
p-ISSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996

SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION

PFI14GOOV

www.seanewdim. com



kience and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (46), Issue: 97, 2016 www.seanewdim.com

p-ISSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996

IV(46), Issue 97, 2016

SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION

Pedagogy and Psychology

www.seanewdim. com



Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (46), Issue: 97, 2016 www.seanewdim.com

Editorial board
Editor-in-chief: Dr. Xenia Vamos

Honorary Senior Editor:
Jeno Barkats, Dr. habil. Nina Tarasenkova, Dr. habil.

Andriy Myachykov, PhD in Psychology, Senior Lecturer. De-
partment of Psychology. Faculty of Health and Life Sciences,
Northumbria University, Northumberland Building, Newcastle
upon Tyne. United Kingdom

Edvard Ayvazyan, Doctor of Science in Pedagogy. National
Institute of Education, Yerevan. Armenia

Ferenc Ihasz, PhD in Sport Science, Apaczai Csere Janos Faculty
of the Universityof West Hungary

Ireneusz Pyrzyk, Doctor of Science in Pedagogy, Dean of Facul-
ty of Pedagogical Sciences. University of Humanities and Eco-
nomics in Wloctawek, Poland

Irina Malova, Doctor of Science in Pedagogy. Head of Depart-
ment of methodology of teaching mathematics andinformation
technology. Bryansk State University named after Academician
1G Petrovskii. Russia

Irina S. Shevchenko, Doctor of Science in Philology. Depart-
ment of ESP and Translation. V.N. Karazin Kharkiv National
University. Ukraine

Kosta Garow, PhD in Pedagogy, associated professor, Plovdiv
University ..Paisii Hilendarski", Bulgaria

Laszlo Kotis, PhD in Physics. Research Centre for Natural Sci-
ences. Hungary. Budapest

Larysa Klymanska. Doctor of Political Sciences, associated
professor. Head of the Department of Sociology and Social Work.
Lviv Polytechnic National University. Ukraine

Liudmyla Sokurianska, Doctor of Science in Sociology, Prof,
habil.. Head of Department of Sociology. V.N. Karazin Kharkiv
National University

Marian Wloshinski, Doctor of Science in Pedagogy. Faculty of
Pedagogical Sciences. University of Humanities and Economics
in Wloclawek. Poland

Melinda Nagy, PhD in Biology, associated professor, Department
of Biology, J. Selye University in Komarno. Slovakia

Alexander Perekhrest, Doctor of Science in History. Prof, habil..
Bohdan Khmelnitsky National University of Cherkasy. Ukraine

Nikolai N. Boldyrev, Doctor of Science in Philology, Professor
and Vice-Rector in Science. G.R. Derzhavin State University in
Tambov. Russia

Oleksii Marchenko, Doctor of Science in Philosophy, Head of
the Department of Philosophy and Religious Studies. Bohdan
Khmelnitsky National University of Cherkasy, Ukraine

Olga Sannikova, Doctor of Science in Psychology, professor.
Head of the department of general and differential psychology,
South Ukrainian National Pedagogical University named after
K.D. Ushynsky. Odesa. Ukraine

Oleg Melnikov, Doctor of Science in Pedagogy, Belarusian State
University. Belarus

Riskeldy Turgunbayev, CSc in Physics and Mathematics, asso-
ciated professor, head of the Department of Mathematical Analy-
sis. Dean of the Faculty of Physics and Mathematics of the Tash-
kent State edagogical University, Uzbekistan

Roza liteeva, Doctor of Science in Pedagogy, Head of the De-
partment of Algebra and Geometry, Togliatti StateUniversity,
Russia

Seda K. Gasparyan, Doctor of Science in Philology. Department
of English Philology. Professor and Chair, Yerevan State Univer-
sity, Armenia

Svitlana A. Zhabotynska, Doctor of Science in Philology, De-
partment of English Philolgy of Bohdan Khmelnitsky National.
University of Cherkasy. Ukraine

Tatyana Prokhorova, Doctor of Science in Pedagogy. Professor
of Psychology. Department chair of pedagogics andsubject tech-
nologies. Astrakhan state university, Russia

Tetiana Hranchak Doctor of Science Social Communication,
Head of department of political analysis of the Vernadsky Natio-
nal Library' of Ukraine

Valentina Orlova. Doctor of Science in Economics. Ivano-
Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Ukraine

Vasil Milloushev, Doctor of Science in Pedagogy, professor
Departament of Mathematics and Informatics. Plovdiv I)
..Paisii Hilendarski". Plovdiv, Bulgaria

Veselin Kostov Vasilev, Doctor of Psychology. Profess»
and Head of the department of Psychology Plovdiv I
..Paisii Hilendarski". Bulgaria

Vladimir I. Karasik, Doctor of Science in Philology. Department
of English Philology. Professor and Chair. Volgograd State Peda-
gogical University. Russia

Volodimir Lizogub, Doctor of Science in Biology. Head of the
department of anatomy and physiology of humans andanimals.
Bohdan Khmelnitsky National University of Cherkasy. Ukraine

Zinaida A. Kharitonchik, Doctor of Science in Philology, De-
partment of General Linguistics. Minsk State LinguisticUniversi-
ty. Belarus

Zoltan Poor. CSc in Language Pedagogy, Head of Institute of
Pedagogy. Apaczai Csere Janos Faculty of the Universityof West
Hungary

Managing editor:
Barkats N.

