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КОНТЕКСТНИЙ ХАРАКТЕР ЗМІСТУ ЗАНЯТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

С. І. Губіна1  
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Входження особистості в натовп веде до безликості, до того, що індивід втрачає свої особистісні якості. Він 
здатен перейматися настроями натовпу і діяти під його впливом, не виявляючи своєї індивідуальності. В натовпі 
почуття домінують над розумом, зникає почуття особистої відповідальності. 

Навчання повинно бути максимально індивідуалізованим. Індивідуалізація навчання передбачає орієнтацію на 
конкретні освітні потреби дорослого студента, його досвід, рівень підготовки, психофізіологічні і когнітивні 
особливості для створення індивідуальної програми навчання, а контекстність навчання передбачає врахування 
життєво важливих цілей студентів, спрямованих на виконання ними певних соціальних ролей, а також врахування 
професійних та соціальних умов. Включення у навчальний процес не тільки пізнавальної, але й почуттєво-
особистісної сфери людини, її мотивів, переконань є основною тенденцією вибудови учіння на основі цілісного 
особистісного досвіду 

Надання змісту занять контекстного характеру означає, що навчання студента має бути тісно пов’язаним із 
його змістом, варто сприймати його як особистісно значуще, пропускати весь матеріал крізь призму свого «Я». 
Завдяки цьому буде ефективніше формуватись особистість майбутнього вчителя. 

Ключові слова: контекст, індивідуалізація, знання, формування, досвід, мотиви, навчання, майбутні учителі. 

THE CONTEXTUAL NATURE OF THE CONTENT OF FUTURE TEACHERS’ LESSONS 

S. I. Hubina 
The occurrence of personality in the crowd leads to impersonality, the individual loses his personal qualities. He can feel 

the mood of the crowd and act under his influence, without showing his individuality. Feelings dominate the mind and the sense 
of personal responsibility disappears when you are in the crowd. 

The training should be as individualized as possible. Individualization of training involves focusing on the specific 
educational needs of an adult student, his experience, level of preparation, psychophysiological and cognitive peculiarities for 
the creation of an individual training program, and the context of learning have to take into account the vital goals of students 
directed to acting certain social roles, as well as the consideration of professional and social condition. 

Inclusion in the educational process not only the cognitive, but also the sensuously-personal sphere of a person, of his 
motives, beliefs is the main tendency of the teaching formation based on a holistic personal experience. 

Information should be learned in the context of the activity. The purpose of the activity is not knowing the information 
system, but the formation of abilities to perform professional activities. In sign-contextual learning, they receive their 

                                                   
 

© С. І. Губіна 



Професійна освіта 

67 

substantive implementation of the principles of the theory and practice connection, the unity of education and education, the 
principle of the modelig sequence of the integral content of professional activities of a specialist. The refore, knowledge is not 
the purpose of learning, but its way. 

Providing the content of classroom activities means that studying of a student should be closely related to its content, it is 
worth taking it as personally significant, skipping all the material through the prism of its "I". Due to this, the personality of the 
future teacher will be more effectively formed. 

Keywords: context, individualization, knowledge, formation, experience, motives, studying, futureteachers. 
 
Словник іншомовних слів пояснює термін «контекст» (від лат. contextus – тісний зв’язок, єднання) як 

«сукупність обставин, подій тощо, у тісному зв’язку з яким слід розглядати певну подію» [11, с. 292]. У 
Великому тлумачному словнику сучасної української мови зазначено, що контекст – це те, «що 
розглядається як ціле, яке зв’язує і пояснює які-небудь явища, факти» [3, с. 450]. 

Отож, надання змісту занять контекстного характеру означає, що навчання студента має бути тісно 
пов’язаним із його змістом, варто сприймати його як особистісно значуще, пропускати весь матеріал крізь 
призму свого «Я». Завдяки цьому буде ефективніше формуватись особистість майбутнього вихователя. 

