вимоги  

12.  Досягти поваги серед викладачів  

13.  Бути прикладом для однокурсників  

14.  Досягти схвалення батьків та оточення  

15.  Уникнути осуду і покарання за погане навчання  

16.  Отримати інтелектуальне задоволення  
 

Таблиця Д.1 

Ієрархія вагомих мотивів навчальної діяльності студентів першого курсу технічного 

університету 

№ 

п/п 
Мотиви навчальної діяльності 

Показники в 

ієрархії / % 

1.  Стати висококваліфікованим спеціалістом 5 / 58 

2.  Отримати диплом 1 / 72 

3.  Успішно продовжити навчання на наступних курсах 3 / 67 

4.  Успішно вчитися, складаючи іспити на «відмінно» та 

«добре» 

2 / 68 

5.  Постійно отримувати стипендію 4 / 60 

6.  Набути глибоких та міцних знань 6 / 53 

7.  Бути постійно готовим до чергових занять 12 / 30 

8.  Не запускати вивчення предметів навчального циклу 11 / 35 

9.  Не відставати від однокурсників 13 / 27 

10.  Забезпечити успіх майбутньої професійної діяльності 7 / 49 

11.  Виконувати педагогічні вимоги 16 / 11 

12.  Досягти поваги викладачів 8 / 46 

13.  Бути прикладом для однокурсників 14 / 21 

14.  Досягти схвалення батьків та оточення 9 / 41 

15.  Уникнути осуду і покарання за погане навчання 10 / 38 

16.  Отримати інтелектуальну насолоду 15 / 14 
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Додаток Е 

Анкета № 1 

на виявлення характеру ставлення студентів до необхідності формування 

пізнавальної самостійності у процесі вивчення іноземної мови 

 

1. Що Ви розумієте під поняттям «пізнавальна самостійність»? 

2. Чи вважаєте Ви, що вивчення іноземної мови сприяє виробленню самостійності 

та наполегливості в професійній діяльності?  

а) так; б) так, але за певних умов; в) частково; г) ні; 

 

3. Оцініть значущість пізнавальної самостійності у процесі вивчення іноземної 

мови в майбутній професійній діяльності за такими критеріями (оберіть свій 

варіант) : 

 дуже значуща; 

 значуща; 

 значуща, але не завжди; 

 незначуща 

 

4. В чому, на Ваш погляд, полягає її значущість? 

 

5. Чи хотіли б Ви оволодіти навичками пізнавальної самостійності саме у 

процесі вивчення іноземної мови, навчаючись у технічному ВНЗ? (Відповідь 

підкресліть.) 

 так; 

 ні, я зможу це зробити в процесі діяльності; 

 ні; 

 не визначився з відповіддю 

 

6. Оцініть за 10-бальною шкалою ступінь сформованості у Вас пізнавальної 

самостійності як особистісної якості _______________балів. 

 

7. Який вид діяльності студента, на Вашу думку, найбільше сприяє 

формуванню пізнавальної самостійності: 

 навчальна; 

 науково-дослідна; 

 виробнича практика; 

 самостійна робота; 

 не можу відповісти; 

 свій варіант відповіді 

9. Що, на Вашу думку, варто було б запровадити в технічному університеті задля 

більш результативного формування у студентів пізнавальної самостійності у 

процесі вивчення іноземної мови? 
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Анкета № 2 

на з’ясування рівня компетентності студентів в опануванні іноземної мови як 

підґрунтя забезпечення їхньої пізнавальної самостійності 

Заповніть анкету та оцініть кожну думку в балах: 

 4 – так; 3 – більше так, ніж  ні; 2 – вагаюсь; 1 – більше ні, ніж так; 0 – ні. 

 

1. На Вашу думку, для формування пізнавальної самостійної діяльності необхідні 

навички з: 

a) аудіювання 

b) говоріння 

c) письма 

d) читання 

2. На заняттях з іноземної мови більше часу слід приділяти формуванню навичок 

з: 

a) аудіювання 

b) говоріння 

c) письма 

d) читання 

e) граматики 

3. При роботі над переказом тексту я можу проаналізувати і оцінити власну 

діяльність, оскільки вважаю, що розмовна практика мені необхідна як 

майбутньому фахівцеві.              0  1  2  3  4 

4. Я вдома регулярно готуюся до занять з іноземної мови самостійно.0  1  2  3  4 

5. Крім підручника і словника, я постійно використовую в своїй самостійній роботі 

