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рассматривается как важньїй фактор социального воспитания 
школьников. Анализ деятельности общеобразовательньїх школ отого 
периода доказьівает, что они вьіполняли важную социальную функцию - 
обучали и воспитьівали молодое поколение с максимальньїм учетом тех 
обшественньїх условий, в которьіх ему предстояло жить и рабо гать.

Кчючевьіе слова: социальное воспитание. общественно-полезньїй 
труд, ученические производственньїе бригадьі, трудовьіе обьединения 
школьников, лагеря труда и отдьіха, трудовьіе отрядьі.

Chertova К. М. Community Service as a Factor of Social 
Education of Students (50-90's of the Twentieth Century)

The article reveals the historical and educational experience of public 
education by attracting younger generations to work, nameh communit\ 
sen ice is seen as an important factor of social education of students. Analysis 
ol the secondare schools of that period proves that they did dan an important 
social function - to train and educate the young generation with maximum 
consideration of the social conditions in which had to live and work.

Key words: social education, community service, student production 
brigades, labor union of students, camp and rest, labor groups.
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О. Є. Юніна

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ США ТА УКРАЇНИ

Останнім часом Україна перебуває на етапі трансформації 
суспільного розвитку й радикальних перетворень у сфері освіти. У житті 
сучасної України проходять соціально-політичні зміни, які зумовлюють 
нові тенденції розвитку педагогічної науки. Згідно з Концепцією мовної 
освіти в Україні оволодіння мовами є одним з визначальних засобів 
формування людські особистості, основним стрижнем якого виступає 
всебічний розвиток усного та писемного мовлення, підпорядкованого 
опануванню мовою як засобом спілкування і пізнання.

Розширення міжнародних зв’язків, інтернаціоналізація всіх сфер 
с\спільної, політичної і економічної діяльності нашої країни зробили 
іноземні мови дійсно затребуваними. Це служить імпульсом для 
розвитк) в \чнів погреби у вивченні іноземної мови як 
іаі альноосві гнього предмета на іншому рівні. Зростання інтерес} до
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вивчення іноземних мов є результатом розвитку зв'язків України з 
іншими державами, зокрема США. Володіння іноземними мовами надає 
можливість переосмислити історичні та етнічні особливості й традиції 
інших країн, відновити наступність культур та з’ясувати те спільне й 
цінне, що властиве кожній національній культурі. Прагнення держав до 
використання єдиного інформаційного простору підсилює роль й 
значення іноземної мови, яка стає необхідним інструментом для 
спілкування.

Досвід останнього десятиріччя свідчить, що Україна та США 
співпрацюють усе тісніше в різних напрямках, особливо в галузі освіти. 
В умовах модернізації освіти в Україні підвищуються вимоги до рівня 
володіння іноземними мовами випускниками середніх шкіл та здатності 
використовувати мови, які вивчаються як засіб для спілкування. 
Розглядаючи тенденції розвитку сучасної мовної освіти, можна 
відзначити, що головне призначення іноземної мови - стати засобом 
спілкування учнів завдяки сформованим комунікативним умінням: 
творінню, аудіюванню, читанню та письму [1. с. 54]. Але не тільки 
мовна компетенція є головною метою навчання іноземній мові, а також і 
здатність учнів до спілкування, оволодіння навичками, їх практичного 
застосування, знайомство з країнознавчими і культурними реаліями і 
мовним етикетом. Важливо не просто формувати в учнів уміння 
отримувати інформацію, що їх цікавить, але й логічно її осмислювати, 
давати особистісну оцінку, необхідно не тільки навчити дітей говорити 
іноземною мовою, але спілкуватися нею, тобто мислити і ділитися 
своїми думками з оточуючими. Вивчення досвіду США розкриває 
взаємовплив національних і американських освітніх процесів, пропонує 
важливий орієнтир та джерело корегування освітньої політики.

Проблемі розвитку зарубіжних методик навчання іноземних мов 
присвятили свої праці В. Раушенбах, J1. Щерба, Г. Ведель, К. Ганшина,
І. Рахманов та ін. Г. Рогова, Д. Джалалов, А. Климентенко у своїх 
дослідженнях визначили зміст навчання іноземних мов у середній школі. 
Аспектами практичного оволодіння іноземною мовою займалися 
В. Аракін. Н. Мамуна, А. Любарська, 1. Ьім, Н. 1 альскова, і. Грузинська,
О. Миролюбов. О. Москальська, Ю. Пасов, О. Соловова. В. Цетлін. 
Доцільним видається вивчення й осмислення відповідного зарубіжного 
досвіду.