У зв’язку з цим Н. Морева серед пріоритетних принципів виділяє такі як індивідуалізацію навчання, як 
орієнтацію на конкретні освітні потреби дорослого студента, його досвід, рівень підготовки, 
психофізіологічні і когнітивні особливості для створення індивідуальної програми навчання та 
контекстність навчання, яка передбачає врахування життєво важливих цілей студентів, спрямованих на 
виконання ними певних соціальних ролей, а також врахування професійних та соціальних умов [6, с. 92]. 

У рамках особистісного підходу професійно-педагогічна підготовка ґрунтується на реалізації 
індивідуальних особливостей. Науковці І. Зязюн, Н. Кичук, О. Пєхота передбачають необхідність надання 
умов для самореалізації, самоорганізації та саморозвитку. Особистісний підхід розкрито в працях 
К. Абульханової-Славської, О. Анісімова, А. Вербицького, Г. Костюка, С. Кульневич, Н. Нечаєва, 
С. Рубінштейна, В. Сєрікова. 

Така система навчання своїм корінням сягає витоків людської культури. Про це йдеться в працях 
Протагора, Сократа, Платона, Арістотеля і більш пізніх римських мислителів: Плутарха, Сенеки та ін. 
Видатні діячі епохи Відродження Томас Мор, Томазо Кампанелла, Сірано де Бержерак, Франсуа Рабле, Ян 
Коменський та ін. вважали людину найвищою цінністю творіння. Представники нового часу Мішель 
Монтень, Жан-Жак Руссо, Лев Толстой висували ідею вільного виховання, яке дає змогу кожній людині 
розвивати свої природні можливості [7, с. 278]. Зокрема, І. Песталоцці вважав, що, мета виховання полягає 
в тому, щоб людина сама піднімалася до відчуття внутрішньої гідності своєї природи. 

Представники гуманістичного підходу описують людину як неповторну унікальну цілісність, якій 
притаманний певний ступінь свободи від зовнішньої детермінації завдяки тим цінностям, якими вона 
керується [7, 279]. Формами гуманістичного навчання є Вальдорфська педагогіка з її системою 
самопізнання і саморозвитку в партнерстві з учителем, Методика Марії Монтесорі, де кожна особистість з 
її можливостями, потребами, системою стосунків проходить індивідуальний шлях розвитку [7, с. 287-288]. 

В американській педагогіці з’явився напрямок досліджень і розробок, представники якого – 
контекстуалісти – вважають, що для кожного, хто навчається, потрібно створювати свій контекст, навчання 
повинно бути максимально індивідуалізованим. Персональний характер освіти з урахуванням 
індивідуально-психологічних особливостей передбачає особистісно–орієнтовану гуманістичну модель 
освіти, яка більш повно й адекватно відповідає дійсній природі людини, допомагає їй виявити те, що 
закладено в ній природою (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс та ін.). Педагоги, які представляють таку 
модель освіти, створюють умови для самопізнання, саморуху індивідуальності, бачать її смисл у змісті як 
необхідній умові для особистісного самовираження. Учіння для них – професійно-значиме [20]. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей контенкстного навчання та принципів його реалізації. 
На важливості розвитку індивідуальності кожного студента наголошував А. Реан, підкреслюючи, що 

«входження особистості в натовп веде до безликості, до того, що індивід стає серійною одиницею, втрачає 
свої особистісні якості. Він здатен перейматися настроями натовпу і діяти під його впливом, не виявляючи 
своєї індивідуальності. В натовпі почуття домінують над розумом, зникає почуття особистої 
відповідальності» [9, с. 15]. 

І. Бех звертає нашу увагу на те, що навчання і виховання повинні бути «забарвленими» тим 
особистісним смислом, який вони мають для нас унаслідок свого об’єктивного місця у життєдіяльності, 
відношення до реальних потреб. Особистісний смисл об’єктів, явищ, а також усіх здобутків культури 
(наукових понять, моральних норм, художніх образів) та психологічних надбань людини (знань, 
здібностей, особистісних якостей) – це характеристика, якої вони набувають в результаті їх 
представленості суб’єкту [2, с. 11]. 

