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Кроме того, все дидактические принципы находятся в тесной связи и реализуются совместно. Вследст-
вие органического единения принципов отдельные коррекционные приемы их реализации повторяются. 
Именно тесное единение дидактических принципов и приводит к правильной организации и осуществле-
нию учебно-воспитательной работы на уроках иностранного языка. 

Ключевые  слова :  иностранный язык, дидактические принципы, лингводидактические принципы, 
инклюзивный класс. 

 
Шапочка К. А. Лінгводидактичні принципи навчання іноземних мов молодших школярів із 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища 
Стаття присвячена аналізу лінгводидактичних принципів навчання іноземних мов молодших шко-

лярів з особливими освітніми потребами (ООП) в умовах інклюзивного освітнього середовища. Зазнача-
ється, що навчально-виховний процес в інклюзивних класах будується з врахуванням як загальних дидак-
тичних принципів (систематичності і системності, доступності, усвідомленого засвоєння матеріалу 
та інш.), так і специфічних, що зумовлені структурою їх порушення. Особлива увага приділена специфіч-
ним принципам навчання дітей із ООП з метою допомоги вчителям іноземних мов, які працюють у кла-
сах інтенсивної педагогічної корекції та в інклюзивних класах. З’ясовано, що принципи визначені загаль-
ною дидактикою, лежать і в основі навчання дітей із ООП, проте реалізуються вони специфічно, з ураху-
ванням особливостей розвитку певної категорії учнів. Крім того, всі дидактичні принципи знаходяться 
у тісному зв’язку і реалізуються у взаємозалежності. Внаслідок органічної єдності принципів окремі 
корекційні прийоми їх реалізації повторюються. Саме тісне поєднання дидактичних принципів і призво-
дить до правильності організації і здійснення навчально-виховної роботи на уроці з іноземної мови. 

Ключові  слова :  іноземна мова, дидактичні принципи, лінгводидактичні принципи, інклюзивний 
клас. 
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КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ  
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Статтю присвячено розробці і науковому обґрунтуванню авторської моделі формування терміно-

логічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів, яка структурована за цільовим, змістовим, 
процесуальним та оцінно-результативним блоками. Модель ґрунтується на особистісно-
центрованому та компетентнісному підходах і на загальнодидактичних та специфічних принципах. 
Змістовим ядром моделі є сукупність визначених організаційно-педагогічних умов. Результатом упрова-
дження педагогічної моделі має стати сформованість термінологічної компетентності у максималь-
ної кількості майбутніх графічних дизайнерів. 

Ключові  слова :  модель, термінологічна компетентність, майбутні графічні дизайнери, профе-
сійна підготовка. 

Пріоритетним напрямом сучасної професій-ної підготовки майбутнього фахового дизайнера у ЗВО є формування компетентного, конкурентоз-датного фахівця. Результатом підготовки майбут-ніх фахівців мають бути сформовані професійні знання, уміння і навички, а також їх підготовка до виконання ними фахових функцій через розвиток у них професійної компетентності. Лише за умови сформованості професійної компетентності графі-чного дизайнера рішення творчих проектних за-вдань, дослідницька і творча діяльність по ство-