© EDITOR AND AUTHORS OF INDIVIDUAL ARTICLES
The journal is published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe

BUDAPEST, 2015



Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (46), Issue: 97, 2016 www.seanewdim.com

Statement:
By submitting a manuscript to this journal, each author explicitly confirms that the manuscript
meets the highest ethical standards for authors and coauthors. Each author acknowledges that fabrication
of data is an egregious departure from the expected norms of scientific conduct, as is the selective
reporting of data with the intent to mislead or deceive, as well as the theft of data or research
results from others. By acknowledging these facts each author takes personal responsibility for the
accuracy, credibility and authenticity of research results described in their manuscripts. All the articles
are published in author's edition.

The journal is listed and indexed in:

INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95

GLOBAL IMPACT FACTOR 2013: 0.545; 2014: 0.676:
2015:0.787

INNO SPACE SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR: 2013:2.642; 2014:4,685

ISI (INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING) IMPACT FACTOR: 2013:0.465; 2014:1.215

DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING

ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY

UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK

SCRIBD

ACADEM1A.EDU

GOOGLE SCHOLAR



Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (46), Issue: 97, 2016 wwrw.seanewdim.com

CONTENT

PEDAGOGY 7

Особливоси оргашзацп структур метакогштивного досвщу у oci6 з р1зними видами профшю
латеральноТ оргашзацп
Г. А. Бущак 7

Форми оргашзацп статевого виховання учшвськоУ молод1 в закладах OCBJTH краш Свросоюзу
О. В. Бячик 16

Non-standardized tests: psychometric analysis
D. Charkova 20

Педагопчш умови формування дослщницько'У компетентное^ майбутш'х учител1В бюлоп'У
Н. Н. Чапченко, О. О. Пташенчук 25

Preparation of prospective teachers for professional self-development
V.Frytsiuk 30

OCHOBHJ напрямки удосконалення мехашзм!в державного регулювання трансформаш'У вищоУ
OCBJTH в УкраУш

О. О. Якименко 33

Впровадження досягнень емшричних досл1джень процесу письмового перекладу в методику
формування у студен™ вщповщноУ компетентност!
Л. О. Макышенко 39

Вплив шоземноУ мови на процес формування цшнюних opieHTauifl особистосл
В. В. Марчук, Н. В.Стадтк 43

A korai idegennyelv-oktatas tartalmanak formalodasa a modern magyar iskolakban
Ju. Pdv/ovics 48

Сутшсть поняття методолог1я досл5дження у сучаснш науков1Й думц!
Т. В. Сич 52

Стратепчна шшомовна компетентн1сть як предмет лшгвометодичних досл)джень:
компенсаторний п\д,\щ
О. I. Ван'шсъка 56

Реал)защя ]уижпредметних зав'язк!в математики й англ)йськоУ мови як 3aci6 розвитку UIHHJCHHX
opieHTaum учн!в
Д. В. Васильева 61

PSYCHOLOGY 65

Виртуализация человека как личностная и социальная проблема
В. В.Агеев 65

Методолопчш тдходи вивчення психодуховноУ реальност) людини
Я. М. Бугерко 71

Adolescent self structure in a situation of Internet communication
N. A. Darialova 75

Дослщження особливостей професшно'У д1яльност! психолога в екстремальних умовах
P.I. Орко 80

Факторна структура р!зних вид1в комушкативно-мовленневих стшнв студенев
Ю.А.Цъось 84



Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (46), Issue: 97, 2016 www.seanewdim.com

Вплив шоземно!' мови на процес формування цшшсних оркнтацш
особистост!

В. В. Марчук1, Н. В.Стаднж2
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Анотащя. У стагп висвгглюеться те, що на сучасному eTani формування цшшсних opieHTaujfl особистосп засобами
шоземноУ мови головною умовою е забезпечити потреби Украши у висококва-пф1кованих фах1вцях, яю будуть здатш до
професшного сшлкування 1'ноземною мовою i3 заруфжними колегами в pi3HHX сферах, яю будуть спроможш творчо
мислити, ор1ентуватися та пристосовуватися до швидких змш у сучасних ринкових ввдносинах, застосовувати HOBJTHJ
шформащйш технолоп'У.

Ключов/ стовп: особисппсть, цштсш оргентацп, формуваиия, тоземна мова. висококва.тф'коваш фахгвцг.

