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Анотація 

Розкрито питання педагогічного моніторингу процесу формування білінгвальної 

культури у майбутніх вчителів іноземної мови як спеціально організованого 

спостереження за освітньо-виховним процесом шляхом відстеження за певною 

методикою педагогічних явищ, значень, вибраних для контролю параметрів і 

зіставлення їх із заздалегідь визначеними; розкрито завдання першого етапу 

моніторингу, а саме визначення вихідного стану мультикультурного виховання 

педагогів та з’ясування ступеня сформованості всіх компонентів білінгвальної 

культури за визначеними критеріями: пізнавально-світоглядний, емоційно-ціннісний, 

мотиваційно-комунікативний, професійно-рефлексивний, художньо-естетичний.  

 

Abstract 

The questions of pedagogical monitoring of the process of forming the components of 

bilingual culture in future teachers of a foreign language as a special organized observation 

and analysis of the educational process are revealed by tracing certain phenomena, the values 

of the parameters chosen for monitoring and comparing them with predetermined ones; the 

tasks of the first stage of monitoring, namely, the determination of the initial state of 

multicultural education of future teachers and clarification of the degree of formation of all 

components of bilingual culture according to certain criteria: cognitive and worldview, 

emotional and value, motivational and communicative, professionally and reflective, artistic 

and aesthetic. 
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Вступ 

 

 Значення білінгвізму як соціокультурного явища сучасного суспільства 

незаперечна, оскільки освоєння двомовності сприяє зближенню народів, забезпечуючи 

толерантне вирішення питань співробітництва і співіснування, вироблення навичок 

шанобливого ставлення до культури і мови, традицій і звичаїв інших народів, 

формування загальних завдань і цілей в процесі інтеграції. У цьому контексті 

білінгвізм, як тенденція мовного розвитку сучасного суспільства, дає людині 

можливість усвідомити своє місце і місце своєї культури у світі з погляду діалогу 

культур і цивілізацій в процесі співпраці і кооперації з іншими людьми [4]. Сьогодні 

полікультурна білінгвальна освіта засобами вивчення рідної та іноземної мов, є 

важливою складовою модернізації цілей і змісту національних освітніх систем в 

країнах Європи, і України зокрема. В умовах глобалізації, економічної інтеграції та 
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створення єдиного Європейського ринку праці вони прагнуть забезпечити підготовку 

фахівців європейського рівня, здатних працювати в масштабах загальноєвропейського 

єдиного освітнього простору і ставати активними суб'єктами сучасного суспільства. 

Вищезазначені тенденції підвищують вимоги до іншомовної освіти та виховання 

вчителя іноземної мови, визначають його смислові пріоритети: підтримку культурного і 

мовного різноманіття суспільства, розвиток здібностей його громадян до продуктивної 

взаємодії з іншими лінгвокультурами; розуміння і прийняття різноманіття і 

відмінностей культур [3]. 

Сучасними науконцями вивчені проблеми формуванню білінгвальної культури в 

контексті Європейського виміру, зокрема виявленню умов, методів і засобів 

професійної підготовки та виховання білінгвальної культури майбутніх педагогів 

присвятили свої роботи М. Баришніков, Ю. Дешерев, М. Дячков, Р. Міньяр-Белореве, 

М. Певзнер, М. Фомін, P. Шерайзіна, І.Алексашенкова, У. Маккі, І. Петухова, 

А.Тимофєєв, А.Ширін, C. Шубін, В. Ламберт, Д. Хавелка, С. Кросбі, В. Буцкам, 

И.Чріст, M. Ернст, С. Ервін, Ч. Осгуд, Д. Хорн, Н. Маш, Н. Мюхельман, E. Отен, 

E.Зьормен, Ф. Велер, Х. Вуд та ін. 

Ґрунтуючись на визначенні поняття білінгвальної культури як інтеграційного 

особистісного утворення, що є компонентом загальної культури особистості студента і 

характеризується сформованістю таких компонентів як: усвідомлення себе як суб'єкта 

двох культур, соцікультурної толерантності, міжкультурної комунікативної 

компетенції; комунікативних умінь, що реалізуються в професійно орієнтованих 

ситуаціях спілкування та культуротворчої діяльності, ми досліджували проблему 

моніторингу процесу формування білінгвальної особистості з точки зору педагогічної 

науки, розглядаючи її в якості аналізу педагогічних аспектів, які сприяють або 

гальмують процес формування білінгвальної культури особистості майбутнього 

вчителя іноземної мови в цілісному освітньому процесі вищого педагогічного 

навчального закладу. 