ренню нових оригінальних виробів можуть бути найпродуктивнішими. Термінологічна компетен-тність як складова професійної компетентності майбутнього графічного дизайнера характеризу-ється сукупністю спеціальних знань та умінь май-бутнього фахівця і результатом її сформованості є вільне володіння термінологічним апаратом фаху та здатність до комунікативної діяльності у про-фесійній ситуації. Компетентнісний підхід в освіті є предметом наукового дослідження вітчизняних вчених  
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НАТАЛІЯ ШКОЛЯР · Модель формування термінологічної компетентності  майбутніх графічних дизайнерів у процесі професійної підготовки І. Зязюна, О. Пометун, І. Беха, О. Варецької, Н. Бібік, І. Драч, О. Овчарук, О. Савченко, Л. Хоружої та ін. Теоретико-практичні та методологічні засади моделювання у педагогічній науці обґрунтовано у працях І. Зазюна, М. Алєксєєва, Е. Зеера, В. Безру-кова, О. Савченка, Н. Кузьміної, А. Цимбалару, М. Амосова, І. Новік, О. Андрєєва, В. Афанасьєва, Г. Суходольського, В. Вєнікова, Б. Глінського, В. Што-ффа та інших вчених. Вивчення проблеми формування терміноло-гічної компетентності майбутнього графічного дизайнера вимагає педагогічного обґрунтування організації даного процесу, а конкретніше – роз-робки моделі цього явища, яка найповніше буде відображати його сутність, природу і функції, і яка буде побудована на основі доцільності, ціліс-ності, завершеності, узгодженості, взаємообумов-леності її складових. Мета статті – розробити і науково обґрунту-вати авторську модель процесу формування тер-мінологічної компетентності майбутніх графіч-них дизайнерів у процесі фахової підготовки. Метод моделювання є одним із специфічних методів теоретичного рівня, які широко викорис-товуються у психолого-педагогічних пошуках. В. Загвязинський наголошує на тому, що на про-тивагу емпіричному, теоретичний рівень дослі-дження «припускає проникнення у сутність того, що вивчається, розкриття його внутрішньої стру-ктури, джерел виникнення, механізмів розвитку і функціонування». Таким чином, теоретичні мето-ди «дають змогу виявляти у фактах приховані закономірності, загальне, необхідне, суттєве, зро-зуміти взаємовплив факторів, що визначають роз-виток» [3, 132, 133]. Моделювання – це процес створення моделей, схем, знакових чи реальних аналогів, що відображають суттєві властивості більш складних об’єктів (прототипів). Моделю-вання слугує дослідницьким інструментарієм для вивчення окремих аспектів і властивостей прото-типу [3, 199] і розглядається як метод досліджен-ня складних об’єктів, що полягає у заміні конкрет-ного об’єкта досліджень іншим, подібним до ньо-го (моделлю) [7, 552]. За допомогою методу педа-гогічного моделювання можна провести систем-ний аналіз педагогічної проблеми та досягнути єдності мети на основі передбачення практичних завдань [4]. Наукова література містить різні підходи до трактування терміну «модель». Зокрема, науко-вий педагогічний енциклопедичний словник по-дає наступне тлумачення цього поняття: «модель – це аналог певного фрагмента природ-ної та соціальної реальності, який слугує для збе-рігання та розширення знань про оригінал конс-