необхідну додаткову літературу з іноземної мови.         0  1  2  3  4 

6. Я завжди роблю переклади газетного матеріалу за фахом з легкістю, оскільки це 

найпростіший вид самостійної роботи, і це допоможе мені в опануванні 

майбутньої професії як фахівця-інженера.            0  1  2  3  4 

7. Я прагну самостійно працювати над навичками опанування усного мовлення, 

усної мови на іноземній мові   .            0  1  2  3  4 

8. Я вважаю, що аудіювання – важливий аспект у вивченні іноземної мови, 

оскільки розуміння іноземної мови на слух відкриває широкі можливості в 

спілкуванні, тому прагну самостійно слухати записи, дивитись відео. 

                    0  1  2  3  4 

9. Я люблю самостійно працювати над будь-яким аспектом мови, виконувати 

творчі завдання, оскільки завжди знайду раціональний спосіб їх виконання. 

                    0  1  2  3  4 

10. Я вважаю, що виконання граматичного тесту не є для мене складним, оскільки 

я охоче займаюся граматикою самостійно.      0  1  2  3  4 

11. Я можу скласти діалог самостійно, правильно використовуючи лексичний 

мінімум теми, граматичні і мовні словотворчі моделі даного розділу.  0  1  2  3  4  
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Додаток Ж 

Опитувальник 

Діагностика вольового потенціалу особистості 

 

Інструкція: на нижченаведені запитання необхідно відповісти з 

максимальною об’єктивністю. У випадку згоди зі змістом запитання поставте 

«так», якщо сумніваєтесь, невпевнені – «не знаю» (або «буває», «трапляється»), 

якщо незгідні – «ні». 

 

№ 

п/п 
Запитання Відповідь 

1.  Чи в змозі Ви закінчити розпочату роботу, яка Вам нецікава, 

незалежно від того, чи дозволяють час і обставини 

відірватися і потім знову повернутися до неї? 

 

2.  Чи подолаєте Ви без особливих зусиль внутрішній опір, 

коли потрібно зробити щось неприємне (наприклад, піти на 

чергування у вихідний день)? 

 

3.  Потрапляючи у конфліктну ситуацію (у навчанні чи в 

побуті), чи в змозі Ви взяти себе в руки настільки, щоб 

поглянути на ситуацію з боку, з максимальною 

об’єктивністю? 

 

4.  Якщо вам прописана дієта, чи зможете ви подолати всі 

кулінарні спокуси? 

 

5.  Чи знайдете Ви сили встати вранці раніше звичайного, як 

було заплановано ввечері? 

 

6.  Чи залишитеся ви на місці події, щоб дати свідчення?  

7.  Чи швидко Ви відповідаєте на листи?  

8.  Якщо у Вас викликає страх перед майбутнім польотом на 

літаку або відвідування стоматологічного кабінету, чи 

зумієте ви без особливих зусиль подолати це почуття і в 

останній момент не змінити свого наміру? 

 

9.  Чи будете Ви приймати дуже неприємні ліки, які Вам 

наполегливо рекомендують лікарі? 

 

10.  Чи стримаєте Ви дану зопалу обіцянку, навіть якщо її 

виконання принесе вам чимало клопоту, іншими словами, чи 

є Ви людиною слова? 

 

11.  Чи відправляєтесь Ви, не вагаючись, у відрядження (ділову 

подорож) у незнайоме місто? 

 

12.  Чи дотримуєтесь Ви режиму дня: часу підйому, вживання 

їжі, занять, прибирання та інших справ? 

 

13.  Чи ставитесь Ви негативно до бібліотечних боржників?  

14.  Дуже цікава телепередача не примусить Вас відкласти 

виконання термінової, важливої роботи. Чи так це? 

 

15.  Чи зможете Ви перервати сварку і замовкнути, якими б 

образливими не здавалися Вам слова з протилежного боку? 
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Обробка: Відповідь «так» оцінюється в 2 бали; «не знаю» – 1 бал; «ні» – 0; 

потім отримані бали сумуються. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

0-12 балів – з силою волі справи йдуть у Вас недобре. Ви просто робите те, що 

легше та цікавіше, навіть якщо це може зашкодити Вам. До обов’язків нерідко 

ставитеся абияк, що буває причиною неприємностей. Вашу позицію можна 

висловити такими словами: «Що мені більше за всіх треба?». Будь-яке прохання, 

будь-який обов’язок Ви сприймаєте майже як фізичний біль. Справа тут не тільки в 

слабкій волі, але й в егоїзмі. Намагайтесь поглянути на себе з урахуванням такої 

оцінки, можливо, вона допоможе вам змінити своє ставлення до оточуючих і щось 

переробити у своєму характері. Якщо вдасться, від цього ви тільки виграєте. 