 

1. Теоретичні основи педагогічного моніторингу процесу виховання білінгвальної 

культури майбутнього педагога 

 

Ефективність організаційно-методичної системи виховання білінгвальної культури 

у майбутніх вчителів іноземної мови у цілісному освітньому процесі педагогічного 

вишу визначається за результатами двох взаємопов'язаних процесів – діагностика і 

моніторинг, які пов’язані між собою. 

 Діагностика (від грецьк. діагносіс – розпізнавання) – процес розпізнавання й 

тлумачення; взагалі вчення про принципи та методи встановлення діагнозу [8, с. 56]. 

«Діагностика – це встановлення, вивчення і оцінка корисних властивостей, 

характеристик і ознак якості, що визначають стан даного об'єкту або явища, для 

з'ясування причин цього стану, для визначення потенційних можливостей впливу на 

цей стан, а також для передбачення відхилень за обраними параметрами з метою 

прийняття обґрунтованих педагогічних дій та управлінських рішень, спрямованих на 

виявлення причини» [9, с. 27]. Освітня діагностика у вищій школі – процес визначення 

результатів навчальної діяльності студентів, які співпрацюють з педагогом, з метою 

виявлення особливостей, аналізу, оцінювання й коректування ходу навчання.  

«Моніторинг визначається як організоване спостереження за контрольованим 

процесом шляхом відстеження за певною методикою значень, вибраних для контролю 

параметрів і зіставлення їх із заздалегідь визначеними допустимими (прийнятними) 

значеннями» [2]. 
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Таким чином, під педагогічним моніторингом ми розуміємо форму організації, 

пошуку, зберігання, обробки і поширення інформації про функціонування та динаміку 

функціонування організаційно-методичної системи виховання білінгвальної культури у 

майбутніх вчителів іноземної мови у цілісному освітньому процесі педагогічного вишу, 

що забезпечує безперервне стеження за її станом, оцінку ефективності досягнення 

постійної мети і прогнозування її розвитку. 

Головною концептуальною ідеєю дослідження є положення про те, що в основі 

формування білінгвальної культури майбутнього педагога лежить полікультурна освіта, 

як процес, що дозволяє глибше вивчити і усвідомити різноманіття народів і культур, 

побачити в цьому різноманітті загальне, особливе і одиничне; повноцінне освоєння 

своєї культури передбачає освоєння інших культур в порівнянні, діалозі, полілозі і 

підготувати не тільки високоосвіченого, компетентного фахівця, але й виховану 

особистість з високим рівнем культури, ціннісної свідомості, творчої активності, 

здатної до міжкультурної комунікації, толерантної до інших носіїв мови та їх культури. 

Відповідно до розробленої нами наукової концепції організаційно-методичної системи 

виховання білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови у цілісному 

освітньому процесі педагогічного вишу загальними цілями педагогічного моніторингу 

були визначені: вивчення системи організації мультикультурного виховання у 

педагогічному університеті, вивчення характеру і рівня впливу його особистісно 

розвиваючого результату; розробка і реалізація авторської методики виховання 

білінгвальної культури викладачів і студентів педагогічного університету в аспекті 

проблеми нашого дослідження; впровадження авторської методики виховання 

білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови у цілісний педагогічний 

процес вищої освітньої установи; перевірка ефективності розробленої нами методики. 

 

2. Визначення мети і завдань першого етапу моніторингу виховання білінгвальна 

культура вчителя іноземної мови» 

 

Головною метою першого етапу моніторингу було з’ясування вихідного рівня 

сформованості усіх компонентів білінгвальної культури у майбутніх педагогів – 

вчителів іноземної мови, визначення відповідних якостей, які характеризують їх як 

білінгвальну особистість, професіонала, як духовну високоморальну, естетично 

розвинену людину, яким має бути сучасний педагог. 