О. Леонтьєв визначив особистісний смисл як відношення мотиву до мети, що обмежує це поняття 
окремо взятою діяльністю. Особистісний смисл, вважає він, це те, що безпосередньо відображає власні 
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життєві ставлення суб’єкта, тобто він суб’єктивний; водночас особистісний смисл завжди предметний, це 
те, заради чого здійснюється та чи інша діяльність, а за Л. Виготським, смислове утворення являє собою 
сплав інтелектуальних та емоційних процесів, тобто єдність афекту й інтелекту [2, с. 13]. І. Зязюн вважає, 
що «включення у навчальний процес не тільки пізнавальної, але й почуттєво-особистісної сфери людини є 
основною тенденцією вибудови учіння на основі цілісного особистісного досвіду» [7, с. 56]. 

Коли навчання зводиться до того, щоб сприйняти інформацію, то «це вказує на відсутність у студентів 
особистісного смислу засвоєння знань, їх формальний, недієвий характер, що закриває можливість 
практичних дій» [4, 32-33]. 

За логікою ідей А. Вербицького, «перехід від інформації до її застосування опосередковується 
думкою, що робить цю інформацію осмисленим знанням. Таким чином, щоб отримати статус знання, 
осмисленого відображення дійсності, інформація з самого початку повинна засвоюватись в контексті 
діяльності» [4, с. 33]. Це зумовило розробку автором системи знаково-контекстного навчання, суть якого 
полягає в організації активності студентів згідно із закономірностями переходу від навчальних текстів, 
знакових систем як матеріальних носіїв минулого досвіду до професійної діяльності, що протікає в 
змінюваних умовах. Метою діяльності стає не оволодіння системою інформації, а формування здібностей 
до виконання професійної діяльності.  

Термін «контекст», обраний автором для позначення типу навчання, знаменує собою інтеграцію 
освіти, науки і виробництва. У знаково-контекстному навчанні отримують свою предметну реалізацію 
принципи зв’язку теорії і практики, єдності навчання і виховання, принцип послідовності моделювання 
цілісного змісту професійної діяльності спеціаліста [4, с. 39].  

Знаково-контекстне навчання передбачає поступовий перехід від семіотичних (мовлення, слухання, 
говоріння, письмо) та імітаційних навчальних моделей (предметна дія), до соціальних (вчинок). При 
переході від знаннєвої до діяльнісної парадигми навчання «основна мета освіти розглядається як 
формування здібності до активної пізнавальної діяльності, до праці у всіх її формах, в тому числі до 
творчої професійної праці. Це не означає, що роль знань якось принижується – просто вони з основної і 
майже єдиної мети освіти стають лише комопонентом, а їх головне призначення – бути засобом, 
«знаряддям» діяльності» [7, с. 86]. 

Схожої думки дотримується Г. Атанов, який стверджує, що «знати – не просто пам’ятати певні знання, 
а здійснювати певну діяльність, пов’язану з цими знаннями. Тому знання стають не метою навчання, а його 
засобом» [1, 9]. Продовжуючи цю думку в розробці особистісно розвиваючого навчання В. Сєріков 
стверджує, що «навчання не повинно зводитись до наповнення знаннями й тренування правильної 
поведінки, а повинно давати щось більше для душі і розуму» [10, с. 3]. Основною ідеєю його концепції є 
особистісний досвід, завдяки якому виробляється «потреба і здатність робити вибір цінностей, вчинків, 
рішень, адекватно реагувати на події, інформацію, дії оточуючих, зовнішні вимоги» [10, с. 5-6]. 