Важливі питання навчання іноземних мов - теоретичні, 
дидактичні й методичні. Педагогічні умови, зміст, теорія і практика, 
цільовий компонент навчання іноземних мов, розвиток педагогічних 
технологій, тенденції конструювання змісту підручників з іноземних мов 
для загальноосвітніх навчальних закладів України, тенденції розвитку 
раннього навчання іноземних мов у початковій школі США досліджено у 
дисертаціях і монографіях О. Пасічника, В. Смелянської, О. Кузнецової,
Н. Борисової, Т. Яблонської, Я. Булахової, Р. Мартинової та ін. Значний 
інтерес у межах нашої розвідки становлять праці вчених про організацію
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освітнього процесу, форми й методи навчання (R. Ellis, J. Clark, 
W Bennet); теоретичну концепцію навчання іноземних мов (L. Bachman, 
К. Jones. R. Lado, G. Miller, H. Palmer, H. Sweet, H. West); сучасні 
педагогічні технології організації навчання (G. Brown, D. Larsen-Freeman, 
R. Carter. В. Melvin. S. Green. Ch. Broomfit).

Метою цієї статті є вивчення особливостей процесч навчання 
іноземних мов у загальноосвітніх школах України та США.

З історични х прич ин освіта не згад ується в Консти туції США, 
унаслідок чого відсутня єдина державна система освіти, а у правління 
народною освітою довірене штатам, які мають право визначати її 
структуру самостійно [2, с. 8]. Кожен штат має свої органи керівництва 
школами, комплектовані, як правило, не з педагогічного середовища, а з 
промисловців, банкірів, чиновників. Штати діляться на навчальні округи, 
різні за територією, матеріальною забезпеченістю та ін. [З, с. 282]. Отже, 
у США не існує суворих федеральних стандартів для навчальних 
закладів, а система шкільної освіти варіюється залежно від штату.

У країні існують як державні загальноосвітні школи, так і 
приватні, більшість з яких є конфесійними. Особливе місце серед 
приватних належить “незалежним” школам, у яких виховується еліта 
сучасного суспільства. Відбір абітурієнтів до таких шкіл здійснюється за 
допомогою вступних тестів, платні за навчання (10-20 тис. доларів за 
навчальний рік) та соціального статусу батьків. Метою таких шкіл є 
формування різнобічно розвиненого джентльмена, який має гарні 
манери, розважливий у справах, уміє планувати своє життя, акуратно 
витрачати гроші та час заради досягнення головної мети - стати багатим.

На всіх етапах шкільного навчання в американській школі 
відсутні єдині навчальні програми, підручники. Кожний навчальний 
округ розробляє свої рекомендації щодо навчального часу, друкує 
програми з окремих предметів, як і займається фінансуванням шкіл.

Визначаючи основні етапи становлення загальної середньої освіти 
в Америці, М. Шутова зазначає, що їхня систематизація відбувається за 
двома хронологічними періодами:

1) період передінформаційного суспільства - кін. XIX - 80-і pp.
XX ст.;

2) період інформаційного суспільства - 90-і pp. XX - поч. XXI ст. 
[4. с. 51-52].

Середня освіта в США є обов’язковою. Повну загальну середню 
освіт) має більш ніж на 85% населення Сполучених Штатів у віці 
25 років і старше. Більшість дітей у Сполучених Штатах отримує 
середню освіту в безкоштовних державних школах (public school), хоча 
існують також приватні школи (private school), і близько трьох відсотків 
учнів займаються на дому (Homeschooling). У великих містах і в деяких 
районах на південному заході Америки можна почути навколо не тільки 
англійську мову, а також й інші мови, особливо іспанську. Однак, у 
більшості районів Сполучених Штатів у повсякденному житті навряд чи
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можна почути, як люди розмовляють не англійською мовою. Крім того, 
хоча державної мови в США немає, на практиці саме англійська є мовою, 
якою говорять практично всі жителі, від іммігрантів також очікують 
гарного володіння нею. Час від часу виникають акції за зміну 
Конституції Сполучених Штатів і проголошення англійської офіційною 
мовою країни. Ідентичність Сполучених Штатів, на відміну від інших 
країн, не визначається етнічною приналежністю або расою. Однак, інші 
американці проти таких змін, вважаючи, що вони повинні шанувати 
мовні відмінності, і що мовне різноманіття Сполучених Штатів є 
об'єднуючою силою національної ідентичності.

Результати здійсненого у 2008 р. аналізу показали, що фактично у 
більшості середніх навчальних закладів вивчаються іноземні мови, але 
цей предмет не є основним, а може бути факультативним або за вибором, 
тобто не всі діти опановують ту чи іншу іноземну мову. До того ж учні 
шкіл у районах з низьким соціально-економічним статусом та у сільській 
місцевості мають значно менше можливостей для вивчення іноземних 
мов. У звіті інспекції також зазначалося, що приватні початкові заклади 
пропонують вивчення іноземних мов утричі частіше, ніж державні 
[5.с. 108-109].