Завданнями на етапі констатувального експерименту стали наступні: визначити 

готовність викладацького складу педагогічного університету до участі в експерименті 

та виявити їх рівень компетентності в галузі інноваційних технологій в організації 

освітньо-вихованого процесу у вищому педагогічному навчальному закладі; з’ясувати 

виховний потенціал освітнього процесу педагогічного вишу, зокрема професійна 

підготовка майбутнього вчителя іноземної мови, позааудиторна виховна робота; 

самоосвіта а самовиховання майбутнього педагога, спрямованість його на культурно-

духовний розвиток білінгвальної особистості у полікультрному просторі; перевірити 

діагностичні методики, які дозволяють визначити рівень сформованості кожного з 

компонентів білінгвальної культури з відповідними якостями студента як білінгвальної 

особистості, корегувати їх. Для цього було здійснено аналіз теоретико-методологічних 

основ розв’язання проблеми виховання білінгвальної культури у майбутніх педагогів – 

вчителів іноземної мови. 

З метою одержання повних достовірних експериментальних даних, що адекватно 

відображають стан досліджуваної проблеми, ми застосовували сукупність наступних 

методів дослідження: аналіз існуючої теорії і практики у галузі професійного виховання 

майбутніх педагогів, формування у них білінгвальної культури, міжкультурної 
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компетенції; детальний аналіз категоріального апарату; вивчення та аналіз документації 

вищих навчальних закладів освіти педагогічного профілю (аналіз змісту навчальних 

планів, програм, навчальних курсів мовозначої та культурологічної спрямованості за 

проблемою, яка досліджується, планів виховної роботи); бесіди, анкетування, 

психологічне тестування викладачів та студентів; спостереження за діяльністю 

педагогів та студентів у навчальній і позааудиторній діяльності; спостереження за 

ходом виховного процесу у вищих навчальних закладах економічного профілю; аналіз 

отриманих даних для подальшої розробки стратегії і тактики формуючого 

експерименту. 

Для визначення готовності викладацького складу педагогічних вишів до участі 

в експерименті та виявлення їх рівня компетентності в галузі освітніх технологій 

організації системи професійного виховання майбутніх педагогів була проведена 

роз’яснювальна робота з викладачами, кураторами академічних груп із метою 

усвідомлення ними актуальності даної проблеми, її практичної значущості 

й формування готовності їх до участі в експерименті.  

Бесіди з викладачами, а також аналіз навчальних планів і робочих планів 

професійної підготовки вчителів мали на меті з’ясувати, на яких навчальних 

дисциплінах є місце для використання цінностей іншої культури і мови з метою їх 

аналізу, порівняння для подальшого розвитку білінгвізму; які предмети і яка кількість 

годин відводиться на вивчення дисциплін лінгвокультурологічного циклу: по-перше, 

базових лінгвістичних дисциплін, що мають визначальні можливості для 

полікультурного виховання майбутніх педагогів, розвитку їхньої білінгвальної 

свідомості; по-друге, спецкурсів, які сприяють вихованню навичок міжкультурної 

взаємодії, підвищують загальний культурний розвиток педагогів, формують їх 

естетичну культуру; як вирішуються задачі виховання майбутніх вчителів в процесі 

вивчення гуманітарних і професійно зорієнтованих дисциплін. 

 Для вирішення окреслених завдань визначався виховний потенціал навчальних 

дисциплін, зокрема «Практика усного та писемного мовлення (IV-V курси)», «Вступ до 

мовознавства», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Методика 

навчання іноземних мов у середній школі», «Методика викладання зарубіжної 

літератури в середній школі», Теорія та практика перекладу», «Лексикологія сучасної 

англійської мови», «Історія англійської мови», «Країнознавство», «Порівняльна 

типологія англійської та української мов», «Антична література», «Зарубіжна 

література», «Культура мовлення вчителя англійської мови», «Ділова англійська мова». 

«Новітні технології навчання іноземних мов».  

Здійснений аналіз роботи педагогів засвідчив, що у своїй педагогічній діяльності 

вони використовували і в рамках традиційної педагогіки й окремих новітніх технологій 

передові технологічні засоби, орієнтовані на культурно-духовний розвиток особистості 

вчителя та ефективне засвоєння навчального матеріалу. Це елементи педагогіки 

співробітництва, евристичні бесіди, діалогічне спілкування в ході ознайомлення з 

культурою інших країн тощо, проте викладачами не враховуються сучасні тенденції 

розвитку вищої педагогічної освіти, зокрема професійна підготовка і виховання 

майбутнього педагога в умовах глобальної інтеграції культур різних країн, зростаючої 

мобільності населення всього світу, ,особистих і ділових контактів із зарубіжними 

партнерами, коли знання іноземної мови стає життєвою необхідністю, що ставить перед 

педагогікою нові проблеми, пов'язані з формуванням білінгвальної культури 

особистості сучасного фахівця педагогічної освіти.  