13-21 бал – сила волі у Вас середня. Якщо зустрінетесь з перешкодою, то 

почнете діяти, щоб подолати її. Але якщо побачите обхідний шлях, миттєво 

скористаєтеся ним. Не перестараєтеся, проте дане Вами слово стримаєте. Неприємну 

роботу постараєтеся виконати, хоча і побурчите. З доброї волі зайві обов’язки на 

себе не візьмете. Іноді це негативно позначається на ставленні до Вас керівників, не з 

кращого боку характеризує і в очах оточуючих. Якщо хочете досягти в житті 

більшого, тренуйте волю. 

22-30 балів – з силою волі у Вас все добре. На вас можна покластися – не 

підведете. Вас не лякають ні нові доручення, ні далекі поїздки, ні ті справи, які 

лякають інших. Але іноді Ваша тверда позиція з непринципових питань приносить 

проблеми навколишнім. Сила волі – це добре, але необхідно оволодіти ще й такими 

якостями, як гнучкість, розуміння, доброта. 
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Додаток З 

Методика визначення рівня самооцінки (С.В. Ковальов) 

Інструкція: Заповніть опитувальник, що містить 32 судження, з приводу яких 

можливі п’ять варіантів відповідей: «дуже часто», «часто», «інколи», «рідко», 

«ніколи». 

№ 

п/п 
Судження 

Д
уж

е 

ч
а

ст
о
 

Ч
а
ст

о
 

Ін
к
о
ли

 

Р
ід

к
о
 

Н
ік

о
ли

 

1.  Мені хочеться, щоб мої друзі підбадьорювали мене.      

2.  Постійно відчуваю свою відповідальність за процес 

роботи. 

     

3.  Мене хвилює моє майбутнє.      

4.  Багато хто ненавидить мене.      

5.  Я менш ініціативний(а), ніж інші.      

6.  Мене хвилює мій психічний стан.      

7.  Я боюсь виглядати невігласом.      

8.  Зовнішній вигляд інших набагато кращий, ніж мій.      

9.  Я боюсь виступати з промовою перед незнайомими 

людьми. 

     

10.  Я часто роблю помилки.      

11.  Я не вмію говорити з людьми так, як слід.      

12.  Мені не вистачає впевненості в собі.      

13.  Мені б хотілось, щоб інші люди частіше схвалювали 

мої дії. 

     

14.  Я занадто скромний(а).      

15.  Моє життя марне.      

16.  Багато хто неправильно думає про мене.      

17.  Мені не з ким поділитись своїми думками.      

18.  Люди чекають від мене дуже багато.      

19.  Люди не дуже цікавляться моїми досягненнями.      

20.  Я трохи соромлюсь.      

21.  Я відчуваю, що багато людей не розуміє мене.      

22.  Я не відчуваю себе у безпеці.      

23.  Я часто хвилююсь даремно.      

24.  Я відчуваю себе ніяково, заходячи в кімнату, де вже 

сидять люди. 

     

25.  Я почуваю себе скуто.      

26.  Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю 

спиною. 

     

27.  Я впевнений(а), що люди майже все сприймають 

легше, ніж я. 

     

28.  Мені здається, що зі мною повинна статись якась 

неприємність. 

     

29.  Мене непокоїть думка про те, як люди ставляться до 

мене. 

     

30.  Я не комунікабельний.      

31.  У суперечках я висловлююся лише тоді, коли 

впевнений(а) у своїй правоті. 

     

32.  Я думаю про те, чого чекають від мене інші.      
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Обробка: Кожна відповідь кодується балами за схемою: 

дуже часто – 4; 

часто – 3; 

іноді – 2; 

рідко – 1; 

ніколи – 0. 

Для визначення рівня самооцінки необхідно підсумувати бали за всіма 32 судженнями. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

0 – 25 балів – високий рівень самооцінки, за якого людина, як правило, не має у собі 

«комплексу неповноцінності», правильно реагує на зауваження інших, рідко піддає сумніву 

власні дії. 

26 – 46 балів – адекватний або середній рівень самооцінки, за якого людина дуже рідко 

страждає від «комплексу неповноцінності» і лише час від часу намагається підлаштуватися під 

думку інших. 