Не дивно, що за межами США багато людей думають, що 
американці взагалі не вивчають іноземних мов. Насправді ж більшість 
американських школярів досить рано знайомляться з будь-якою 
іноземною мово, іноді в початковій школі. Незважаючи на це, 
викладання зазвичай не є безперервним, навчальні програми іноді не 
дуже вдало заплановані, а стандарти освіти відрізняються в різних 
місцях. Основна причина цього в тому, що відповідно до Конституції 
Сполучених Штатів питання освіти громадян залишилися на розсуд 
штатів. Якщо місцеве самоврядування все ж встановлює вимоги для 
початкових і старших класів шкіл на їх території, вони також 
дотримуються своїх місцевих стандартів. У результаті по всій країні 
спостерігаються великі відмінності у знаннях. Як правило, американські 
школярі за рік або два знайомляться з іноземною мовою у початковій 
школі, і через кілька років ще рік або два вивчають мову в старших 
класах (щоправда, деякі загальноосвітні школи пропонують бажаючим 
більш розвинену підготовку).

Які іноземні мови вивчають учні Сполучених Штатів? Найбільш 
популярна, звичайно, іспанська. Вона й найбільш застосовна. Різні школи 
в змозі (у залежності від бюджету) найняти вчителів різних мов: 
французької, китайської, японської, російської, португальської, 
німецької. Латинська є обов’язковою у католицьких школах, Єшиви 
вивчають фібру (іврит) та ідиш, є польські, українські, корейські школи. 
Праклично будь-яка мова може бути запропонована, якщо є попит. 
ІІрш рама середньої школи включає обов’язкове вивчення принаймні 
однієї іноземної мови. Деякі „багаті” міста пропонують на вибір до 
8 різних мовних програм. Наприклад, в Бостоні, де навчають студентів з
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річних країн, викладання проводиться 32 різними мовами. Китайських 
діалектів вивчають три: Мандарин, Кантониз, Шуан. Також
індокитайські мови в пошані. Але російська, після закінчення Холодної 
Війни, утрачає свою популярність. У громадах вивчають польську, 
українську, вірменську, арабську.

На початку 2006 р. президентом Дж. Бушем було проголошено 
новий проект під назвою „Стратегічне навчання іноземних мов в 
інтересах національної безпеки”. Цей проект був ухвалений Державним 
департаментом і перейменований на „Лінгвістичну ініціативу”. У ньому 
зазначені заходи, спрямовані на вивчення американцями іноземних мов, 
які є важливими з огляду на зовнішньо-економічні інтереси США, - 
китайської, арабської, фарсі, гінді та російської. З цією метою було 
створено Національний корпус лінгвістичних послуг, до якого входили 
компетентні фахівці-лінгвісти та вчителі іноземних мов. що надавали 
консультаційні послуги школам та іншим закладам [5, с. 107].

На оволодіння іноземними мовами у Сполучених Штатах впливає 
декілька факторів. Основним недоліком сучасної американської шкільної 
мовної освіти є те, що діти починають вивчати іноземну мову на досить 
пізньому етапі навчання, а також відсутність наступності програм з іншої 
мови між шкільними ланками.

В Україні вчитися і бути освіченим вважається престижним. У 
загальноосвітніх навчальних закладах України в основному вивчається 
чотири іноземні мови, з них понад 80% школярів учать англійську, інші - 
німецьку, французьку, іспанську. Але англійська є домінуючою. І гут 
мало що можна зробити - це є загальносвітовою тенденцією. Але 
останнім часом увага звертається на вивчення східних мов. Багато шкіл 
пропонують учням вивчати китайську, японську, в’єтнамську, турецьку, 
арабську, гінді та ін.

В українських школах обов’язкові для вивчення дві іноземні мови, 
однією з яких є англійська, яка вивчається з 1-го класу.

Знання англійської мови є обов’язковим для кожного учня. Але 
крім англійської також вивчаються російська, французька, німецька, 
польська, італійська, іспанська, румунська, татарська, турецька, 
китайська, японська.

Шкільній етап мовної освіти є кількаступеневим (початкова, 
основна, старша). Кожен ступінь характеризується специфікою залежно 
від статусу виучуваної мови, мети і завдань курсу, комунікативних 
потреб, вікових особливостей учнів.

Основне призначення мовної освіти в початковій школі - 
забезпечити загальний розвиток учнів, виробити в них мотивацію до 
вивчення мов, розвивати вміння слухати і розуміти мовлення, навчити 
читати і писати, на основі доступної мовної теорії формувати практичні 
вміння і навички (зокрема й комунікативні), а найголовніше - уміння 
вчитися. Навчання учнів іноземної мови здійснюється в межах найбільш 
типових сфер, тем і ситуацій спілкування у відповідності до їхніх вікових
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Перша тенденція - це посилення варіативності навчання 
іноземних мов. Варіативність забезпечує педагогічний плюралізм, 
можливість учням навчатися в різних типах загальноосвітніх установ і 
формувати різні траєкторії навчання іноземної мови.