Постановка проблеми. Входження УкраУни в Свро-
пейську сшвдружшсть вимагае адаптащУ украУнськоУ
нацюнально'У економжи до нових умов господа-
рювання, нових економ1чних вщносин, розширення
м1жнародних зв'язюв у р1зних галузях. Вихщ нашоУ
держави на передов! рубеж! прогресу людськоУ
цивЫзацп залежатиме в1д того, наскшьки швидко та
усшшно державна система вищоУ OCBJTH зможе шдго-
тувати фах!вщ'в новоУ формащ'У, яю будуть спроможш
творчо мислити, ор1ентуватися та пристосовуватися
до швидких змш у сучасних ринкових вщносинах,
застосовувати HoeiTHi 1нформащйн1 технологЛ'.

Анал1з дослщжень i публ1кацш. Питания цшшс-
них opieHTauifl в науков1й л1тератур{ не нове, його
досл1джували таю науковщ як А. Г. Александров.
В. П. Анненков, А. М. Архангельський, О. О. Банду-
ра, I. Д. Бех та шип.

На сучасному етат формування цшмсних opieHTa-
цш особистост1 засобами шоземноУ мови головною
умовою е забезпечити потреби УкраУни у висококвал1-
фжованих фах1вцях, яи будуть здатн! до професшного
спшкування 1ноземною мовою i3 заруб1жними колегами
в р1зних сферах. Таке сощ'альне замовлення знаходить
пряме в!дображення у програмних вимогах щодо р1вня
волод1ння 1ноземною мовою студенев вищого закладу
осв1ти, що передбачае досягнення студентами вищого
немовного навчального закладу аграрного профшю та-
кого р1вНЯ рОЗВИТКу {НШОМОВНИХ НаВИЧОК Та BMJHb, ЯКИЙ
би дозволив здшснювати безпосередне сп1лкування i3
заруб1жними партнерами у професшнш д1яльност1 як в
уснш, так i в письмовш форм!.

Сфера OCBJTH найб1льшою Miporo визначае р1вень
розвитку сусп1льства та стае загальнонацюнальним
пр1оритетом в бшьшосгп краУн св1ту. Тому Hauio-
нальна Доктрина розвитку OCBJTH В УкраУш ключовим
завданням ставить модерн1зац1Ю OCBJTH у в1дпов!д-
HOCTi до вимог укра'УнськоУ державност1 XXI стол1ття,
формуванню щнн]'сних opieHTauifl особистост! на
сучасному eTani. нашонального розвитку i нащональ-
ноУ безпеки. поступовий перехщ вщ репродуктивноУ,
авторитарноУ OCBJTH до OCBJTH )нноващйного, гуман1с-
тичного типу. Цей перехщ е необх1дним насл1дком
глибинних процеав, яю зумовлен1 сусп!льними 3\ii-
нами — переходом в1д шдустр1ального до 1нформа-
щйного сусп1льства [4].

Радикальш 3MJHH, ЩО ЗД1ЙСНЮЮТЬСЯ В нацюналь-

н1й систем! вищоУ OCBJTH В Укра'1'Hi, яю були

започаткован! процесом штеграцГУ краши у европейсь-
кий npocTip вищоУ oceiTH, зумовили розробку новоУ
типовоУ програми викладання англшськоУ мови для
профес1йного спшкування. На OCHOBJ принцип!в
1нтернащонал1зму, демократа, р1вноправносп та iHHo-
ващй дана програма покликана сформувати HOBJ
цшшсш opieHTaui'i', сприяти моб1льност) студенев та
Ухнш конкурентоздатност1 на ринку пращ, посилити
приваблив1сть вищоУ OCBJTH в УкраУш шляхом надання
прозороУ та гнучкоУ системи викладання та вивчення
шоземних мов. Uijii та завдання програми е сушсни-
ми з щлями. як1 викладен) у Загальноевропейських
Рекомендащях з мовноУ OCBJTH (ЗЕР). та з шлями. що
визначеш в УкраУнських квал!ф1кашйних стандартах,
а саме необхишсть подальшоУ 1нтенсиф1кашУ проце-
ciB вивчення !ноземних мов в im~epecax !
моб!льност1, б1льш ефективного м!жнарод
кування [1].

Мета статп полягае у висв4тленн1 po.ii i
мови у процес] формування цшшсних opie
особистост1 на сучасному eTani розвитку нашог
сусшльства.

Виклад основного матер1алу. Сучасний 3Micr
OCBJTH - багатокомпонентний. Вш включае в себе не
лише знания, але й способи практично'У д1яльносп.
творчий шдхщ, uiHHicHi opieHTauii' OCO6HCTOCTJ. 36epi-
гаючи досягнення у фундаментальносп вищоУ профе-
cifiHoi' OCBJTH. виникае необх)дн1сть переор!ентувати
навчальний процес на формування у студенев
бажання i вм1ння самостшно оволод!вати знаниями з
pi3HHX джерел шформащ'У. Тому важливим е засто-
сування особисястю зор!ентованих педагог!чних
технолопй. Ьс ознаками е навчання та виховання.
формування цшшсних ор1ентацш з максимально мож-
ливим використанням шдивщуал1защ'У (врахування в
npoueci навчання шдивщуальних особливостей сту-
д е н е в у Bcix його формах i методах).