47 – 128 балів – низький рівень самооцінки, за якого людина болісно сприймає критичні 

зауваження на свою адресу, намагається завжди зважати на думку інших і часто страждає від 

«комплексу неповноцінності». 
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Додаток К 

Результати оцінки статистичної достовірності відмінностей 

між рівнями сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного університету 

в процесі вивчення іноземної мови за показниками спонукального, когнітивного, 

особистісного та рефлексивного критеріїв 

(за результатами констатувального етапу педагогічного експерименту) 

 

Емпіричні значення критерію Колмогорова-Смирнова за виокремленими 

критеріями подано в таблиці: 

Критерій λемп. Характер відмінностей 

Спонукальний 0,245 статистично недостовірні 

Когнітивний 0,36 статистично недостовірні 

Особистісний 0,107 статистично недостовірні 

Рефлексивний 0,268 статистично недостовірні 

 



286 

 

 

 

Додаток Л 

Приклад тестування на першому етапі олімпіади 

PART I. READING 

Test 1. Read the text and choose the most suitable heading from the list A-E for each part 1-4 

of the text. There is one extra heading which you do not need to use. Mark your answers on your 

separate answer sheet.  

A. Malware  D. Entertainment Software 

B. Application Software E. System Software 

C. Utility Programs 

Types of Computer Software 

1. (____) 

This type of a computer program refers to the programs and files that make up the operating 

system of any computer. It is usually installed on the computer when installing the operation system, 

which includes files such as libraries of function, drivers for printers and other hardware, and other 

configuration files. It generates the user interface and allows the operating system to interact with the 

hardware. 
 

2. (____) 

Another type of software is designed to help analyze, optimize, or maintain a computer. It 

usually focuses on how the computer infrastructure operates. Due to this focus, they are often rather 

technical and targeted at people with an advanced level of computer knowledge and allow users to do 

things related to the management of computer functions, resources, or files, as password protection, 

memory management, virus protection, and file compression. 
 

3. (____) 

The main purpose of this software is to help the user to perform singular or multiple related 

specific tasks. It causes the computer to perform useful tasks beyond the running of the computer 

itself. The software acts as instructions which direct the hardware to perform specific functions and 

examples of such include accounting software, office suites, graphics software and media players. 
 

4. (____) 

One more type of software is used to disrupt computer operation, gather sensitive information, or 

gain access to private computer systems. It can appear in the form of codes, scripts, active content, and 

other software. There are various types of this software including spyware, keyloggers, worms, or any 

type of a code that infiltrates a computer. 

 

Test 2. Six fragments have been removed from the text below. Read the text and choose from 

the fragments A-G the one which fits each gap 5-10. There is one extra fragment you do not need to 

use. Mark your answers on your separate answer sheet.  

A. the nonconducting (OFF) state represents the number zero 

B. cannot be erased by a loss of power 

C. this is called a “two-state” or binary representation of data 

D. in terms of bytes 

E. the contents of memory will be lost 

F. can have a value of either zero or one 

G. microelectronic semiconductor memory chips 

 

FUNDAMENTALS OF STORAGE TECHNOLOGY 

Data are processed and stored in a computer system through the presence or absence of 

electronic or magnetic signals in the computer’s circuitry. (5)________________________, since the 

computer and the media can exhibit only two possible states or conditions. This binary characteristic of 
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computer circuitry and media is what makes the binary number system the basis for representing data 

in computers. 

Thus, for electronic circuits, the conducting (ON) state represents the number one, while 

(6)________________________. For magnetic media, the magnetic field of a magnetized spot in one 

direction represents one, while magnetism in the other direction represents zero. 

The smallest element of data is called a bit, or a binary digit, which 

(7)_____________________. The capacity of memory chips is usually expressed in terms of bits. A 

byte is a basic grouping of bits that the computer operates as a single unit. The capacity of a 

computer’s memory and secondary storage devices is usually expressed 

(8)________________________. Computer codes such as ASCII use various arrangements of bits to 

form bytes that represent the numbers, the letters of the alphabet, and many other characters. 

Storage capacities are measured in kilobytes (KB), megabytes (MB), gigabytes (GB), or 

terabytes (TB). The primary storage of your computer consists of (9)________________________. 

The capacity of a computer is the quantity of data that its memory unit can hold. Specialized memory 

can help to improve your computer’s performance. 

