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У тезах досліджено 5rвище «подвійного виклику», яке набуває все більшого розповсюдження серед вивчаючих 

англійську мову у світлі нових загальних стандартів. Розглянуто різноманітні підходи стосовно підвищення рівня 

володіння мови викладачами . Зазначено, що загальнообов 'язкові предмети є більш необхідними, аніж вивчення 

іноземної мови, однак без досягненнн потрібного рівня мовних навичок неможливо засвоїти весь інший матеріал. 

У даній публікації Джорж С.Банч висловлює думку, що загальнообов ' язкові предмети є 

необхіднішими, аніж вивчення іноземної мови, однак без досягнення необхідного рівня мовних 

навичок неможливо засвоїти весь інший матеріал. Різноманітні підходи стосовно підвищення 

рівня володіння мови викладачами сприяють кращому розумінню вчителями лінгвістичних 

особливостей текстів, що вивчаються учнями, мають безперечний зв 'язок з соціокультурними 

підходами, які залучають викладачі в до участі у моделюванні фундаменту, необхідного для учнів, 

вивчаючих англійську мову під час вивчення мови та літератури. 
Лінгвістична компетенція передбачає оволодіння певною сумою формальних знань і 

відповідних їм навичок, пов'язаних із різними аспектами мови. При цьому постає питання: які 

слова, граматичні структури та інтонеми необхідні людині того чи іншого віку, професії тощо для 

забезпечення нормальної взаємодії мовою, яка вивчається. Мова відбиває особливості життя 

людей. Вивчаючи багатоманітність планів вираження, можна багато що зрозуміти, дізнатися про 

культуру країни мови, що вивчається , а це підводить до необхідності формування соціокультурної 

компетенції. Набуття соціокультурної компетенції не зводиться лише до формування глобальних 

уявлень про світ. Вона пропонує весь процес навчання іноземної мови. Певні вміння й навички в 

організації мовлення , вміння вибудовувати його логічно, послідовно й переконливо, ставити 

завдання й досягати поставленої мети - це вже новий рівень комунікативної компетенції, названий 

стратепчним чи дискурсивним. 

Ключовим поняттям концепції вивчення іноземних мов за програмою полікультурної освіти є 

«поріг комунікації», а методичними орієнтирами - правильна вимова і сучасне розмовне мовлення . 

Вивчення іноземної мови, таким чином, виходить за рамки педагогіки і набуває важливого 

політичного значення . Йдеться про переорієнтацію з оволодіння граматичними структурами на 
ОВОЛОДІННЯ ЖИВОЮ МОВОЮ . 

Останньою зі складових комунікативної компетенції, але жодним чином не останньою за 

значущістю ("The last but not least") є соціальна компетенція . Вона передбачає готовність і бажання 

взаємодіяти з іншими, впевненість у собі , а також уміння поставити себе на місце іншого і 
. . . 

здатюсть впоратися ~з ситуащєю, що склалася. 

Такий підхід до професійної підготовки вчителя знайшов відбиття і в сучасному методі 
. . . . 

навчання - комуюкативно-д1яльюсному, що ставить за мету навчання мови через мовлення i 

заснований на таких ключових поняттях, як «спілкування», «культура>> , «мотиващя», 

«інтерактивність» . До провідних характеристик цього методу належать наступні: 
. . 

-адекватюсть до реального сшлкування ; 

-пріоритет мовленнєвої діяльності у взаємозв'язку всіх її видів; 

-застосування активних форм спілкування (бесід, диспутів , конференцій, круглих стошв, 

обговорень) , що дають можливість висловитися, виразити свої думки в діалозі чи монолозі; 
. . . 

-синхронюсть, посшдовюсть . 

Розглядаючи навчання в такому плані, слід відзначити, що навчати мові - це означає не 

тільки давати знання про мову, а й навчити користуватися мовою як засобом спілкування, 

критично мислити, отримувати інформацію з усіх доступних джерел, оцінювати її, розуміти 

співрозмовника, формулювати власні думки. Отже, йдеться про формування комунікативної 

компетенції студентів. 
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Таким чином, за комунікативно-діяльнісного шдходу змінюється й роль учителя : він не . . . . . . 
просто повщомляє знання, але оргаюзує шзнавальну д1яльюсть учнш, створює умови для 

висловлення власної думки, ставлення до матеріалу, що вивчається, співвідносячи його з реальним 

життям, що є одним із завданнів полікультурної освіти у ХХІ столітті. 