У „Педагопчнш енциклопед^Г' )ндив!дуал1защя
визначаеться як „оргашзащя навчального процесу, за
якоУ Bn6ip cnoco6JB, прийом1в, темпу навчання врахо-
вус !ндив1дуальн! BiflMiHHocTi студент1в, р1вень роз-
витку ixHix зд1бностей до навчання"), створенням
умов для саморозвитку та самонавчання. критичного
та осмисленого визначення своУх можливостей та
життевих ц!лей [2]. Такий тип навчання грунтуеться
на д!алоз1, моделюванш ситуащй вибору. в1льному
o6MJHi думками. анал1зуванш ycnixy чи помилок.

43
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Саме тому i в нашш кра'Уш вища скдата стае не
просто засобом шдготовки фах)вщв до р1зних сфер
д1яльносп, але й обов'язково етапом розвитку щ'нщс-
них ор1ентацш висококвал)фжованоУ особистостк Як
зауважив Василь Кремень, якомога бшьше громадян
УкраУни зможуть здобути квал1фжовану вищу осв1ту,
бо саме вщ р1вня штелектуал1заци залежить майбутне
кра'Уни. Вища осв1та повинна стати обов'язковим ета-
пом у жигп людини [3].

Шюльна осв1та вимагае вщ викладач)в вищоУ шко-
ли оновлення зм1сту i методик, що формують св1тог-
ляд, вмшня самостшно вчитися, критично мислити.
користуватися комп'ютером, здатшсть до самошзнан-
ня i самовираження, необхщне для сощальноУ адап-
тащ'У. свщомого вибору свого життя.

Реал1зашя державноУ пол1тики у галуз1 професшно-
техшчноУ OCBJTH сприяе удосконаленню професшноУ
шдготовки спешалктУв, вщкриттю нових тишв вищих
навчальних заклад1в. Ух входженню до навчальних

ково-виробничих комплексе, розширенню спект-
ра ocBiTHix посл\т.

оно з пфспективами розвитку еконо-
* сфери. зростае потреба у шдготовщ

R cneiriaiicriB 3i знаниям шоземноУ мови.
товки студент!в-arpapiiB у

УкраУнн базуеться на галузе-
•L вищоУ OCBJTH М1н1стерства OCBJTH i

- галузевий стандарт вищоУ
ocBin Саме вони визначають осв1тньо-квал1ф1ка-
uifiHi характеристики випускник1в в1дпов1дних нап-
рямив п1дготовки (ОКХ - осв1тня квал1фжашйна
характеристика).

Повний обсяг ум1нь (згщно з ГСВО), яким необ-
хщно оволод]ти студенту-аграр!ю П1д час навчання у
вищому навчальному заклад1, подшено на п'ять
компонент1в профес!йних якостей: планово-змктовк
орган1зац1йн1. мотиващйн1. контролююч1, координа-
щйш. Вони включають так1 вмшня як:

1) rinaHOBo-3MicTOBi: анал!зувати ринкову ситуа-
щю, стан та динам1ку попиту, розробляти проекти
б1знес-плашв, планувати розвиток орган1защУ та и
конкурентоспроможн1сть. планувати ресурси (матер1-
альн1, ф1нансов1. трудов)), розробляти тактичш та
оперативн1 плани поточноУ д1яльност), користуватися
оф1сною технжою та засобами Всесв)тньоУ Мереж1
1нтернет.

2) Орган1защйн1 вм1ння: поеднувати yci види
pecypciB. орган1зовувати колективну працю для досяг-
нення мети д1яльносп орган1защУ, обирати та зд1йс-
нювати рацюнальш форми орган1защ'У управл1ння,
забезпечувати достатнш р1вень якост! та конкуренто-
спроможност1 продукт'!', посилювати м1жнародн)
зв'язки, брати участь у зовн1шньоеконом1чнш д1яль-
Hocri, працювати з кадрами, формувати колектив i
керувати ним. шдтримувати орган1защйну культуру.

3) Мотиващйн1 вмшня: використовувати ефектив-
HJ системи мотиващУ формування та оплати пращ,
реал1зовувати управл1нськ{ р1шення, розпод1ляти
повноваження, тдтримувати сприятливий сощально-
психолог1чний кл!мат у колектив1, впливати на
п1длеглих.

4) Контролююч1 вм1ння: оперативно контролювати
забезпечешсть ресурсами, дотримуватись технолог1й.

контролювати розрахунки з постачальниками та спо-
живачами, контролювати виконання р1шень i шдтри-
мувати дисциплшу, готувати зв1ти про д1яльн1сть,
контролювати охорону npaui та техшку безпеки.

5) Координащйн1 вмшня: встановлювати та шдт-
римувати взаемовщносини 13 зовн1шн1м середовищем,
вести дшоводство, регулювати повед1нку персоналу в
npoueci д1яльност! пщприемства [5].

