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розвитку в умовах інноваційного освітнього середовища, який стане агентом 
змін.

Розглянемо п'ять категорій учителів, які готові до нововведень ( Ы 
Роджерсом):

I -  новатори -  вчителі, які завжди першими сприймають усе інноваційне і.» 
з задоволенням його впроваджують;

II -  педагоги, які першими здійснюють експериментальну перевірку 
цінностей інновацій в освітньому закладі;

III -  помірковані, які дотримуються «золотої середини» і не сприймають 
нові знання та уміння, поки вони не будуть апробовані їх колегами;

IV -  учителі, які більше сумніваються, ніж вірять у нове; більше надаюіь 
перевагу старим методикам та технологіям;

V -  педагоги, які є консервативними та відкидають усе нове.
Реформою освітньої галузі передбачено низку заходів щодо особистістю»

та професійного зростання педагогів:
академічна свобода (свобода від втручання у професійну діяльність);
матеріальне стимулювання (підвищення місця вчителя у єдиній тарифнії»

сітці);
-  модель професійної підготовки вчителя (право вибору місця і способу 
підвищення кваліфікації);

зменшення бюрократичного навантаження (оптимізація звітної: м, 
запровадження електронних форм документів; створення системи освітньої 
статистики та аналітики);

підтримка вчительської професійної спільноти (створення освітньої* 
порталу із методичними та дидактичними матеріалами тощо) [4].

Відтак, в умовах розбудови Нової української школи підвищують»»» 
вимоги до професійного розвитку сучасного педагога, самовдосконалення і * 
самореалізації особистості, що погребує величезних інтелектуальній 
емоційних та психічних сил.

Тому зараз особливого значення в освітньому закладі набуває робим 
практичного психолога, іцо спрямована на збереження здоров’я педагог» 
зміцнення віри у власні сили, відновлення психоемоційного потенціалу 
актуалізацію власних ресурсів працівника. Найпоширенішими формами 
взаємодії практичного психолога у подоланні професійного вигорали» 
виокремлюють: індивідуальні консультації, соціально-психологічні треніши 
години психологічного розвантаження, арт-терапевтичні заняття тощо [5].

Отже, на етапі реформування освіти професійне вигорання педагої а • 
однією з найважливіших проблем. Ефективні заходи з боку держави, робим 
психологічної служби в освітньому закладі знижуватимуть симптом»,
професійного вигорання та сприятимуть поліпшенню емоційного сіаю 
педагога.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО 
ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ 

ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Постановка проблеми. Інтеграція наукових здобутків лінгвістики у 

"  юдику викладання іноземних мов с однією з провідних тенденцій 
формування системи вищої освіти України. Відповідно до цієї тенденції 

'•никає необхідність у запровадженні новітніх світових досягнень педагогічної 
••пуки у навчальний процес ЗВО під час викладання іноземної мови 
•рофесійного спрямування для майбутніх фахівців аграрної галузі.

Останнім часом особливої популярності набуває методика предметно- 
• »иного інтегрованого навчання, що можна пояснити підвищенням вимог до 

•«іномовної підготовки студентів відповідно до «Загальноєвропейських 
комендації з мовної освіти» [8] та недостатньою ефективністю традиційного 
•ичання у формуванні іншомовної компетентності майбутніх фахівців. У 

ч> >пку з цим виникає необхідність у вдосконаленні навчального процесу, 
і осуванні інших підходів, які б дозволили вивести іншомовну підготовку 

майбутніх економістів на якісно новий рівень. Саме предметно-мовне 
■ итроване навчання слугує засобом реформування методики викладання й 
иішірення навчальних програм ЗВО.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оптимізації 
професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі досліджують
I будяк [4], О. Джеджула [4], Р. Кравець [1], О. Лазарев [2], О. Солона [4]. 
"мішенню педагогічних технологій, які посилюють професійну складову
II '.іріюї вищої освіти, присвячені праці Т. Заграбчук [4], О. Краєвської [4], 

Псвчука [4], С. Лутковської [4], О. Мельник [4], Т. Хом’яковської [4].
Проблемі предметно-мовного інтегрованого навчання у своїх роботах 
ї й чіляють увагу Л. Добровольська [3], О. Кордюк [7], Т. Мироненко [3],
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О. Рудичик [3], О. Ходаковська [5], О. Чекун [6], I. Шевченко [7]. Однак, и* 
зважаючи на значний інтерес науковців до цієї проблеми, досі залишає! ми 
не ви рішеним питання розроблення нової парадигми іншомовної підготовки 
спрямованої на формування у майбутніх фахівців аграрної галузі здатності л* 
гнучкого застосування професійних знань і вмінь, готовності до адаптації о 
самореалізації у глобальному полікультурному просторі, здатності приймані 
рішення, оперативно й креативно розв’язувати професійні завдання в умова 
іншомовної комунікації