Опорою для такого підходу стала започаткована в 70-ті роки В. Краєвським, І. Лернером, 
М. Скаткіним теорія змісту освіти. Вона передбачає «досвід пізнавальної діяльності, зафіксований у формі 
її результатів – знань; досвід різних способів діяльності – у формі умінь діяти за зразком; досвід творчої 
діяльності – у формі умінь приймати нестандартні рішення в проблемних ситуаціях; досвід ставлення до 
навколишньої дійсності – у формі світоглядних, морально-естетичних орієнтацій» [8, с. 138]. 

У європейському педагогічному просторі група вчених під керівництвом Л. Шульмана розробила 
схожу модель формування професійного мислення майбутнього педагога і його професійної діяльності. 
Серед основних джерел знань науковець також виділяє практичний досвід. К. Мертандел [19, с. 22, 211-
232] дійшов висновку, що єдність когнітивних здібностей і мотиваційно-особистісних характеристик 
зумовлює відкритість для здобуття досвіду, що знаменує собою діяльнісний підхід до освіти. 

Такі погляди закладено в реалізацію поетапної моделі навчання: досвід складається з поведінки, ідей 
та почуттів; рефлексивні процеси містять повернення до досвіду, аналіз почуттів, повторну оцінку досвіду; 
результати навчання є новими перспективами використання досвіду, змін у поведінці, готовності до 
використання отриманих знань і прагнення до діяльності [6, с. 93]. На думку педагога-філософа 
П. Хьорста, завдання педагогічної теорії полягає в досягненні взаємозв’язку між знаннями і практикою під 
час підготовки вчителя в межах рефлексивної моделі, яка ставить за головну мету розвиток професійного 
мислення вчителя з акцентом на педагогічній рефлексії [17, с. 10]. 

Концепція практичних знань щодо навчання (practical knowledge of teaching) обґрунтовується у працях 
нідерландського ученого Дж. Бьютінка. Він пропонує у професійній підготовці вчителя зменшити роль 
академічної теорії; забезпечити наявність широкого вибору джерел інформації та педагогічного досвіду; 
конструювати та організовувати різні види педагогічної діяльності для вираження студентами їх досвіду і 
практичних знань; у змісті педагогічної освіти представляти теорію та іншу інформацію двома шляхами: а) 
у вигляді корисної інформації, що має бути випробувана на практиці; б) у вигляді описової теорії досвіду і 
практичних знань педагогічної діяльності [15, с. 197]. С. Аргуріс та Д. Шьон практичні знання розділяють 
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на два поняття: «теорія дії», як дія в конкретній ситуації за відомими педагогічними знаннями, і «теорія в 
дії», як оперативне прийняття практичного рішення [13]. 

Крім зазначеного, контекстний характер змісту занять зумовлений зв’язком з потребово-мотиваційною 
сферою суб’єкта, з реальністю його життя у світі, оскільки від задоволення основних потреб особистості 
залежить її розвиток. 

Як стверджує один із лідерів світової психології ХХ ст. А. Маслоу «повний, здоровий, нормальний і 
бажаний розвиток особистості полягає в актуалізації людської природи, в реалізації її потенційних 
можливостей і в досягненні нею рівня зрілості тими шляхами, які диктує ця прихована основна природа. Її 
актуалізація повинна забезпечуватись не так формуванням ззовні, як ростом зсередини» [296, с. 34]. На 
його думку, освіта повинна найбільш повно і адекватно відповідати справжній природі людської 
особистості, допомогти студентам виявити те, що в них вже закладено, а не навчати їх, «відливаючи» в 
певну форму, придуману кимсь наперед. 

Це відкриває найбільш сприятливий шлях до самореалізації особистості як внутрішньої потреби до 
повного розкриття своїх потенційних можливостей, її самоактуалізації. Для А. Маслоу [20, с. 35] навчання 
так чи інакше повинно бути пов’язане зі всіма людськими потребами. Вчений пропагував свободу радісної 
праці, відчуття щастя, розвитку особистісних інтересів. Це вчення стало підгрунттям розвитку поглядів 
неопозитивізму. Представники цього напрямку вважають, що необхідно припинити маніпуляцію 
поведінкою особистості, створити умови для її вільного самовираження. Це допоможе людині здійснити 
осмислений вибір у конкретній ситуації. Основну увагу необхідно приділити розвиткові інтелекту, 
формуванню людини, що мислить раціонально. 

