сконаленні з урахуванням реалізації життєвих орієнтацій як пошуку свого місця в
житті, гармонізації способу життя.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ
ІНОЗЕМНИХ МОВ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Сучасні тенденції до оновлення національної системи освіти вимагають актив
ного пошуку шляхів для удосконалення змісту навчання і лінгвометодичної підгото
вки майбутніх викладачів іноземних мов з урахуванням передового зарубіжного до
свіду. Специфіка лінгвометодичної підготовки зумовлена сучасними потребами на
ціональної системи освіти, яка орієнтована на глобалізацію та євроінтеїрацію. Роз
винуті країни Європи досягли найбільш високого рівня систем лінгвометодичної і
професійної підготовки. Ці країни вже мають позитивний досвід у сфері лінгвомето
дичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов. Вивчення передового досві
ду і особливостей цієї підготовки у рамках комнетентнісного підходу допоможе
осмислено виявити деструктивні тенденції національної системи освіти, а тако/г
вдосконалити систему формування лінгвометодичної компетентності майбутніх ви
кладачів іноземних мов у процесі їхньої професійної освіти.
Українські дослідники у своїх працях приділяли значну увагу вивчепиіи
окремих особливостей у сфері лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів
іноземних мов у країнах Європи. Серед таких вчених 11. Автешнюк, Т. Десяти
Л. Дяченко, К. Ковтун, М. Марусинець, С. Сисоєва, Т. Кристопчук, О. Мархсв.і
Т. Гарбуза, 1. Задорожна, В. Базуріна тощо.
Питання лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мив
стали предметом обговорення у міжнародних організаціях (ЮНЕСКО, ЮНІЄІ Ф
ПРООН, Ради Європи, Організації європейського співробітництва та розвии
Міжнародного департаменту стандартів та ін. |5] Така суспільна робота ма< їм
меті концентрацію певного глобального освітнього простору, в якому харакп і
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ними ознаками є сукупність спільних цінностей та акумулювання передового
освітнього та наукового досвіду, стрижнем якого г підготовка висококваліфікова
них спеціалістів.
У процесі дослідження Британської системи лінгвометодичної підготовки
майбутніх викладачів іноземних мов В. Базуріна дійшла висновку, що особлива
ефективність спостерігається під час проведення семінарських форм роботи [3].
Тенденція використання методики з урахуванням навчального контексту у
процесі лінгвометодичної підготовки викладачів іноземних мов виявлена
І. Задорожною у провідних ЗВО Британії. У результаті аналізу методів і прийо
мів. які застосовуються у підготовці майбутніх викладачів іноземних мов
І. Задорожна виділяє методичні презентації, мікровикладання, аналіз відеозаписів
уроків учителів та сгажерів. рольові ігри, планування уявних уроків, професійні
нотатки вчителя англійської мови (4. с. 10].
Французькі педагоги вбачають мету лінгвометодичної підготовки викладачів
іноземних мов у вмінні застосовувати психолінгвістичні концепції мовної освіти,
яка повинна включати рефлекторну теорію, а також знання з пиродовідповідної
структури мозку з мстою створення умов, за якими формуються мовленнєві дії
|1. с.11]. На думку О. Авксентьєвої. підготовка має відбуватися у творчій атмос
фері. використовуючи музику, пісні, римовані й поетичні текс ти Ітам само|.
Досить прагматична мета лінгвометодичної підготовки існує в Австрії, Німе
ччині та Швейцарії, де навчання орієнтовано на кінцевий резульїаі. тобто ні цо
товка відбувається відповідно до вимог ринку праці |8. с. 2571. Маіібу т ім вик і . і
іачам іноземних мов надається можливість здійснювати сіажунаиня іа мір юним
і проходити масштабну і багаторівневу практику. Стуленім мавпі, мо ї, шви н п
вивч ити іноземну мову, так і навчатися її викладати |9, 240-2111 І ака мені ні п<>
топки орієнтує до діяльнісного навчання, де так звані «ценірп нракпічної пі щ<
іовки» виконують функцію тренувальних майданчиків, що і оеновною п. р і
мовою формування готовності до професійної діяльності никлазачіп іи о іс м ію і
мови [2. с. 11].
Як у Німеччині, гак і у Швейцарській конфедерації, велику увагу призі іиюп.
и.оковій діяльності майбутніх викладачів іноземних мов. Наукові робо їй ініеіІчіпані у загальну наукову проблематику, а весь процес лінгвометодичної підго
товки спрямовано на формування готовності, по-перше, до інноваційної виклада
чі мії діяльності, а вже далі, до перекладацької, літературознавчої, науково
му ігціої та адміністративної діяльності [9; 2].
