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технологий в соответствии с личностным отношением, особенностями коллектива и слушателя 
индивидуально. Данный этап позволит учителю проектировать свою профессиональную 
деятельность и вносить изменения по ее совершенствованию. 

Разработка модели системы обучения направлена на формирование технологической 
подготовки будущего инструктора по адаптивной физической культуре и развитие ключевых 
компетенций, что способствует обеспечению его высокой конкурентоспособности на 
педагогическом рынке труда. Моделирование отражает внутреннюю организацию системы. Ее 
структура может быть представлена неоднозначно, в зависимости от основания. Мы рассматриваем 
педагогическое взаимодействие субъектов, и потому модель взаимодействия будет обусловлена 
структурой субъекта. Выбрав для структуры субъекта определенное основание, можно получить 
соответствующие модели взаимодействия. Оптимальным методом является модульное 
структурирование содержания, где в понятие «модуль» входит не только «составная часть», но и 
«коэффициент преобразования». Для преобразования содержания таким коэффициентом служит 
профессиональная деятельность специалиста, системно структурированная многократным 
повторением шагов: система (элементы и связи), элемент (новая система), связь (новая система) и 
т.д. Первый уровень структурирования предполагает элементы: самоопределение, критерии и 
способы деятельности. Все профилирующие предметы найдут свое место в критериях, 
непрофилирующие – в самоопределении, способах деятельности и связях между ними. Дальнейшее 
дозирование происходит при подготовке преподавателя к занятию по тому же модульному 
принципу. И здесь необходимой процедурой становится оформление каждой дозы содержания в 
проблему (актуализация) и создание условий для ее решения путем развития способностей субъекта, 
т.е. выбора метода. Если технология строго соблюдается, то создаются условия для получения 
результата каждым слушателем, т.е. для обучения, воспитания и развития. 

Профессиональное мастерство преподавателя и его педагогическая позиция (видение своего 
места, своих функций) соотносятся между собой как бытие и сознание, как результат и его 
прогнозирование. Педагогическая позиция проявляется в убеждении, мастерство – в действии 
[2, с. 369]. Таким образом, мастерство инструктора по адаптивной физической культуре состоит в 
реализации моделей и технологии педагогического процесса. Их создание – функция 
педагогической науки, интегрирующей для своих целей данные и факты психологии, социологии и 
многих других наук. Если инструктор по адаптивной физической культуре  находит такие модели и 
технологии, которые его убеждают, он использует их, корректируя под конкретные условия. Если не 
находит, то создает свои, исходя из собственных убеждений, собственной позиции, зачастую 
интуитивно. 

Роль технологий и техник адаптивной физической культуры в педагогическом процессе, их 
предназначение – овладение осознанным действием как единицей деятельности, поэтому 
особенности педагогической квалификации будущих специалистов по адаптивной физической 
культуре обусловлены наличием методологической культуры. Именно этим определяется 
актуальность и практическая значимость структуры образовательного процесса, которая 
разворачивается в практической деятельности. 
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Проблемою дослідження є визначення основних засад застосування різнорівневого підходу 

при навчанні іноземній мові студентів немовних факультетів університету. Актуальність теми 
полягає у гострій необхідності розмежування вимог до студентів з неоднаковим ступенем 
психолого-педагогічної і мовної навченості. Науковим завданням є обґрунтування використання 
різнорівневого підходу в навчанні іноземній мові студентів немовних факультетів як загально-
дидактичної проблеми. Мета статті – дослідити забезпечення різнорівневого підходу до навчання 
студентів вищих навчальних закладів в історії освіти. Завдання роботи включають наступне: 1) 
встановити рівень практичного забезпечення різнорівневого підходу на сучасному етапі; 2) 
з’ясувати основні принципи побудови запропонованого підходу під час проведення занять з 
іноземної мови для студентів немовних факультетів; 3) дослідити вплив цієї форми організації 
навчального процесу на становлення особистісних характеристик студентів. Науковими 
результатами мають стати розробка основних засад використання даної методики та складання 
педагогічних прогнозів щодо результатів її впровадження. 

Попередні дослідження або розглядали різнорівневий підхід до навчання переважно у 
шкільній освіті, залишаючи осторонь проблеми вищих навчальних закладів, або застосовували 
диференційований підхід шляхом формування різнорівневих груп студентів. Ми вважаємо, що саме 
в організації навчання іноземної мови на основі різнорівневого підходу полягає новизна наукового 
пошуку. Останніми дослідженням з цієї теми займалися О. В. Яновицька, Н. Ю. Сидоренко, 
М. О. Зубкова, А. Ю. Цина, Л. Ф. Пашко та інші. 