Друга тенденція - це розширення полікультурності і мовного 
плюралізму, що сприяють процесу безперервного розвитку мовної 
особистості. Важливим чинником зміни шкільного середовища стало 
розширення спектру іноземних мов.

Третя тенденція - розширення можливостей індивідуалізації 
процесу навчання іноземної мови. Індивідуалізація передбачає створення 
умов, у яких кожен учень повною мірою може проявити свої здібності і 
свою індивідуальність, і використання різних технологій, які враховують 
вікові особливості учнів, їх здібності, інтереси і потреби.

Четверта тенденція передбачає доступність освіти, прозорість 
методів навчання і контролю.

П’ята тенденція пов’язана з розвитком нової, особистісно- 
орієнтованої парадигми освіти. Відбувся перехід від формату викладання 
до формату навчання.

Уміння самостійно працювати, використовуючи різні стратегії, і 
успішно вирішувати проблеми, пов’язані з вивченням іноземної мови, 
допоможуть мовні портфоліо, покликані розвивати навички 
самоконтролю, рефлексії і корекції [8, с. 34-35].

Через часті зміни в системі української освіти рівень знання 
іноземної мови серед учнів середніх шкіл не є високим. Оскільки однією 
з проблем недосконалості знання іноземної мови є відсутність 
компетентних викладачів. Україна ставить перед собою задачі надання 
найякіснішої освіти у світі. Але нині реальний рівень якості освіти в 
Україні дуже сильно знизився.

Отже, можна сказати, що вивчення відповідного досвіду в 
навчанні іноземних мов у загальноосвітніх школах Сполучених Штатів є 
дуже корисним для підвищення ефективності процесу іншомовного 
навчання у загальноосвітніх школах України.

Перспективи подальшого дослідження проблеми вбачаємо у 
пошуку оптимальних шляхів удосконалення процесу іншомовного 
навчання учнів українських загальноосвітніх шкіл.
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Юніна О. Є. Особливості навчання іноземних мов у 
загальноосвітніх школах США та України

У статті розглядаються особливості процесу навчання іноземних 
мов у загальноосвітніх школах США та України. Вона характеризує 
фактори, яки впливають на оволодіння іноземними мовами у Сполучених 
Штатах та Україні. Досвід останнього десятиріччя свідчить, що Україна 
та США співпрацюють усе тісніше в різних напрямках, особливо в галузі 
освіти. В умовах модернізації освіти в Україні підвищуються вимоги до 
рівня володіння іноземними мовами випускниками середніх шкіл та 
здатності використовувати мови, які вивчаються як засіб для 
спілкування.

Ключові слова: навчання іноземних мов, зміст навчання,
загальнодидактичні принципи, компоненти системи навчання.

Юнина О. Е. Особенности обучения иностранньїм язьїкам в 
обіцеобразовательньїх школах США и Украиньї

В статье рассматриваются особенности процесса обучения 
иностранньїм язьїкам в общеобразовательньїх школах США и Украиньї. 
Она характеризует факторьі, влияющие на овладение иностранньїми 
язьїками в Соединенньїх Штатах и Украине. Опьіт последнего 
десятилетия свидетельствует о том, что Украйна и США сотрудничают 
все теснее в различньїх направленнях, особенно в области образования. В 
условиях модернизации образования в Украине повьішаются требования 
к уровню владения иностранньїми язьїками вьіпускников средних школ и 
способности использовать язьїки, изучаемьіе как средство для общения.

Кіючевьіе слова: обучение иностранньїм язьїкам. содержание 
обучения, общедидактические принципьі, компонентні системні 
обучения.
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Iunina О. Е. Peculiarities of Teaching Foreign Languages in 
Comprehensive Schools of the USA and Ukraine

The article deals with the peculiarities of the process of teaching 
foreign languages in comprehensive schools of the USA and Ukraine. It 
outlines the factors which influence mastering foreign languages in the US and 
Ukraine.

The experience of the last decade shows that the United States and 
Ukraine cooperate more closely in various fields, especially in education. 
Therefore it is important and interesting to study and analyze the existing 
experience of teaching foreign languages in secondary schools in both 
countries. The study of the US experience reveals interplay of national and 
American educational processes and offers an important landmark and a 
source of correct educational policy.

It is expedient to study and understand the relevant foreign experience. 
The most important incentive motivational of learning a foreign language is, 
of course, the desire to expand a general outlook, and the leading role is 
played by the desire to get acquainted with the life of the country which 
language is studied, its geography, history, life. The factor that the 
internationalization of all aspects of society, changing policy enables to get 
acquainted visually w i t h  the country which language is studied, or to visit it as 
a tourist, or to train there, participate in numerous international educational 
programs is important.
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