Формулювання мети. Соціальне замовлення на конкурентоспроможна 
іншомовну особистість, яка володіє комплексом компетентностей, необхідній 
для реалізації професійної діяльності в умовах мультилінгвальнои» 
глобалізованого світу й традиційний підхід до підготовки майбутніх фахівців 
аграрної галузі на заняттях іноземної мови, який обмежується, зазвичай 
формуванням лінгвістичних знань, умінь, навичок за основними видами 
мовленнєвої діяльності й недостатня увага до формування їхньої професіми 
компетентності засобами іноземної мови обумовили мету: теоретичні •
обгрунтувати доцільність імплементації предметно-мовного інтегрованої • 
навчання на заняттях з іноземної мови для оптимізації професійної підготовки 
майбутніх фахівців аграрної галузі у контексті нової освітньої парадигми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Упровадження елемент» 
предметно-мовного інтегрованого навчання (Content and Language Integral і d 
Learning — CLIL) відбувається у рамках сучасної лінгводидактики. Ииі 
головною перевагою над традиційним навчанням є флективність — можлива и 
одночасно використовувати багато підходів і враховувати суб’єктивні 
характеристики студентів. З одного боку майбутні фахівці аграрної галузі їм 
практичних заняттях опановують предметні знання, а з іншого — іноземну мої» , 
Варто зазначити, що така «двовєкторність» сприяє розвитку навичок 
самоаналізу та самонавчання, а комбіновані заняття значно підвищую и 
мотивацію майбутніх фахівців аграрної галузі, тому процес вивчення іноземні» 
мови стає більш свідомим. Отже, в методиці предметно-мовного інтегрованої 
навчання головну увагу зосереджують на особистості студента, його здатної п 
самостійно визначати свої потреби та коло власних професійних інтересів.

Абстрагування від лінгвістичних проблем і припинення постійної 
порівняння іноземної та рідної мов під час вивчення контексту є важливим 
кроком на шляху до подолання мовного бар єру. Важливу роль тут відігранії» 
міжпредметні зв’язки та створення штучного іншомовного середовища Дій 
швидкого мовного занурення майбутніх фахівців аграрної галузі в освітні 
процес. Відтак, в імплементації предметно-мовного інтегрованого навчання им 
час професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі засобами 
іноземної мови можна виокремити три моделі: м’яку (soft;, жорстку (haul) н» 
часткове занурення (partial immersion). Перша модель переважно спрямована п*» 
лінгвістичні особливості спеціального контексту (language-led), друга 
викладання 50% навчальних дисциплін іноземною мовою (subject-led), троїм 
презентацію декількох навчальних модулів зі спеціальності іноземною моїюи 
(thematic-based) [3, с. 6-7]. Кафедра української та іноземних мов Вінницьким

208



ііпонального аграрного університету в процесі професійно зорієнтованого 
і.шчання майбутніх фахівців аграрної галузі застосовує третю модель 
пшементації CLIL, яка займає проміжне положення -  викладання окремих 
іичальних модулів англійською мовою. Це своєю чергою забезпечує більшу 

•мотивованість навчання, сприяє удосконаленню комунікативних умінь та 
рмування полікультурної свідомості.

Висновки. На основі проведених досліджень з’ясовано, що предметне
йшие інтегроване навчання сприяє підвищенню мотивації майбутніх 
і »номістів вивчати іноземну мову; значно розширює словниковий запас 
іудентів з предметної термінології, що дозволяє їм розуміти автентичні тексти 

використовувати лексику в професійно-орієнтованому спілкуванні. 
Ірсдметно-мовне інтегроване навчання є перспективним засобом професійної 
іідготовки майбутніх економістів на занятгях з іноземної мови. Ця методика 
н великий дидактичний потенціал, що дозволяє удосконалювати мовну 
дготовку студентів економічних спеціальностей. Завдяки їй студенти 
юбувають знання з фахових дисциплін іноземною мовою, розвивають навички 
.постійної роботи з використанням інноваційних інформаційно- 
чунікаційних технологій.
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