труювання оригіналу, перетворення або управ-ління ним» [6]. Модель – певна спрощена подібність реаль-ного об’єкта у вигляді схеми, конструкції, знако-вої форми – відображує та відтворює у більш про-стому й узагальненому вигляді структуру, власти-вості, взаємозв’язки і відносини між елементами цього об’єкту. Успішне функціонування моделі є практичним доказом істинності теоретичних по-ложень. Моделювання служить методом пізнання і дослідження у педагогіці, який дозволяє чіткіше окреслити наукову проблему, встановити її взає-мозв’язки з аналогічними проблемами, а також перевірити гіпотезу дослідження [2]. Моделюван-ня допомагає графічно відобразити складнощі професійної підготовки майбутніх графічних ди-зайнерів у ЗВО і сприяє вирішенню цієї проблеми. Здійснивши аналіз підходів науковців до про-цедури педагогічного моделювання, ми можемо зробити наступні висновки: 1) моделювання допомагає отримати нову інформацію про процеси, що відбувають-ся у ЗВО за умови, що чітко встановлено подібність між предметом дослідження і моделлю; 2) ґрунтовне вивчення моделі допомагає впливати на об’єкт чи процес з метою  його покращення і максимального вдос-коналення. Розроблена модель об’єкту, явища чи проце-су, які ще не існують або існують, але підлягають перетворенню, надає змогу оперувати ними, ви-значаючи стійкі властивості, виокремлювати окремі сутнісні аспекти об’єктів, явищ та процесів і піддавати їх ретельнішому логічному аналізу. Розробляючи модель формування терміноло-гічної компетентності, ми розглядали педагогічну модель як спеціально спроектований процес ак-тивного засвоєння знань і формування практич-них умінь у процесі застосування педагогічної технології, яка має організаційно вибудовувати її етапи, виокремити педагогічні умови реалізації відповідно до визначеної мети і яка орієнтує на досягнення запланованого результату. На основі аналізу напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених під моделлю формування тер-мінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів ми розуміємо схематичне відображен-ня цілісного педагогічного процесу, в якому сукуп-ність підходів, форм, методів і створення відповід-них педагогічних умов будуть спрямовані на ово-лодіння майбутніми фахівцями фаховою дизай-нерською термінологією, уміннями і навичками її доцільного використання а також на розвиток професійно важливих якостей особистості майбут-нього графічного дизайнера, які впливатимуть на 
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здійснення цього процесу. На основі виявлених даних модель уможливлює передбачення ймовір-них результатів дослідження, визначення його складових елементів і безпосередніх зав’язків між ними. Ґрунтуючись на аналізі психолого-педаго-гічної літератури присвяченій проблемі професій-них компетентностей та компетенцій, ми пропо-нуємо модель формування термінологічної ком-петентності майбутнього графічного дизайнера розроблену на основі доцільності, завершеності, узгодженості, взаємообумовленості її складових.  Необхідною умовою побудови моделі певного педагогічного процесу є виокремлення її структу-рних компонентів. Ю. Бабанський описує структу-ру педагогічного процесу через єдність і взаємоз-в’язок цільового, змістового, організаційно-діяльнісного та аналітико-результативного ком-понентів [5]. Беручи за основу етапи організації та здійснення процесу формування термінологічної компетентності, що являє для нашої моделі вихід-ну «систему-оригінал», ми виділяємо у ній чотири взаємопов’язаних і взаємодіючих блоки: цільо-вий, змістовий, процесуальний, оцінно-результативний. Мета дослідження зазначається у цільовому блоці і визначає направленість та засоби реаліза-ції процесу формування термінологічної компете-нтності майбутнього графічного дизайнера і пе-дагогічні умови формування цієї компетентності. Метою представленої моделі і власне досліджен-ня у цілому є вирішення виявлених у межах теми протиріч між інноваційними можливостями осві-тнього процесу у ЗВО, що на даний час збільшу-ються, і недостатнім їх використанням для розви-тку термінологічної компетентності майбутнього графічного дизайнера; наявністю у майбутнього фахівця певного рівня володіння системою термі-нологічних знань, умінь та відсутністю навичок їх використання у професійній діяльності; усвідом-ленням викладачем необхідності професійного розвитку та недостатньою розробленістю методів і засобів, орієнтованих на розвиток термінологіч-ної компетентності майбутнього графічного ди-зайнера. Таким чином, «розвиток термінологічної компетентності майбутнього графічного дизайне-ра» є ідеалом, досягнення якого ми прагнемо шляхом теоретичного аналізу практичного вирі-шення проблеми дослідження. Предметом моделювання у нашому дослі-дженні виступає процес формування термінологі-чної компетентності майбутнього графічного ди-зайнера в умовах університету. Мета моделюван-ня полягає у проектуванні процесу формування термінологічної компетентності майбутнього графічного дизайнера в умовах ЗВО. 