Не зменшуючи значения засвоення майбутшми фа-
х1вцями перерахованих функщональних ум1нь. сучас-
на ocBJTa ставить за мету:

• удосконалення методолоп'У формування (нтелек-
туальноУ культури, навичок самоорган1зац1У мислення,
31шстових комун1кащй;

• п1двищення р1вня професшноУ п1дготовки сту-
денев до св1тового р1вня;

• знайомство студенев з основами шдприемниць-
ко'У д1яльност!, враховуючи специф1ку культурно-
1сторичних реал!й укра'Унського ментал1тету.

Але оволод1ння спещальн)стю на професшному
piBm неможливе без знания шоземноУ мови та шшо-
мовноУ п1дготовки студенев немовних спещальностей
i с одним 13 важливих компонешчв вищоУ OCBJTH. ЯКИЙ
у даний час реал1зуеться в рамках дисциплши
.Дноземна мова за профес1йним спрямуванням".

Ще донедавна поняття .,1ноземна мова" як нав-
чальна дисципл1на було загальноприйнятим для Bcie'i
системи осв1ти в наш1й Kpa'iHi. незалежно вщ специ-
ф1ки щлей 1ншомовноУ шдготовки. Таке ун1ф1коване
призначення uiei дисциплши, на думку дидактиюв,
передавало щею наступност1 у систем! середньоУ i
вищоУ OCBJTH. Разом з тим, анал1з типових програм з
шоземних мов для немовних спещальностей свщчить.
що в пер1од з початку 60-х аж до кшця 90-х роюв XX
стол1ття навчання шоземних мов у немовних вищих
навчальних закладах фактично велося у контекст!
професшноУ шдготовки студешчв та вщповщно мало
спещк}нчний зм1ст i передбачало вщмшш в1д шк1ль-
них методи навчання.

До висновку про те, що зм1ст навчання шоземноУ
мови студенев немовних вищих навчальних заклад1в
повинен бути р1зним, також прийшли i закордонн1
колеги. На початку 60-х роюв у зах1дних краУнах
з'являються практичн1 розробки Kypcie англшськоУ
мови для студенев р1зних немовних спещальностей, а
в навчально-методичнш л!тератур1 вводиться терм1н
,,англ1йська мова для спещальних щлей'" (English for
Special Purposes), що включило в себе таю поняття, як
„англшська мова для професшних щлей" (English for
Occupational Purposes), „англшська мова для дшового
стлкування'' (Business English) i „англшська мова для
ocBJTHix щлей'" (English for Academic Purposes).

На думку анал!тиюв ЮНЕСКО, XXI СТСШТТЯ по-
винно стати стол!ттям висококвал1фжованоУ профе-
cioHani3auii майбутн!х фах)вщв. Сучасний CBJT, ЯКИЙ
пост!йно оновлюеться, призводить до змш системи
OCBJTH, до формування нових щншсних opieHTauift
особистосп, що передбачае збагачення 1снуючого
зм1сту oceiTH профес1онал1защею.

Знания майбутн1ми фах!вцями !ноземно'У мови
набувае особливоУ актуальное^ сьогодн1. коли праг-
нення УкраУни ув1йти до м)жнародноУ економ1чноУ
сшльноти вимагае наявност! великоУ к)лькост! фах!в-
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Ц1в, яю волод1ють шоземною мовою.
Розробка системи засоб1в формування готовности

до стлкування шоземною мовою у майбуттх фах1в-
щв вищого немовного навчального закладу вимагае
розгляду таких питань:

• виявлення структурних компонентов зазначеноУ
roTOBHOCTi;

• визначення показниюв i piBHiB сформованостг'
кожного структурного компонента готовносп ДО СГИЛ-
кування шоземною мовою.

Анал)з наукових праць з розглядуваноУ проблеми
засвщчив, що на сьогодншнш день накопичено знач-
ний теоретичний та експериментальний матер1ал
щодо формування готовности особистосп до р1зних
вид1в д1яльност1 (О. Бикова, О. Бойко, С. Воробйова,
В. 1вашковський, П. Матв!снко, Н. Мойсеюк, К. Ма-
кагон, О. Томас, С. Радченко та ш.). Науковщ вико-
ристовують pi3Hi тдходи до виршення дано'У проб-
леми. пропонуючи систему р)зноман1тних завдань.
розробляючи лшгводидактичш напрямки формування
готовност1 до того чи шшого виду д1яльноеп. Проте
не у кожному науковому дослщженш розглядаються
компоненти, показники та piBHi сформованост1 згада-
ноУ готовность

Адже, перш шж формувати Т! чи iHiui умшня та
навички, готовн1сть до сшлкування шоземною мовою
зокрема, необхщно виявити та проанал!зувати змют
даного поняття, його структурних компоненте та
ixHix ознак, виявити у студетчв р1вень володшня мов-
ними знаниями, мовленневими ум)'ннями та
навичками.