Сьогодні у суспільстві посилюється тенденція до гуманізації освіти, це проявляється у 
спрямованості навчального процесу на особистість учня. Одним з ефективних дидактичних засобів 
забезпечення такої спрямованості на думку Н. Ю. Сидоренко є диференціація [4]. Я. А. Коменський, 
К. Д. Ушинський та В. О. Сухомлинський вказували на необхідність працювати на уроці з учнями 
різного рівня знань. Зараз в окремих школах нового типу існує поділ учнів за здібностями, що 
передбачає різний тип викладання та засвоєння матеріалу у різних класах, але масового характеру у 
шкільній практиці ця тенденція не набула. Загалом «орієнтація на середнього учня з нехтуванням 
принципу природовідповідності і неврахування індивідуальних особливостей призводить до 
недоліків у навчанні» [2, с. 7]. Більш того, після невиконання завдання в окремих учнів виникає 
навчальний комплекс неповноцінності [6]. Тому доцільність використання певного поділу учнів на 
групи за рівнем знань не викликає сумніву.  

У школах Великобританії принцип поділу дітей на потоки не виправдав себе, оскільки 
порушував права дітей, чий рівень не відповідав початковим стандартам. Більш демократично 
розв’язали цю проблему в США, де диференціація навчання діє досить успішно. Її суть полягає у 
створенні широких можливостей для самостійної роботи. Учня, що опановує матеріал раніше 
однолітків, одразу переводять до наступного класу, забезпечуючи таким чином його навчально-
пізнавальну активність на високому рівні. 

У нашій країні здійснювати різнорівневий підхід можна лише за наявності достатньої кількості 
навчальних годин. Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини та Національний 
університет «Острозька академія» упроваджують вивчення іноземної мови на немовних факультетах 
упродовж трьох років. Це уможливлює визначити рівень володіння іноземною мовою та пройти 
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загальну лексику на першому році навчання. Далі відбувається спеціалізація відповідно до обраної 
спеціальності, причому підбір підручників залежить від рівня володіння мовою. Такий підхід до 
навчання є доцільним і методично обґрунтованим. У Черкаському національному університеті 
студенти перебувають у різних умовах. Так, студенти природничо-математичного та технічного 
напрямів одразу вивчають предмет «Англійська мова за професійним спрямуванням», який 
викладається лише два роки і покликаний поглиблювати загальні знання з мови та збагачувати 
професійний словниковий запас відповідними термінами. При цьому рівень шкільної підготовки не 
береться до уваги, а отже необхідно сформувати в студентів уміння працювати на різних рівнях 
складнощів.  

Спроб розділити учнів за рівнем знань, тобто застосувати принцип диференціації, було 
чимало. Так, З. Т. Мілютіна називає рівневу диференціацію однією з прогресивних технологій 
навчання, яка передбачає «створення різних умов навчання для різних шкіл, класів, груп з метою 
врахування особистостей учнів» [3, с. 50]. Проте існує принципова відмінність між 
диференційованим та різнорівневим підходом до навчання. Диференційований підхід вимагає 
«встановлення диференційованих різнопрофільних і різнорівневих груп учнів та забезпечення 
відповідної сукупності диференційованих впливів на такі групи» [5, с. 146]. Різнорівневий підхід 
передбачає роботу в межах однієї групи, але процес навчання здійснюється за допомогою завдань 
різного рівня складності. Основні принципи цього підходу: 1) попереднє визначення психолого-
педагогічної готовності до навчання; 2) залучення всіх студентів окремої групи; 3) можливість 
працювати мікро групами; 4) подолання особистісних проблем у процесі навчання. Розглянемо ці 
принципи детальніше.  