В методиках, які використовуються в освітньому процесі, ще відсутні кардинальні 

технологічні зміни, зумовлені новою освітньою парадигмою, спрямованою на 

реалізацію завдань духовного розвитку студентів у навчально-виховному процесі 
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вищого навчального закладу, адже саме педагог стає ключовою фігурою в перехідні 

періоди розвитку суспільства, фактором національної безпеки, становлення світогляду 

підростаючого покоління. Але слід відзначити, що під час дослідження процесу 

викладання лінгвістичних та культурологічних дисциплін нами було виявлено 

невідповідність між змістом освіти, сучасними суспільними вимогами до формування 

особистості студента – майбутнього спеціаліста, запитами, інтересами студентів та 

формами викладання предметів, що зумовлювалось і специфікою 

лінгвокультурологічних предметів, і відносно недавнім впровадженням їх у навчальні 

плани, в зв’язку із соціальними та світоглядними змінами в суспільстві, тобто питання 

впливу рідної мови формування мовної особистості під час навчання іноземної, 

механізми перемикання з однієї мови на іншу в умовах білінгвізму, основи навчання 

іноземної мови в умовах білінгвізму, способи оцінки білінгвальної комунікативної 

компетенції у студентів мовних вузів, залежність білінгвізму від умов засвоєння мови. 

В ході першого етапу педагогічного моніторингу також визначався рівень 

володіння викладачами специфікою виховання майбутніх педагогів в контексті діалогу 

культур: уміння формувати позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови в 

контексті культури; уміння вивчати стан сформованості білінгвальної культури і 

готовності до професійного вдосконалення лінгвокультурологічних знань і умінь; 

здатність аналізувати процес і результати педагогічної праці,; уміння здійснювати 

дослідницьку роботу в галузі виховання в контексті діалогу культур. 

 

3. Мета в завдання другого етапу педагогічного моніторингу 

 

Другим етапом педагогічного моніторингу було визначення у студентів – учасників 

експерименту вихідного рівня сформованості білінгвальної культури, яка являє собою 

інтеграційне особистісне утворення, що є компонентом загальної культури майбутнього 

вчителя іноземної мови і характеризується гармонійним поєднанням толерантності по 

відношенню до носіїв мови і їх культури; сформованою міжкультурною 

комунікативною компетенцією; розвиненою самооцінкою, як суб'єкта двох культур; 

сформованістю комунікативних умінь, що реалізуються у професійно орієнтованих 

ситуаціях спілкування. Діагностичний інструментарій, подано у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Методики діагностики критеріїв вихованості білінгвальної культури 

майбутніх педагогів 

 
Кри-

терій 

Показник Методики діагностики 

С
в

іт
о
гл

я
д

н
о
-п

із
н

а
в

а
л

ь
н

и
й

 

 сформованість лінгвокультурологіч-

них знань; обізнаність у галузі мови 

і культури, історії мовознавства 

Контент-аналіз, тестові завдання з 

дисципліни «Іноземна культура», 

«Культурологія» 

 рівень інтелекту, загальної ерудиції, 

усвідомлення оригінальності 

іншомовної культури,  

Тест «Світова скарбниця мистецтва»; Тест 

Р.Кеттелла (16PF-опитувальник); Тест 

Векслера “Визначення загальних здібностей 

Г.Айзенка 

 готовність до міжкультурної 

взаємодії, рівень володіння 

іноземною мовою та лінгвістичні 

здібності 

Тестові завдання з дисципліни «Іноземна 

мова», «Міжкультурна компетенція» 

Е
м

о
ц

ій

н
о
--

ц
ін

н
іс

н

и
й

  система національних, 

загальнолюдських цінностей, 

універсальних гуманістичних ідей 

Бесіда, анкета «Мій вибір»; Методика 

«Ціннісні орієнтації» за (М.Рокич) Анкета: 

«Система ціннісних орієнтацій та очікувань» 
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 толерантність як прийняття 

цінностей іншої людини, іншої 

культури; емпатія, як готовність 

сприйняття «іншого» як 

рівноправного, доброзичливість до 

співрозмовника, до носіїв іншої 

культури 

морфологічений тест життєвих цінностей 

(В.Ф. Сопов, Л. В. Карпушина); експрес-

опитувальник «Индекс толерантности» 

(Г.У.Солдатова, О. А. Кравцова, О.Е.Хухлаев, 

Л. А. Шайгерова); методика діагностики 

рівня емпатичних здібностей (В. Бойко). 