Дослщження у галуз1 психолшгвктики (М. Жин-
кш, О. Леонтьев, О. Лур1я) дозволяють стверджувати.
що для ловноцшного сшлкування шоземною мовою
людина повинна мати певш вмшня: швидко i пра-
вильно ор1ентуватися в умовах стлкування 1нозем-
ною мовою. правильно планувати свое мовлення.
знайти адекватш засоби для передач) його змг'сту. Сам
процес сшлкування шоземною мовою науковщ виз-
начають як творчий, оскшьки одну i ту саму думку
pi3Hi люди передають по-р1зному.

У npoueci навчання шоземно'У мови елементи
майбутньо'У професшноУ д1яльност) поеднуються з
мовленневими явищами. якг виступають не т1льки як
3aci6 комушкащТ, але й як cnoci6 ознайомлення
студент1в з новою для них реальнктю. У результат!
цього поряд J3 оволод1нням шоземною мовою вщбу-
ваеться засвоення професшних знань та формування
зд1бностей розум1ти ментал)тет Hoci'm iHmo'i' мови, що
в свою чергу позитивно впливае на формування
цшшсних ор1ентащй особистость 3 сощально-психо-
лопчно'У точки зору особист1сть студента повинна
бути готова до засвоення новоУ 1нформащУ й м1ж-
культурного сп1лкування та взаеморозумшня. Ця
roTOBHJCTb виявляеться у таких якостях майбутнього
фах!вця:

— усвщомлення власноУ 1дентичност1 та презентащя
ГУ, тобто це здатн]сть 1ндив1да зрозум1ти, що власне
сприйняття колег по б)'знесу зумовлене профес1йно
значущими факторами i колективним ментал1тетом;
це також означае здаттсть 1ндив)да показати свш CBJT
представникам iHmoi' краУни 1ноземною мовою;

- рольова дистанщя: це здатшсть OCO6HCTOCTJ

абстрагуватися в1д власноУ позиц!У, рол1, подивитися
на не'У збоку, розум1ючи при цьому, що е й iHiui
сприйняття св1ту i що стереотипи 1ншого св1ту вщ-
носно до нього таю ж природн], як i його власнк

— емпат)я: здатн)сть шдивща вв1йти в ситуащю
!ншо'У особи (у нашому випадку представника шшо'У
професшноУ сшльноти), намагання зрозум1ти його; у
розвитку uiei' якосл велику роль вщграють афектив-
Hi, а не шзнавальш процеси, оск1льки поза мовним
середовищем це в1дбуваеться через текста, ф1льми,
картини;

- здатшсть особистосп не боятися 3ycrpi4i з пред-
ставником шшо'У краУни, не уникати и, а вступити в
контакт, витримуючи суперечлив1 оч1кування та ви-
моги. Тому саме на заняттях з {ноземно'У мови необ-
хщно давати студентам таку можливють 3ycrpi4i з
представником iHmoi' культури i розвивати здатн1сть
анал)зувати й обговорювати свое сприйняття.

Мова, як вщомо, це не лише система символ1в, за
допомогою яких сшлкуеться людство, а це е cnoci6
мислення, вираження людиною своУх почутт!в, пере-
живань. У MOBJ об'ективуеться самосв1дом!сть осо-
бистост1, духовне життя всього народу, особливосп
його ментал)тету. Щоб краше шзнати характер того
чи шшого народу, проникнути у його глибини. вважав
К. Д. Ушинський. потр1бно засвоУти мову цього
народу. Цшт'сш opieHTauii' молод1 на т> чи шшу мову.
на наш погляд. е виразником и св)тогляду. само-
CBJ ДОМОСЛ.

Входження особистосп у HOBI сошальш
проходять складно i неоднозначно
JHTerpN âHHJ) також мае багатоплановий :
зач)плюе св1тоглядськ! аспекта д>лс«
В1да, його пол1тичн1 npiopnTerH. стасч

рухлив1сть. динам1чн1сть стереот
вить шдивща у ситуашю перебудови
мислення.

Характерш показники мовних opieHTauJH ма
опосередковано в)дображають кризов1 елементи
загальних процесах сустльного розвитку на даному
еташ, а також у в1дношеннях держави i окремих
сощальних груп. у даному випадку — молодь Розход-
ження у мовних ор1ентащях молод1 вказуе, кр1м того,
на наявшеть суперечностей у мотивах повед1нки
молод]' р1зних сощальних i рег1ональних груп, а, отже,
i на внутр1'шш суперечност]' у молод1жному сере-
довищь

Як засв1дчуе 1сторичний розвиток суешльства.
nepexiflHi. кризов1 пер1оди завжди супроводжуються
глибокими психолог1чними кризовими явищами, в
першу чергу це стосуеться молод1жноУ категор)'У насе-
ления. U,i явища мають, як правило, pi3Hi форми
прояв1в - eifl розгубленост1, розчарувань, песим1зму
до 4JTKO вираженого бунтарства, вщкритого н1г1л!зму.
1нколи в таких кризових ситуащях молода особа, у
якоУ ще не вповш сформоване життеве кредо, вибирае
найлегший шлях - шлях балансування. вич]'кування,
однак такий перюд тривае недовго. Як показують дос-
л)дження. останн{м часом значно збшыиилась к1ль-
юсть пащештв соц1альних ncnxiaTpie.