Some of the major advantages of semiconductor memory are its small size, great speed, and 

temperature resistance. One major disadvantage is its volatility. Uninterrupted electric power must be 

supplied or (10)________________________. 

 

Test 3. Read the text below and choose the right variant (A,B,C or D) to complete the 

statements 11-20 according to the text.  
COMPUTER MODELING 

 

Computer modeling is a process of creating an abstract model to simulate the behavior and 

response of a wide range of systems and prototypes. This technology is used in the physical sciences, 

medicine, and architecture to design the process. The quality of computer modeling software programs 

has increased significantly in the past few years. 

Computer simulation has three meanings. It can refer to a computer program that simulates an 

abstract model so that it can be studied and analyzed. It can also refer to a 3D computer graphics 

model made to represent a three-dimensional object through the use of specialized software. Finally, 

computer simulation can refer to the practice called emulation in which the functions of a particular 

system are reproduced on a second system. 

There are three primary aspects to any computer modeling program: processing power, 

multiple dimensions, and simulation logic. Computer modeling software typically requires significant 

memory, processors, and capacity. It is common to create multiple versions of a potential solution, all 

of which must be saved for review. 

Modeling in three dimensions is a standard requirement in engineering, architecture, and 

medicine. The accuracy of the model is greatly improved by functionality and may provide valuable 

insights into the risks and benefits of the model. The skills required to use this type of software include 

data management, design, and advanced programming logic. It is important to note that the software 

programs assume that the user is a skilled professional in his or her discipline. 

Emulation can allow one device to imitate another. Many of the earliest emulators were 

developed in order for computers to interact like terminals on other machines. Applications, such as 

Telnet, are terminal emulators that are included as standard applications of operating systems, such as 

Windows and MacOS. 

One of the great advantages of computer modeling is the ability to test multiple scenarios and 

designs fairly quickly. A computer program can take an existing model and make minor or major 

modifications. These changes allow the designer to explore other options, try out new ideas, and test 

theories. Without a computer model, each concept would need to be built from scratch, requiring a 

significant amount of time, effort, and energy. 
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1) A process of creating an abstract model is referred to as _______ . 

(A) computer modification 

(B) computer modeling 

(C) emulation 

(D) 3D computer graphics 

2)  The function of computer modeling is _______ the behavior of a system. 

(A) to create 

(B) to affect 

(C) to access 

(D) to simulate 

PART 2. USE OF ENGLISH 

Test 4. Choose the right variant (A,B,C or D)  that best completes the sentences 21-40. Mark 

your answers on your separate answer sheet.  

21. Networks _____ to connect computers of all sizes. 

(A) is able 

(B) must 

(C) should 

(D) are able 

 

22. The motherboard is __________ 

component of most computers. 

(A) largest 

(B) most large 

(C) the largest 

(D) the least largest 

Test 5. Each of the sentences 41-50 has an unnecessary word which should not be used if the 

sentence is correct. Find this word and write it in you separate answer sheet.  

41. A computers are part of our modern life. 

42. We must to perform this activity. 

Test 6. Complete sentences 51-60 with the correct words derived (by prefixes or suffixes) from 

the words in bold. Write the words in your separate answer sheet.  

51. He is asked to perform ______ (compute) on another computer. 

52. A ______ (program) is a person who can create new programs. 

Test 7. Choose the one word or phrase that best keeps the meaning of the original sentences 

61-80 if it is substituted for the underlined word or phrase. Mark your answer on your separate 

answer sheet. 

61. I want you to enlarge a window to the full size of the screen. 

(A) minimize 

(B) maximize 

(C) delete 

(D) copy 

 

62. The first computer displays used 

cathode ray tubes. 

(A) modems 

(B) printers 

(C) screens 

(D) speakers 

Test 8. Choose the variant that best completes the sentences 81-100. Mark your answers on 

your separate answer sheet 

71. Industrial robots navigate themselves _______ . 

(A) freely in any direction 

(B) at right angles only 

(C) along the tracks on the floor 

(D) back and forward 

72. A computer simulation generates _______. 

(A) a set of mathematical models 

(B a model of an abstract system 

(C) enumeration of all possible states 

(D) a sample of representative scenarios 
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Таблиця Л.1 

Критерії оцінювання другого етапу олімпіади студентів технічного університету 

№ Бал Критерії 

1. Змістовне наповнення 

9-10 Всі елементи схеми описані детально. 