У зв’язку з цим головна мета припускає дося-гнення підцілей, що сприятимуть розвитку ком-понентів термінологічної компетентності – моти-ваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісно-операційного. У цей компонент також входять завдання, які є необхідними для досягнення за-значеної мети. Ці завдання були сформульовані нами з урахуванням структури термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів. Такими завданнями є: Розвиток потреби, схильності і прагнення до набуття знань, умінь і навичок використання тер-мінології у професійній діяльності; Опанування термінологічним апаратом фаху, набуття знань про особливості його застосування у сфері графічного дизайну; Розвиток комплексу вмінь і навичок викорис-тання термінології у професійній діяльності. Змістовий блок включає принципи, методи і компоненти термінологічної компетентності май-бутнього графічного дизайнера. Для ефективного формування термінологічної компетентності майбутнього графічного дизайнера необхідно сформулювати ключові принципи, тобто основні ідеї, нормативні вимоги до організації та реаліза-ції освітнього процесу. Система принципів буду-ється на певній методологічній основі, що виклю-чає внутрішні протиріччя [8]. Беручи до уваги специфіку професійної діяльності майбутнього графічного дизайнера, системоутворюючими є принцип аксиологізації, принцип особистісного цілепокладання студента, принцип комунікатив-ності, принцип функціональності, принцип інфор-мативності, принцип гуманізації. Принцип аксиологізації полягає в аксиологі-зації змісту професійної підготовки, а саме: визна-ється цінність професії майбутнього графічного дизайнера, цінність володіння термінологією як частини професійної освіти і важливість термінів, що підлягають засвоєнню при вивченні дисцип-лін у процесі професійної підготовки. За цього принципу відбувається цілеспрямоване осмислен-ня та оцінка майбутніми фахівцями значень, явищ, процесів, предметів професійної діяльності, у формуванні їх особистісних смислів, що практи-чно відображається в орієнтації майбутнього гра-фічного дизайнера на оволодіння фаховою термі-нологією. Згідно принципу особистісного цілепокла-дання студента навчання кожного студента відбу-вається на основі і з урахуванням його особистих навчальних цілей. Зазначений принцип ґрунту-ється на глибинній якості особистості – здатності визначення мети своєї діяльності. Самовизначен-ня студента щодо конкретного навчального пи-тання чи усього курсу дозволяє йому поставити 
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для себе конкретні цілі і завдання, базуючись на яких він здійснює індивідуальну освітню траєкто-рію: брати участь у відборі форм і методів навчан-ня, у визначенні змісту і темпу занять. Студент визначає цікаві для нього проблеми, консульту-ється з цього приводу з викладачем, обирає собі роль згідно своїм цілям і перевагам. Принцип комунікативності передбачає обмін науково-методичною, навчальною літературою, інформацією та припускає використання знань, умінь, досвіду викладачів і готовність майбутньо-го графічного дизайнера до самостійної продук-тивної діяльності, в межах якої відбуватиметься розвиток його термінологічної компетентності. Зазначений принцип набуває особливого значен-ня у підготовці майбутніх дизайнерів у контексті формування термінологічної компетентності, оскільки одним із завдань майбутніх фахівців є спілкування з іншими людьми (замовниками, спо-живачами, глядачами, колегами) і передача пев-ного смислу таким чином, щоб його зрозуміли. Принцип інформативності визначає якісні зміни у підготовці майбутніх дизайнерів в епоху швидких змін у суспільстві, обсягу інформації, що постійно зростає, стрімкого розвитку інформацій-них технологій пов’язаних з умінням орієнтувати-ся в інформаційному потоці; уміння використову-вати раціональні способи отримання, перетворен-ня, систематизації, використання, збереження інформації, актуалізувати її у професійній діяль-ності, критично оцінювати отриману інформацію. Принцип функціональності передбачає мож-ливість застосування на практиці набору можли-востей чи функцій, які являє собою ця модель. Принцип гуманізації сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студентів і ма-ксимально ефективної реалізації її можливостей у процесі навчання і виховання з урахуванням не-обхідності підготовки високоосвіченого, ерудова-ного фахівця. Змістовий блок включає також компоненти термінологічної компетентності (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-операційний). Процесуальний компонент моделі, що опису-ється нами, включає педагогічні умови, етапи, засоби формування термінологічної компетент-ності майбутнього графічного дизайнера. Лише цілеспрямовано організований для сту-дента освітній простір формування професійної компетентності надасть змогу майбутньому фахі-вцю сформувати потребу в набутті термінологіч-ної компетентності, виробити стратегію взаємо-дії, оволодіти необхідними знаннями, уміннями і ставленням. Комплекс педагогічних умов є основним про-цесуальним блоком моделі, що розглядається, від 