За Г. Атановим, навчальна діяльність складається з наступних елементів: потреба – мотив – ціль – 
підціль – задача – підзадача – дія – операція – продукт. Тому будь-які дії людини визначаються її 
потребами [10 с. 10]. Якщо мотиваційний етап не буде правильно організований, то навчальна діяльність 
буде керуватись зовнішніми мотивами, не буде відповідати значимим потребам та інтересам студентів, і 
тому буде сліпою, неусвідомленою і неефективною [1, с. 33]. 

Стимулюючою силою будь-якої дії є єдиний, домінуючий мотив всієї діяльності, до складу якої 
входить ця дія [1, с.35]. П. Гальперін обґрунтував поетапну теорію діяльності. На мотиваційному етапі дія 
ще не виконується, а лише готується. Це робиться шляхом діалогу, залучаючи студентів до процесу 
орієнтації, використовуючи різні методи активізації, вносячи в зміст дії елементи професійної 
спрямованості [1, с. 46-48; 48]. 

Максимальна увага внутрішньому «Я» особистості відображається і в творах одного із представників 
«нового гуманізму» А. Комбса [16, с. 301], який писав: «Ми дотепер зосереджували увагу на методах 
контролю і керування шляхом маніпулювання стимулами й наслідками поведінки. Ми розглядали 
мотивацію поведінки не з погляду прагнень людей, а як питання про те, яким чином змусити їх робити те, 
що від них вимагають інші».  

Мотиваційне забезпечення можна здійснювати шляхом використання індивідуалізації, що передбачає 
врахування в процесі навчання індивідуальних особливостей студентів у всіх його формах і методах. 

В американському словнику термінів з технології навчання існує два тлумачення індивідуалізації 
навчання. Одне з них визначає індивідуалізацію як тип навчання, при якому частота введення 
нового навчального матеріалу прямо пропорційна оцінці індивідуальних потреб та інтересів. Друге – як 
план навчання, в якому нараховується шість рівноправних елементів: гнучкі параметри навчання; 
визначення конкретних рамок планування результатів навчання; зміст навчання; контроль; 
коригування та опис знань студентів у різних формах і в різні періоди часу, лише після цього можливий 
перехід до наступного етапу навчання. 

Якщо навчання орієнтується на індивідуальну роботу майбутнього вчителя, то завдяки цьому 
відбуваються зміни в мотивах, що, у свою чергу, сприяє виробленню свідомої самооцінки. Результатом 
сформованості мотивації навчальної діяльності студентів виступає особистісно-значуще ставлення до неї. 
Саме мотив зумовлює зміст того, що вивчається, оскільки цінність його не просто розуміється, а й 
приймається особисто. Тому ми дійшли думки, що майбутнім учителям потрібно допомогти усвідомити 
значущість своєї праці, зацікавивши їх її процесом та результатами.  

Вивчаючи психологію мотивації, С. Занюк [5, с. 27] також акцентує увагу на формуванні усвідомлення 
суспільної значущості, прагнення принести користь суспільству замість надмірного зосередження навколо 
власних потреб, що сприяє розвитку позитивної внутрішньої мотивації та активізує діяльність.  

Доведено, що врахування потреб та інтересів особистості у здійсненні виховних впливів на неї стає 
підґрунттям для формування внутрішньої мотивації та унеможливлює виникнення небажаних 
психологічних ефектів. Як зазначає американський психолог К.Беннет [14, с. 18-20], ми відчуваємо себе 
вільними тоді, коли наша поведінка контролюється позитивними емоціями, оскільки це дає нам відчуття 
контролю над ситуацією. 
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Бельгійський вчений Г. Кілчтерман обґрунтував особистісну теорію освіти 
(«subjectiveeducationaltheory – SET»), яка, на його думку, розвивається переважно на підсвідомому рівні, 
хоча базується на активній рефлексії. Частиною його особистісної теорії освіти є «професійний обрис 
учителя» – комплекс уявлень про себе як про педагога і професіонала, який розвивається в процесі 
збагачення його педагогічного досвіду в напрямку професійної «Я-концепції» [18, с. 54-55].  