5-8 Більше половини елементів схеми описані докладно, інші згадані. 

3-4 Менше половини елементів схеми описані докладно, інші згадані. 

1-2 Описаний лише 1 елемент схеми, інші не згадані. 

0 Текст не описує жодного елемента із запропонованої схеми. 

2. Структура і зв’язність тексту 

9-10 

Текст побудований логічно і послідовно, використовуються з’єднувальні 

елементи (сполучники, слова-зв’язки, вступне слово і т.д.), текст ділиться 

на абзаци в повній відповідності з логікою викладу. 

5-8 

Текст побудований логічно і послідовно, з’єднувальні елементи 

використовуються частково, текст повністю або частково ділиться на 

абзаци відповідно до логіки викладу. 

3-4 

Логічність і послідовність викладу порушені, з’єднувальні елементи 

використовуються частково або відсутні, поділ на абзаци не відповідає 

логіці викладу або відсутній. 

1-2 
Логічність і послідовність викладу істотно порушені, з’єднувальні 

елементи відсутні, текст не ділиться на абзаци. 

0 
Логіка викладу відсутня, текст не ділиться на абзаци і складається з 

речень, які не зв’язані між собою. 

3. Використання лексики 

9-10 

Використовується широкий спектр термінології і загальновживаних 

лексичних одиниць. Лексичний матеріал вживається адекватно, кількість 

повторів мінімально, широко використовуються синоніми. 

5-8 

Використовується достатній словниковий запас. Можлива наявність 

кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність розуміння 

тексту. 

3-4 
Словниковий запас недостатній. Є лексичні помилки, які ускладнюють 

розуміння окремих речень. 

1-2 
Словниковий запас недостатній. Неадекватне вживання лексики 

ускладнює розуміння цілих фрагментів тексту. 

0 

Через велику кількість лексичних помилок зміст тексту не піддається 

розумінню. 

 

4. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія) 

9-10 

Текст не містить помилок або є не більше 3 помилок, які не впливають на 

розуміння написаного, крім грубих помилок на вживання числа і особи в 

дієслівних формах, а також на основні правила вживання артикля, частки 

to з інфінітивом, порядку слів у реченні. 

5-8 
У тексті є 4-8 помилок, які не впливають на розуміння написаного або 1-3 

грубі помилки; загальна кількість помилок – не більше 8. 

3-4 

Наявні помилки, які ускладнюють розуміння окремих речень, 4-6 грубих 

помилок або 8-15 помилок, які не впливають на розуміння написаного; 

загальна кількість помилок – не більше 15. 

1-2 
Велика кількість помилок (більше 15), істотно ускладнюють розуміння 

фрагментів або цілого тексту. 

0 Через велику кількість помилок розуміння написаного неможливо. 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Критерії оцінювання учасників науково-практичної конференції 

Прізвище учасника 

Критерії оцінювання Кількість балів 

Зміст (0 – 10 балів): 

 дотримання процедури і формату науково-практичної конференції; 

 чітке формулювання цілей виступу; 

 відповідність теми змісту виступу; 

 актуальність та повнота розкриття теми; 

 обізнаність про предмет свого повідомлення; 

 

Структура (0 – 10 балів): 

 дотримання структури виступу (вступ, основна частина, висновок); 

 послідовність викладу інформації; 

 переходи від одного інформаційного блоку до іншого (логічний / 

нелогічний, вступне слово, слова-зв’язки); 

 

Вимова (0 – 10 балів): 

 правильність вимови; 

 доречність та ефективність пауз; 

 темп мовлення (швидкий / повільний / нормальний); 

 інтонація; 

 гучність мовлення; 

 

Володіння іноземною мовою (0 – 10 балів): 

 словниковий запас; 

 знання професійної лексики; 

 наявність / відсутність граматичних, лексичних, стилістичних 

помилок; 

 

Презентаційні вміння (0 – 10 балів): 

 уміння триматися на публіці; 

 природність жестів і міміки; 

 зоровий контакт з аудиторією;  

 

Наочні засоби (0 – 10 балів): 

 доречність використання наочних засобів; 

 звернення (посилання) на електронну презентацію в ході виступу; 

 читабельність тексту слайдів; 

 розмір графіків / малюнків (занадто маленькі / занадто великі / 

нормального розміру); 

 поєднання використаних кольорів (занадто яскраві / занадто тьмяні 

/ чи видно текст на тлі); 

 кількість винесеною на екран інформації (занадто багато / занадто 

мало / нормально); 