Принцип попереднього визначення психолого-педагогічної готовності до навчання потребує 
створення спеціальної анкети. Крім питань психологічного характеру (наприклад, «Чому Ви 
вивчаєте іноземну мову?») вона містить тестові питання на з’ясування мовної навченості. Після 
анкетування викладач має дані стосовно готовності студентів здійснювати навчання, які у 
подальшому будуть порівнюватися з отриманими результатами після застосування різнорівневого 
підходу. Залучення всіх студентів окремої групи полягає у тотальному задіянні студентів, які мають 
змогу виконати посильне завдання. В умовах модульної системи навчання і рейтингової системи 
оцінювання студенти чітко розуміють своє завдання – засвоїти визначений обсяг матеріалу і 
отримати за це певну кількість балів. Усвідомлюючи власні можливості, можна визначити 
відповідний тип роботи. Таким чином, знімається упередженість перед складністю завдання, усі 
налаштовуються на працю. Можливість працювати у складі мікрогруп. Мова йде про групи однієї 
категорії, тобто якщо кілька студентів висловили бажання взятися за найскладніше завдання, відтак 
вони можуть об’єднатися і допомагати один одному. Аналогічно має право на існування об’єднання 
студентів задля розв’язання легшого завдання. Принцип подолання особистісних проблем у процесі 
навчання вимагає дбайливого ставлення викладача до особистості студента. Часто небажання 
вивчати іноземну мову пов’язане з несприйняттям учителя у школі, тому вкрай важливо змінити цю 
ситуацію. Підхід до навчання за різними ступенями складності навчального матеріалу дозволяє 
налаштувати студентів на позитив і сформувати бажання підвищити рівень знань за умови реальної 
їх оцінки. 

Наведемо приклад організації різнорівневого підходу у процесі роботи над діалогом. 
Н. П. Гузик зазначає, що для диференціації потрібні різнорівневі програми різного ступеня 
складності [1]. До них належать: «A» – високий рівень, «B» – середній та «C» – низький. А. Ю. Цина 
крім згаданих пропонує ще один вид – достатній [7]. Але ми візьмемо за основу три групи студентів. 
Отже, групі «С» дають найлегше завдання: прочитати, перекласти діалог, а потім його вивчити 
(репродуктивний рівень). Для студентів середньої групи готують: 1) діалог двома мовами, тобто 
одну репліку ще слід перекласти з української; 2) неповний діалог, що потребує закінчення (прояв 
елементів творчості). Нарешті, робота третьої групи полягатиме у створенні власного діалогу на 
задану тему з дотриманням усіх необхідних його складових. 

Проаналізувавши запропоновану форму роботи, доходимо висновків: 1. Різнорівневий підхід є 
реальним способом подолання нерівності навченості студентів університету. 2. У ході дослідження 
основними засадами організації різнорівневого підходу до навчання було встановлено принципи 
попереднього визначення психолого-педагогічної готовності та рівня мовної підготовки до 
навчання, залучення всіх студентів окремої групи, можливості праці у мікрогрупах та подолання 
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особистісних проблем. 3. Поруч із процесом навчання здійснюється виховний вплив на особистість, 
що підвищує самооцінку студента і спонукає його до самовдосконалення. 
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МУЗИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ  

ЕСТЕТИКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

Розглядається зміст понять «естетико-екологічна культура», «музична інформація», 
висвітлюються особливості впливу музичної інформації та умови формування естетико-екологічної 
культури майбутнього вчителя. Ключові слова: музична інформація, естетико-екологічна культура. 

Николаенко Л. Г. Музыкальная информация и формирование эстетико-экологической 
культуры будущего учителя. Рассматривается содержание понятий «эстетико-экологическая 
культура», «музыкальная информация», освещаются особенности влияния и условия формирования 
эстетико-экологической культуры будущего учителя. Ключевые слова: музыкальная информация,  
эстетико-экологическая культура. 

Nikolaenko L. G. Musical information and forming of aesthetic-ecological culture of future teacher.  
Maintenance of notion «aesthetic and ecological culture», «musical information» is examined, light up the 
features of influence and condition of forming of aesthetic and ecological culture of future teacher. Key words: 
musical information, aesthetic and ecological  culture. 

 
Перед сучасною освітою стоїть надзвичайно складне завдання: відновити гармонію у 

відносинах суспільства і природного світу. Вирішити його можна шляхом переходу до системи 
екологічних цінностей, котра буде заснована на розумінні можливості еволюційного розвитку 
людини й природи. Саме тому в наші дні особливої значущості набуває виховання екологічно 
грамотної людини, котра вирізняється високим рівнем екологічної культури, здатної відчувати себе 
частиною природи. Зважаючи на те, що гуманістична парадигма освіти передбачає концентрування 
навчального процесу на особистості студента, його професійному становленні та особистісному 
зростанні, новий підхід до підготовки фахівців полягає саме в особистісно-орієнтованому 
навчально-виховному процесі у ВНЗ. Як справедливо зазначає О. М. Олексюк, «гуманізація освіти 
включає наукову рефлексію в контекст культури, а принцип діалогічного ставлення до світу 
відкриває діалог культурних світів; у ширшому масштабі йдеться про екологізацію свідомості 
людини в культурі. Тому найбільш екологічною стає концепція особистісно-орієнтованого 