Значущість, особистісний смисл певних об’єктів, подій, явищ тощо закріплюється для людини у формі 
особистісних цінностей, що «відображають факт включення суб’єкта в соціальні зв’язки... і утворюють 
внутрішній стержень особистості; ... вони виступають самоцінностями, внутрішнім змістом, потребами 
людини» [2, с. 8-9, 211]. У роботах дослідників висловлюється думка про необхідність ліквідувати розрив 
між знаннями та цінностями. З огляду на це можна стверджувати: якщо у процесі засвоєння ціннісних 
аспектів матеріалу мотив зумовлює зміст того, що вивчається, то цінність його не просто розуміється 
студентами, але й приймається особисто. Тому при підготовці студентів до роботи в таборі слід 
використовувати аксіологічний або ціннісний підхід. 

К. Беннет [14, с. 18-20] визначає мотиваційно-ціннісне ставлення до професійної діяльності як 
центральну ланку в структурі готовності. Формування знань, умінь, навичок він розглядає як похідне від 
рівня розвитку ціннісних орієнтацій особистості, що визначають потребу в оволодінні професійною 
майстерністю і впливають на розвиток свідомості. Педагоги, очолювані М. Ліпманом, пропонують у 
навчанні основний акцент перенести «не на засвоєння інформації або готового знання…, а на розвиток 
мислення – систематичне, послідовне тренування творчих, критичних, дослідницьких навичок». С. Меднік 
та І. Фелдазен вважають, що осмислення матеріалу дає можливість студентам не тільки запропонувати 
велику кількість ідей, що відрізняються від загальноприйнятих, а й критично їх оцінити, вибрати 
раціональне і відповідне до визначеної проблеми. 

Спрямованість особистості на розкриття всіх її потенційних можливостей й досягнення вершин 
професійної майстерності визначає акмеологічний підхід. Це спонукає до використання в підготовці 
майбутніх учителів ідей особистісно орієнтованого навчання, яке визначається у повазі до особистості 
студента і визнанні її унікальності; в діалогічному характері занять; в співробітництві і співтворчості; у 
використанні методів і прийомів часткової індивідуалізації навчання. Такий підхід має сприяти більш 
цілеспрямованому, гармонійному розвиткові особистості студента як творчого, професійно діючого 
працівника [7, с. 275-276]. Як стверджує І. Зязюн, «...особистісний підхід – це певний методологічний 
інструментарій, розробка якого має спиратися на синтез видобутих психологічною та педагогічною наукою 
закономірностей будови, функціонування та розвитку особистості» [7, с. 277].  

Вихідними положеннями сучасної особистісно орієнтованої системи навчання І. Якиманська [12, с. 
37] називає такі: пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності особистості як активного носія 
суб’єктного досвіду особи; конструювання та реалізацію освітнього процесу, де необхідна особлива робота 
по виявленню суб’єктного досвіду кожної особи; «зустріч» суспільно-історичного досвіду, що задається 
навчанням, та суб’єктного досвіду особи; взаємодію двох видів досвіду особи, що повинна відбуватись не 
по лінії витіснення індивідуального, наповнення його суспільним досвідом, а шляхом постійного їх 
узгодження, використання всього того, що накопичене особистістю у власній життєдіяльності; розвиток 
особистості, що відбувається не тільки шляхом оволодіння нормативною діяльністю, але й через постійне 
збагачення, перетворення суб’єктного досвіду як важливого джерела власного розвитку; результат учіння, 
як формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними знаннями та уміннями [12, с. 
37-38]. 