 

Проведення післяпрезентаційної дискусії (0 – 10 баллов): 

 дотримання процедури післяпрезентаційної дискусії (уточнення 

запитань, подяка за поставлене запитання); 

 відповідність змісту відповіді питанню; повнота відповіді на 

поставлене запитання; 

 поведінка під час дискусії: доброзичливість, реакція на критику 

(якщо вона має місце), імпровізація) 

 

 

ВСЬОГО БАЛІВ 

(заповнюється секретарем) 
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Таблиця М.2 

Expressions to be Used while Delivering a Paper 

In this paper I would like to raise some questions 

related to… 

This paper deals with… 

I’d like to draw your attention to… 

I’d like to add that… 

I’d like to emphasize that… 

In this connection it is necessary to say that… 

It should be remembered that… 

It is desirable that… 

It is evident that… 

It is clear that… 

Needless to say that… 

What is more… 

Above all… 

As stated above… 

On the one hand… 

On the other hand… 

On the whole… 

– У своїй доповіді я б хотів торкнутися деяких 

питань, пов’язаних з… 

– Ця доповідь присвячена… 

– Я б хотів привернути Вашу увагу до… 

– Я б хотів додати, що… 

– Я б хотів підкреслити, що… 

– У зв’язку з цим необхідно сказати, що… 

– Слід пам’ятати, що… 

– Бажано, щоб… 

– Очевидно, що… 

– Ясно, що… 

– Немає необхідності говорити, що… 

– Більш того… 

– В основному, головним чином… 

– Як сказано вище… 

– З одного боку… 

– З іншого боку… 

– В цілому… 

Expressions to be Used while Asking Questions 

I’d like to ask… 

I’d like to know… 

I have (got) another question… 

I have (got) several questions… 

May I ask you a question? 

– Я б хотів запитати… 

– Я б хотів знати… 

– У мене є ще запитання… 

– У мене є декілька запитань… 

– Дозвольте поставити Вам запитання? 

Expressions to be Used while Answering Questions 

I like your question. 

Please repeat your question. 

I haven’t quite understood your question… 

It is difficult to give an answer to  

 your question. 

I can’ t answer your question at the  

moment. 

I think nobody can answer your  

question. 

I’ll try to answer your question. 

In answer to your question I/d like to say that… 

–  Мені подобається Ваше запитання. 

–  Будь ласка, повторіть запитання. 

– Я не зовсім зрозумів Ваше питання. 

– Важко відповісти на Ваше питання. 

 

– Я не можу відповісти на Ваше запитання в 

даний момент. 

– Я думаю, що ніхто не може відповісти на 

Ваше запитання. 

– Спробую відповісти на Ваше питання. 

– Відповідаючи на Ваше питання я б хотів 

сказати, що… 

Expressions to be Used while Discussion 

I have comment to make. 

I should like to point out that… 

I have every good reason to believe that… 

I’m particularly interested in this problem. 

Will you allow me to take the floor, please? 

Could you clarify your point of view? 

It was a fruitful discussion… 

– У мене є зауваження. 

– Мені б хотілося відповісти, що… 

– У мене є всі підстави вважати, що… 

– Мене(особливо) цікавить це питання. 

– Дозвольте мені, будь ласка, виступити. 

– Не могли б Ви роз’яснити свою точку зору? 

– Дискусія була плідною. 
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Додаток Н 
Таблиця Н.1 

Словосполучення з англійської мови, які використовуються студентами технічного університету в 

процесі участі в дискусії 

Висловлення згоди 
(Expressions of Agreement) 

Висловлення незгоди 
(Expressions of Disagreement) 

I (quite / totally) agree with you (entirely). 
I think so too. 
I should say so. 
That’s just exactly what I think. 
I can’t help thinking the same. 
I’m of the same opinion. 
You are (absolutely) right. 
There is no doubt about it. 
That’s right. 
Exactly. 
Quite so. 
True enough. 
Oh, definitely. 

(I’m afraid) I don’t agree with you. 
(I’m sorry) I disagree. 
I don’t think so. 
(I’m afraid) you are mistaken. 
I think you are wrong. 
I cannot share this / that / the view. 
I’m of a different opinion. 
You are not right. 
I (very much) doubt it. 
I see what you mean, but … . 
I wouldn’t say so. 
I have my own thought about that. 
It’s impossible. 
On the contrary. 