Одн1ею з причин цього е загострення суперечнос-
тей м1ж запитами i прагненнями шдивща, його
суб'ективними можливостями i вщеутшетю сусп(ль-
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них умов для Yx реалшцп. що в кшцевому насл1дку
приводить до психолопчного (а школи i до ncnxi4-
ного) зриву. Як правило, саме така молодь у нашому
сусп1льств1 (як, до peni, i у шших державах, що
пройшли под!бний шлях розвитку) поповнюе число
наркомашв. самовбивць, терориепв, к1лер1в, яким не
властива уже здатшсть самоконтролю, саморегулящ'У i
самооцшки. Це одна i3 форм прояв1в внутршньоУ
кризи особистосп, викликаноУ нестабшьшстю
сусшльного розвитку, а, отже. i системи цшностей.

Особливо непростим нам представляеться визна-
чення цшшсних ор1ентащй у структур! педагопчноУ
ceiflOMOCTi. Поняття "щнносп" i "цшшсш opieHTaixii"
вживаються як синошми. Деяю доашдники вважають,
що цшжсш opieHTauii виступають "своерщними
заступниками цшностей". Очевидно, цшност! зв'язаш
i3 сустльною св1дом1стю, а цшшсш opieHTauii харак-
теризують шдивщуальну свщомкть.

Ми зв'язуемо педагопчну свщом1сть з шдивь
луальною CBUOMJCTK), тому використовуемо поняття
"uiHHicHi opieHTauii". Шд цшнюними ор4ентащями ми

эзулнемо сошально детермшовану i зафжсовану в
imjreua спрямовашсть на мету та засоби

носп. В1длов1дно до цього цшшсш opieHTauii
оякггься на термшальш (шнносп-мети) i шстру-

(uJHHocTi-засобу). У виношенш щнн!сних
4JTKO виражеш два р1зних шдходи: соцю-

лопчний i психолопчний.
Психолопчний шдхп до поняття "цшносп"

полягае в тому, що вони розглядаються в плат
особливого значения для кожного члена сощальноУ
групи. Цшшсш opieHTauii дослщжуються в рамках
вивчення мотивацшноУ сфери людськоУ свщомость
В)днесення того або 1ншого об'екта до щнност!
виражаеться при цьому в його здатност) задовольняти
потреби, штереси i \\\s\\ людини. Поняття "цшнють" -
це суб'ективне вщображення у св1домост1 1ндив1да
деяких специф1чних властивостей предмет1в i явищ
навколишньоУ fliflcHOCTi. Отже. щнн!сний niflxifl до
явищ навколишньоУ дшсноеп полягае в тому, що yci
вони (включаючи i вчинки людей) в1дбиваються у
свщомост! iHflHBifliB саме як цшност1, тобто з погляду
УхньоУ можливост1 задовольнити потреби людини.
Виходячи з того що значения предмете i явищ i i'xHift
3MJCT для людини е те, що детермшуе поведшку, мож-
на сказати, що цшносп визначають широку мотива-
щю людськоУ повед1нки, являючи собою стрижневе
утворення мотивацшноУ структури OCO6HCTOCTJ.

На вщмшу в1д загально ф!лософського шдходу
характерною рисою психолог1чного п1дходу до
проблеми цшностей е диференщйшсть цшнюних
об"ект1в. Вони п!дрозд!ляються за значениям всере-
дин) того самого виду, групи, класу цшностей.
Здшснюеться конкретизащя i !ерарх1защя щнностей.
У мотиващйнш сфер1 педагог!чноУ св1домост1 щнност1
eiflirpaioTb роль своер1дноУ оц1ночноУ д1яльност4, що
передбачае сприйняття i засвоення об'ективноУ 3Mic-
товноУ сторони предмета, з одного боку, i ощнку його
властивостей з погляду субъективно!' значимocri для
1ндивща, в1дпов1дност1 його потребам i iHTepecaM — з
шшого. Таким чином, uiHHOCTi e сполучною ланкою
шж зм1стом i значениям. У результат! оцшочноУ ц,\-
яльносп в)дбуваеться усв1домлення об'екта сощальноУ

дшсносп i тим самим формуеться особливий вид
вщносини до нього - цшнкне в1дношення (В. Н. Мя-
сищев, В. П. Тугаринов).