Надання змісту занять контекстного характеру з урахуванням сучасних вимог до педагогів може 
відбуватись завдяки врахуванню під час навчання потреб особистості, розвитку її свідомості, 
спрямованості на конкретну мету, формування відповідних цінностей, а також – при перетворенні 
інформаційних знань в практичні, що набувають особистісної значущості для студентів. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ 
ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

О. О. Дакалюк1 
У статті здійснено аналіз наукової та методичної літератури щодо формування професійної 

іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікативних технологій.  
Виявлено переваги та дидактико-методичний потенціал ІКТ щодо формування професійної 

іншомовної готовності студентів-аграріїв. 
Було визначено поняття та умови формування готовності до професійного іншомовного спілкування. 

Розглянуто етапи підготовки студентів до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
процес навчання іноземної мови професійного спрямування. 

Ключові слова: професійна іншомовна готовність, іноземна мова професійного спрямування, 
інформаційно-комунікаційні технології, студенти-аграрії, дидактико-методичний потенціал, метод 
навчальних подкастів.  

FORMATION OF THE PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE READINESS OF STUDENT-
AGRARIANS BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

O. Dakaliuk 
The scientific and methodological literature on the formation of the professional foreign language readiness of student-

agrarians by means of information and communication technologies are analysed in the article.  
The advantages as well as the didactic-methodical potential of ICT in the formation of professional foreign-language 

readiness of students-agrarians are revealed in the article. 
It is noted that the effective formation of the professional foreign language readiness of students of agricultural 

universities can be ensured by creating necessary favourable conditions for self-realization, self-development of a particular 
person, activating the intellectual direction of personality development. 

In the formation of foreign communication skills students have significant information and communication technologies 
that allow students to engage in foreign-language professional activities, develop language skills and language skills 

The concept and the conditions for the formation of readiness of the professional foreign language communication are 
defined. The stages of preparation of students for the implementation of information and communication technologies in the 
process of teaching a foreign language of professional orientation are considered. The expediency of the use of methods of 
“educational podcasts”, "Case-study" and "Professional dossier" as methods of teaching a foreign language in higher 
agricultural educational institutions is determined. 

Keywords: professional foreign language readiness, foreign language of professional orientation, information and 
communication technologies, students-agrarians, didactic-methodical potential, method of educational podcasts. 

 
Формування професіонала-аграрія, здатного вільно спілкуватися іноземною мовою в ситуаціях 

міжкультурної професійно-орієнтованої комунікації є одним із завдань вищих аграрних навчальних 
закладів України, що, безперечно, потребує якісної системи професійної іншомовної підготовки майбутніх 
фахівців. У сучасних умовах аграрна сфера потребує підготовки фахівців із сформованою професійною 
іншомовною компетенцією, адже українські аграрії мають можливість співпрацювати та обмінюватися 
досвідом із колегами з інших країн. Однак існуюча система підготовки фахівців-аграріїв у закладах вищої 
освіти не сприяє формуванню необхідного рівня готовності до професійного іншомовного спілкування. 
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі значно розширює 
можливості викладача іноземної мови аграрного ВНЗ й таким чином сприяє формуванню професійної 
іншомовної підготовки студентів. З огляду на зазначене, питання формування професійної іншомовної 
готовності студентів-аграріїв засобами ІКТ набуває особливої актуальності й, на нашу думку, потребує 
подальшого дослідження й розробки. 

Необхідно зазначити, що різними аспектами формування професійної іншомовної готовності 
майбутніх фахівців займалися як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, а саме Е. Комарова, Ю. Ніколаєнко, 
О. Іванова, Л. Максимчук, І. Нещадім, О. Нітенко, М. Прадівлянний, Н. Рубель, І. Секрет, О. Хоменко, 
Ю. Щербина. Серед наукових праць, у яких висвітлено предмет використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі варто назвати роботи таких українських науковців, як 
В. Биков, О. Бондаренко, Ю. Буровицька, В. Заболотний, М. Кадемія, Г. Козлакова, О. Міщенко, 
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