І . Revie"' of Researcl1 in Еdнсаtіоп. [Електронний ресурс] . - Режим доступу : Ьttp: //пе .aeraлet 

Plotnikova О. 
PEDAGOGICAL LANGUAGE КNOWLEDGE: PREPARING MAINSTREAМ TEACHERS FOR 
MULТICULTURAL EDUCAТION. Digest to George C.Bunch aiiicle (Unive1·sity of Califo1·nia) 
Ін tl1e article ш1der digestiпg tl1e aнtlюr investigates tl1e probleш of "dонЬІе cl1alle11ge" ""llicl1 tl1e stнdeпts faced wlrile 
st11dyi11g E11glisl1 accordiпg to tl1e пеw staпdards. Aloпgside \.Yitl1 stнdyiпg E11glisl1 tl1ey пееd to stнdy а certaiп set of otl1er 
sнbjects. Tl1e aнtlюr infoпns tl1e readers аЬонt diverse \\1ays of шasteriпg tl1e la11g11age as \vell as пecessary pedagogical 
laпgнage skills esseпtial for tl1e sнccesfнl proces of teaclli11g. Tl1e a11tl10r accepts tl1e priority of st11dyi11g co111prel1e11sive 
sнbjects, Ьнt нndrli.пes tliat 'vitlюнt а certaiп level of tl1e la11g11age skills it is iшpossible to шaster tl1e wlюle stock of sнbjects. 
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ИННОВАЦИОННЬІХ ПРОЦЕССАХ РЕФОР1\1ИРОВАНИЯ 

ВЬІСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Феномен здоровья общества определяется, прежде всего , условиями и стилем жизни человека. Формирование 

валеологического мировоззрения заключается в направленности действий общества на создание условий, которьrе 

обеспечивают осознание человеком необходимости сохранения, укрепления, потребленюr, восстановление и переда~ш 

здоровья как духовно-ценностной категории. Обосновьrвается необходимость реализации идеи воспитания у 

студенческой молодежи социальной ответственности за :щоровье как фаІ<тора инновационньrх процессов в 

формировании вь1сшего педагогического образования. 

Здоровье человека является глобальной социальной проблемой , решение которой 

обуславливает перспективьr будущего развития человечества . Проблема угрозьr здоровью 

рассматривается мировь1м сообществом как антропологический вьrзов планетарного масштаба 

наряду с угрозой мировой войнь1, зкологическими катаклизмами, неравенством в зкономическом 

развитии стран, демографической угрозой, недостаточностью природнь1х ресурсов. 

Оптимальная двигательная активность человека (использование средств физической 

культурь1 и спорта, разнообразньrе системьr оздоровлення), развитие познавательной сферьr и 

мотивации являются ведущими факторами в сохранении здоровья, компонентом формирования 

культурь1 профессиональной деятельности будущего педагога, которьrе должнь1 предопределять 

перспективу реформирования вьrсшего педагогического образования в Украине [1 , с . 151] . 
Физическая культура в данном контексте является результатом многогранной творческой 

деятельности общества по генерированию здоровья и формированию здорового стиля жизни. В 

связи с зтим, формирование у студенческой молодежи валеологического мировоззрения 

заключается в направленности реформ вьrсшего педагогического образования на создание 

условий, которьrе обеспечивают осознание человеком необходимости сохранения, укрепления, 

потребления, восстановления и передачи здоровья как духовно-ценностного феномена культурьr 
ЛИЧНОСТИ [2, С. 77]. 

Считаем, что идея социальной ответственности за здоровье должна бьпь одной из 

важнейших в формировании духовной культурьr будущего педагога, лежать в основе 

инновационньrх процессов реформирования вь1сшего педагогического образования [З, 

с. 159]. Реализация потенциала здоровья каждого человека и здоровья общества может бьпь 
зффективно осуществлена только на основе государственной политики, то есть целенаправленной 

системой формирования здорового образа жизни как важнейшего фактора совершенствоавния 

вь1сшего педагогического образования [ 4, с . 517]. 
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