Цшшсн) opieHTauii — одне 3i структурних утворень
св!домост( зр1лоУ особистост1. Цшнюш установки
впливають на диспозищю особистосп (В. А. Отрут),
та ТУ установки (Ю. М. Жуюв), мотиви (В. М. Асеев),
штереси (И. В. Дубровина, Б. С. Круглов) i н а в т
визначають сенс життя (К. Обух1вський). Характерн1
риси впливу цшшсних ор^ентащй на поводження i
Д1яльн1сть особистост1 виявляються в тому, що "цш-
HicHi opieHTauii. вщносячись до 3MJCTOBHHX структур
CBiflOMOCTi, впливають на поводження опосеред-
кованно i функщонують як способи ращонал1защУ
поведшки".

U,iHHicHi opieHTauii в структур! педагопчноУ свщо-
MOCTi п!ддаються багаторазовим i досить JCTOTHHM
перетворенням. Це законом1рний результат людсько-
го життя. змши у взаеминах людини 3i CBiTOM, 1ншими
людьми, сусп1льством. У результат! змши BHyrpiixiHix
умов на OCHOBJ сформованого психолог1чного меха-
HJ3My диференщащУ вступають у д!ю, актуал1зуються
Ti або 1нш1 uiHHOCTi. У Mipy того як людина здобувае
життевий досв1д, перед нею не тшьки в1дкриваються
Bci HOBi i Hoei сторони буття. але i вщбуваеться бшьш-
менш глибоке переосмислення життя. Цей процес
переосмислення, що проходить через усе життя лю-
дини, утворюе самий таемний i основний 3MJCT УУ
внутршньоУ св1домост!, що визначае мотиви УУ flifi i
внутр1шн!й зм1ст тих завдань. як! вона виконуе в
жига. Цшшсш opieHTauii, як ми вже говорили, явля-
ють собою едн1сть трьох компонент: когн1тивного,
емощйного i поведшкового.

Все це формуеться в юнацькому вщк куди варто
в!днести i процес складання iepapxi4Hoy системи цш-
шсних ор1ентацш особистосл. До початку педаго-
ri4Horo формування у вуз1 в a6iTypieHTJB вже icHye
своерщна система UIHHJCHHX ор1ентащй, що поступово
трансформуеться пщ впливом навчання i профе-
cifiHoro виховання, одна з найважливших виховних
функщй якоУ полягае в трансляшУ щнностей.
Педагог1чно важлив1 якост! OCO6HCTOCTJ майбутнього
arpapifl являють собою не що шше. як систему
шструментальних щнн1сних opieHTauift особистость
Педагопчна д!яльн1сть е значним стимулом, що виз-
начае 3MicT цшшсних opieHTauift.

UiHHicHi opieHTauii OCOOHCTOCTJ. будучи компонен-
том внутршньоУ структури, св1тогляду 1ндив1да, пе-
ребувають у д1алектичному взаемозв'язку з iHTepe-
сами, потребами, установками, мотивами активность
можуть бути адекватними стосовно цшшсних opieH-
тащй сусп!льства, cyTHicHoi. об'ективноУ щнност1
явищ духовноУ культури, caMi можуть виступати в
рол! чинниюв i детермшувати систему щнностей пев-
ноУ сощальноУ групи. класу, сусшльства в щлому.

Висновки. Отже, на основ! поданого вище, мож-
на зробити висновок про те, що шоземна мова
забезпечуе формування цшнюних opieHTauift особис-
TOCTJ i комун!кащю м1ж тими, хто сшлкуеться, тому
що УУ розум1е як той, хто повщомляе !нформац1ю.
кодуючи \Т в значениях апв. в1д!браних для uiei мети,
так i той, хто одержуе цю шформащю, кодуючи УУ,
тобто розшифровуючи ui значения та змшюючи на
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OCHOBJ uiei' шформацй' свою поведшку. Людина, яка д!яльносп повинш користуватися одшею i Tieto ж
адресуе шформащю iHiiiifi людиш, i той, хто и системою кодиф1кацй' та декодиф1кацп значень, тобто
приймае, для реал)заци цшей сгплкування та сшльноУ говорити "одшею мовою".
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The influence of the foreign language on the process of personality value orientations formation
Marchuk V. V., Stadnik N.V.
Abstract. The article highlights that in the modern period of the personality value orientations formation by means of the foreign
language the main task is to ensure the Ukraine's need in highly qualified specialists who will be able for professional
communication in foreign language with their foreign colleagues in different spheres, who will be able to think creatively, orientate
and adjust for the quick changes in the modern market relations and use new information technologies.

Keywords: personality, value orientations, formation, foreign language, highly skilled specialists.

Влияние иностранного языка на процесс формирования ценностных ориентации личности
В. В. Марчук, Н. В. Стадник
Аннотация. В статье обращается внимание на то, что на современном этапе формирования ценности
личности средствами иностранного языка главной задачей является обеспечить потребность Укрэ
квалифицированных специалистах, которые будут способны к профессиональному общению на иностраь
зарубежными коллегами в разных сферах, которые будут способны творчески думать, ориентироваться и
сабливаться к быстрым изменениям в современных рыночных отношениях, использовать новейшие информацией
технологии.

Ключевые слова: личность, ценностные ориентации, формирования, иностранный язык, еысококватфицированнь
специалисты.
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