Швейцарські магіезранти приймають участь у семінарах, симпозіумах, прак•иі мах, проблемно орієнтованих дослідницьких колоквіумах, воркшопах, які
ні ікри ті для широкого кола зацікавлених |6. с. 11]. Крім того, орієнтація на змі...... навчання (blended learning), дає можливість поєднати спеціалістів різних
і... ми іа регіонів для створення такого віртуального середовища, що дає можлим н. покращити освітній процес [там само].
Цікава мета реалізована в Угорщині, де лінгвометодична підготовка відбуваі і постійно, у тому числі і під час викладання циклу фундаментальних дисциИ 'І с. 131-132]. А озже. студентоцентрований підхід реалізується різнобічно і
їм« .ні іююче. Це дає можливість майбутнім викладачам іноземних мов ще під
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час навчання самоуевідомлювати значення дисциплін різних циклів та викорис
товувати сформовані компетенції у майбутній професійній діяльності.
Отже, передовий досвід сучасної системи лінгвометодичної підготовки май
бутніх вчителів іноземних мов у розвинутих країнах Європи свідчить про те. що у
процесі професійної підготовки враховуються різні національні, етнічні, культур
ні та тендерні особливості, поширюється толерантність, використовуються нові
педагогічні технології, враховуються новітні наукові досягнення. Особливості
такої системи освіти полягають у забезпеченні рівних можливостей; орієнтації на
високий рівень володіння мовою; формуванні низки компетенцій, що сприяти
муть здійсненню ефективної педагогічної та наукової діяльності майбутніх вчи
телів іноземних мов.
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ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ НАВЧАННЯ Д. КОЛБА
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Сучасна ситуація в українському освітньому середовищі потребує консоліда
ції науковців різних галузей для забезпечення якісного надання послуг у даній
сфері. Одним із актуальних питань сьогодення залишається тема ефективності
методів, які використовуються у ході навчання молоді та людей третього віку.
Не зважаючи на велику кількість курсів та інтерактивних методів, які пропо
нуються учням (студентам) та вчителям (викладачам), залишається питання щодо
ефективності методів, що пропонуються, особливо з точки зору їх методології. Чи
дійсно метод, який є інтерактивним є більш ефективним, ніж не інтерактивний?
Саме тому сьогодні вчителі та викладачі мають чітко розуміти, чому саме воші
обирають той. або інший метод навчання. І чи має цей метод перевірене часом
під твердження своєї ефективності.
Питання ефективності навчання тісно пов'язане із процесом соціалізації осо
бистості, оскільки входження людини у суспільство супроводжується ІЮСІІІІІІИМ
навчанням, засвоєнням знань, досвіду та його активним використанням (иі і і н о
ренням). Як бачимо людська спільнота вимагає методів, які б дозно ія їм проїв» \
соціалізації проходити більш продуктивно.
У даній статті буде розглянуто один із підходів, які використовую їм я и іно
рактивному навчанні, і який підтвердив свою ефективність протягом іршмюіо
часу. Мова йде про теорію навчання американського вченого Деві за Ко юл
Центральною тезою теорії Д. Колб позначив «цикл навчання» | )|. V чо и ■тич
досліджень науковець виявив, що для того, щоб навчання було ефективним воно м и
включати чотири цикли навчання. Д. Колб виділив такі цикли навчання | <|
- конкретний досвід (І етап);
-спостереження іа роздуми (рефлексія) (II етап);
-формування абстрактних концепцій (теорії) (III етап);
- практика, активні дії (експериментальна перевірка теорії) (IV стан).
Д.Колб наголошує на тому, що навчання має йти по спіралі, де кожна пасі) н
па точка пов'язана з попередньою та дає поштовх до розгортання наступної. І Іл\
ковець підкреслює, що навчання буде ефективним лише тоді, коли буде спирл
іись на досвід людини, на її попередні знання, та давати можливість отрим>ваш
нову інформацію, яку людина може використати на практиці.
Слід зазначити, що Д. Колб підкреслював, що навчання не обов'язково мін
відбуватись в порядку, який є класичним: спочатку досвід (І цикл), потім рефлек
сія отриманого досвіду (II цикл), далі побудова теорії (III цикл) та перевірка іео
рії на практиці, через активні дії (IV цикл).
Д. Колб зазначає, що навчання може починатись із інших етапів. Панриклл і.
і початку учням (студентам) дається певна теорія (вже структурована) (III етап).
Потім пропонується завдання для побудови власного досвіду взаємодії з теорією
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