Висловлення часткової згода 
(Expressions of Partial Agreement) 

Висловлення невпевненості 
(Expressions of Uncertainty) 

I agree up to a point, but… 
That’s true, but on the other hand … 
You could be right. 
It sounds interesting, but… 
I see your point, but… 
That’s partly true, but… 
I’m not sure about that. 
That seems obvious, but… 
That is not necessarily so. 
It is not as simple as it seems. 
I see what you mean but have you thought about… 
I hear what you’re saying but… 
I accept what you’re saying but… 
True enough but…. 
On the whole / To some extent, I agree with you 

but… 
Well, you could be right. 

I’m not sure /certain about it. 
I doubt it. 
I’m not really sure about… 
I don’t know for sure… 
It’s very unlikely. 
I have my own doubts. 
I don’t think so. 
I don’t believe this is true. 
There’s some doubt in my mind that … 
I’m not a hundred percent sure. 
I don’t know yet. 
If I’m not mistaken. 
I suppose / imagine / guess. 
As far as I know / I’m aware. 
To the best of my knowledge. 
I can’t say for sure. 

Приклади запитань чиєїсь думки 
(Asking for Opinion) 

Висловлення власної думки 
(Expressions of Personal Opinion) 

What do you think of...? 
What do you think about...? 
What do you reckon (about...)? 
What is your opinion of...? 
What are your views on...? 
Where do you stand (on...)? 
What would you say to... / if we...? 
How do you feel (about...)? 
Are you aware of.....? 
Do you have any idea? 
Do you know/see what I mean? 
Do you agree with me? 
Don’t you think (that) … ? 
Would you go along with that? 
What are your thoughts on that? 

I think / believe / feel / suppose / guess that … 
As far as I know… 
From my perspective… 
From my point of view….  
In my view… 
In my opinion… 
It goes without saying that… 
It seems to me that… 
To my mind 
My impression is that… 
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Додаток П 

TEXT 

PERSONAL COMPUTERS 

Computers come in different sizes. A desktop computer is a PC for regular use at a single 

location. Desktop computers come in a variety of types ranging from large vertical tower cases to 

small models that can be tucked behind an LCD monitor. Desktop computers can run on AC only, 

they must be plugged in. 

Desktops offer a lot of computing power and performance and they’re flexible because you can 

connect whatever monitor, keyboard, and mouse you want to it, as well as install additional storage 

drives, memory, and expansion cards that add new capabilities. 

Unlike desktop computers, a notebook (also known as a laptop) is a personal computer designed 

for mobile use. Notebooks weigh between five and six pounds and have a screen 15.6" to 19" 

diagonally. They are as versatile, reliable, and fast as any computer on your desk. 

A notebook can run most of the same software as a desktop, and is similar to it in performance. 

They’re more expensive than desktops of the same level of performance, however, and not very 

customizable or upgradable. They don’t need to be plugged in: they operate on rechargeable batteries. 

Netbook is smaller and less powerful notebook. It is also usually cheaper, but has fewer features 

and less computing power. A netbook is usually cheaper than a notebook or desktop, and is lighter and 

more convenient to carry around, but may not have enough memory and a powerful enough processor 

to run all desktop applications. 

Tablet is a portable computer that consists of a touch-sensitive screen mounted on a tablet-size 

plastic frame with a small computer inside. 

There is no keyboard or pointing device; a software-based keyboard pops up onscreen when 

needed, and your finger sliding on the screen serves as a pointing device. Tablets are extremely 

portable and convenient, but usually do not run desktop computer applications and have limited 

memory and storage capabilities. 

A smart phone is a mobile phone that can run applications and has Internet capability. Smart 

phones usually have touch-sensitive screens. Smart phones have a lot in common with computers, but 

they lack the power and flexibility of larger computing devices. 
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Додаток Р 

Результати оцінки статистичної достовірності відмінностей 

між рівнями сформованості пізнавальної самостійності студентів технічного університету 

в процесі вивчення іноземної мови за показниками спонукального, когнітивного, 

особистісного та рефлексивного критеріїв 

(за результатами формувального етапу педагогічного експерименту) 

 

Емпіричні значення критерію Пірсона (χ2) за виокремленими 

критеріями подано в таблиці: 

Критерії χ2емп. Характер відмінностей 

Спонукальний 50.646 статистично достовірні 

Когнітивний 25.404 статистично достовірні 

Особистісний 46.867 статистично достовірні 

Рефлексивний 19.624 статистично достовірні 

 