реалізації якого залежить її ефективність у фор-муванні термінологічної компетентності майбут-нього графічного дизайнера. Ефективне функціо-нування авторської моделі формування терміно-логічної компетентності майбутніх графічних ди-зайнерів забезпечується дотриманням таких пе-дагогічних умов: відповідність змісту навчання у ЗВО сучасним і прогнозованим тенденціям розви-тку професійної діяльності;  створення позити-вного мотиваційного середовища для розвитку позитивного ставлення до використання термінів майбутніми графічними дизайнерами у професій-ній діяльності; розвиток професійно важливих якостей особистості майбутнього графічного ди-зайнера. У розробленій моделі виокремлюються три етапи формування термінологічної компетен-тності майбутнього графічного дизайнера – поча-тковий, базовий і продуктивний, у кожного з яких є специфічна характеристика. Процес формування термінологічної компетентності здійснюється поетапно. На початковому етапі проводиться ро-бота з фаховими автентичними текстами, що ак-туалізує розвиток різних видів читання (ознайомлювального, пошукового, оглядового, вивчаючого), готовність до отримання необхідної фахової інформації. На базовому етапі відбувається формування термінологічної бази майбутніх фахівців: робота з термінологічним глосарієм і словником абревіа-тур, здійснення квазіпрофесійної діяльності у різ-них видах професійних ситуацій, вивчення і укла-дання фахової документації. На продуктивному етапі відбувається розви-ток здатності самостійно знаходити, аналізувати, критично переосмислювати і використовувати інформацію у різноманітних ситуаціях професій-ної діяльності.  Задля досягнення мети було визначено мето-ди формування термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів – пошуковий, метод проектів, метод інформаційного ресурсу. При застосуванні пошукового методу викладач ставить проблему перед студентами і вони знахо-дять її рішення, застосовуючи отримані раніше знання, виявляючи індивідуальну активність. Ме-тод проектів передбачає сукупність дій та прийо-мів студентів в їхній певній послідовності для до-сягнення поставленого завдання, особисто значу-щого для них і оформленого у вигляді кінцевого результату. При застосуванні методу інформацій-ного ресурсу перед студентом постає завдання знайти додаткову інформацію для виконання професійно-скерованих завдань за допомогою інтернет-джерел. Засоби навчання – це матеріальні та ідеальні об’єкти, що залучаються до освітнього процесу в 
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якості носіїв інформації та інструмента діяльності педагога і студентів [1, 269]. Засоби навчання пок-ликані виконувати наступні функції: компенсато-рну (полегшення процесу навчання), інформатив-ну (передача необхідної інформації), інтегративну (розгляд досліджуваного об’єкта чи явища по час-тинам і в цілому), інструментальну (безпечне і раціональне забезпечення певних видів діяльнос-ті студентів і педагога). Засобами навчання, що використовуються з метою формування терміно-логічної компетентності майбутніх графічних ди-зайнерів є автентичний матеріал, навчальні посі-бники, інтернет-ресурси. Форми навчання визначаються метою, зміс-том, засобами і методами навчання: проблемні завдання, профільні практичні заняття з викорис-танням мультимедійних засобів, науково-дослідницька робота студентів, навчання у спів-праці.  У оцінно-результативному блоці ми розмісти-ли критерії (пізнавальний, мотиваційний, опера-ційно-діяльнісний) сформованості термінологіч-ної компетентності майбутніх графічних дизайне-рів та їх показники (обсяг та якість знань фахової термінології, розуміння сутності та особливостей фахової термінології, здатність до синтезу, аналі-зу, узагальнення та структурування фахової тер-мінології; наявність пізнавальних потреб і пізна-вального інтересу до фахової термінології, наяв-ність внутрішніх мотивів засвоєння професійної термінології, бажання підвищити культурний та інтелектуальний рівень; уміння опрацьовувати і засвоювати великі обсяги інформації, що містять професійну термінологію, ситуативне вживання фахової термінології в усному й писемному мов-ленні, уміння адаптувати власне висловлювання з використанням професійної термінології відпові-

дно до професійно-культурного рівня комунікан-та). Оцінно-результативним компонентом перед-бачається аналіз результатів діяльності з форму-вання термінологічної компетентності та здійс-нення контролю досягнень студентів, а також порівняння досягнутого результату з очікуваним. На нашу думку, цілеспрямована організація прак-тичної діяльності у зазначеній галузі матиме сут-тєвий вплив на формування у студентів середньо-го, достатнього та високого рівнів та зменшить кількість майбутніх графічних дизайнерів із низь-ким рівнем сформованості термінологічної ком-петентності. Результатом упровадження педагогічної мо-делі має стати сформованість термінологічної компетентності у максимальної кількості майбут-ніх графічних дизайнерів, які будуть задіяні в екс-периментальному дослідженні. Модель також вказує на можливість повернення до мети, її вдос-коналення, якщо результати не задовільні. Отже, для виявлення закономірностей органі-зації навчальної діяльності педагогічне моделю-вання є важливим методом наукового пізнання. Вважаємо, що запропонована педагогічна модель формування термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів у процесі профе-сійної підготовки відображає логічну сукупність взаємопов’язаних компонентів. Навчання, побудо-ване за цією моделлю, має спрямовуватись не ли-ше на просте засвоєння майбутніми фахівцями фахової термінології та розширення їхнього слов-никового запасу, але й на прояв творчих підходів під час засвоєння і тлумачення фахових термінів та розвитку професійних якостей фахівця. Перспектива подальших досліджень полягає в експериментальній перевірці розробленої моде-лі та перевірці обґрунтованих педагогічних умов. 
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Школяр Н. В. Модель формирования терминологической компетентности будущих графиче-
ских дизайнеров в процессе профессиональной подготовки 

Статья посвящена разработке и научному обоснованию авторской модели формирования терми-
нологической компетентности будущих графических дизайнеров, структурированной по целевому,  
содержательному, процессуальному и оценочно-результативному блокам. Модель базируется на лично-
стно-ориентированном и компетентностном подходах и на общедидактических и специфических прин-
ципах. Содержательным ядром модели является совокупность определённых организационно-
педагогических условий. Результатом внедрения педагогической модели должна стать сформирован-
ная терминологическая компетентность у максимального количества будущих графических дизайне-
ров. 

Ключевые  слова :  модель, терминологическая компетентность, будущие графические дизайне-
ры, профессиональная подготовка. 

 
Shkoliar N. Model of formation of terminological competence of future graphic designers in the 

specialist training process 
The problem of creating an integrated system of formation of terminological competence of future graphic 

designers becomes topical at the present stage. Mastering special terminology is the basis for formation of profes-
sional speech of a future specialist. Terminological competence is one of the main components of professional 
competence and its formation is an important stage in training a skilled designer, since professional terminology 
belongs to the category of special knowledge without which successful professional activity of a future graphic 
designer is impossible. 

Studying the problem of formation of terminological competence of future graphic designers demands elabo-
ration of the model of organization of this process. The model must represent its essence, nature and functions, 
and must be built on the basis of appropriateness, integrity, consistency, completeness and interdependence of its 
components. 

The model of formation of terminological competence of future graphic designers is outlined in the article. 
The model consists of target, content, procedure, evaluation and effectiveness blocks. It is based on personality-
centered and competency approaches and specific and general didactic principles. The semantic core of the model 
is a set of defined organizational and pedagogical conditions. The set of approaches, forms, techniques and crea-
tion of appropriate pedagogical conditions aim at mastering professional designer terminology and acquiring 
skills and habits of its use by future specialists. Grounding on obtained data the model makes it possible to predict 
the probable results of a study, to define its components and direct relations between them. 
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