 налаштованість на діалог і 

співпрацю встановлення і підтримка 

емоційного контакту зі 

співрозмовником 

тест-анкета «Емоційна спрямованість» 

(Б.Додонов); спрямованість особистості (на 

себе, на спілкування, на діяльність) методика 

Б.Басса 

П
р

о
ф

ес
ій

н
о
-р

еф
р

ек
си

в
н

и
й

 

 Знання про способи діагностики 

особистісного розвитку 

Методика «Стиль саморегуляції поведінки» 

(В. Моросанов); анкета «Критичне ставлення 

до власних вчинків»  

 здатність до рефлексії, самоаналізу 

існуючих ціннісних орієнтацій 

Методика «Чи організована ви людина» (в 

редакції С. А. Щебетенко); «Здатність до 

адекватної самооцінки та рефлексивно-

аналітичного мислення» методика О.Карпова 

 соціальна активність, 

вмотивованість на постійну 

самоосвіту, культурний, 

професійний та особистий розвиток 

Методика «Діагностика типу поведінкової 

активності» (І. Вассерман, Н. Гуменюк); тест 

«Саморазвиток» діагностика реалізації потреб 

в саморозвитку 

М
о
т
и

в
а
ц

ін
о
-к

о
м

у
н

ік
а
т
и

в
н

и
й

 

        в
 

       в
н

и
й

 

 

 широка пізнавальна мотивація, 

прагнення до постійного 

вдосконалення рівня володіння 

рідною та іноземною мовами. 

методика визначення мотивації професійної 

діяльності (К. Замфир в модифікації 

А.А.Реана). 

 встановлення і підтримка 

емоційного контакту зі 

співрозмовником, готовність до 

міжкультурної взаємодії 

Інкультуральний, операційний, діяльнісний 

рівень міжкультурної компетенції. Методика 

Дж. Беннета 

 уміння вибрати адекватний стиль 

мовної поведінки, дотримуватися 

правил мовленнєвого етикету в 

умовах міжособистісного і 

міжкультурного спілкування 

Багаторівневий опитувальник «Адаптивність» 

(А.Г. Маклаков, С.В.Чермянина). 

Х
у
д

о
ж

н
ь

о
-

ес
т
ет

и
ч

н
и

й
 

 сформованість естетичних почуттів, 

художньо-естетичного смаку 

Методика «Орієнтація на культурно-духовні 

цінності» 

 стійкий інтерес до мистецтва, 

художніх традицій свого народу та 

досягненням світової культури 

Тест «Світова скарбниця мистецтва» 

 загальний культурно-духовний 

розвиток 

Анкета «Духовна культура педагога»; 

індивідуальна карта самодіагностики «Мій 

духовний розвиток»  
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Програма констатувального етапу експерименту містила у собі: відповідні 

діагностичні методики по кожному критерію (тести, анкети) план спостережень, бесід, 

проблемно-ігрових завдань, аналіз творчих робіт, експертна оцінка, створення 

портфоліо) і була спрямована на діагностування рівнів білінгвальної культури 

майбутніх вчителів іноземної мови за компонентами: когнітивний, емотивний, 

комунікативний, саморегуляційний, естетичний і критеріями – пізнавально-

світоглядний, емоційно-ціннісний, мотиваційно-комунікативний, професійно-

рефлексивний, художньо-естетичний.  

До завдань дослідження входило: з’ясувати рівень сформованості знань студентів – 

майбутніх педагогів іншомовної освіти у галузі лінгвістики і культури, історії 

мовознавства; рівень володіння іноземною мовою та лінгвістичні здібності майбутніх 

педагогів; усвідомлення студентами оригінальності іншомовної культури, знання 

аспектів мови і правил побудови текстів, готовності до міжкультурної взаємодії; 

визначення системи ціннісних орієнтацій, універсальних гуманістичних ідей, якими 

володіють студенти; визначення таких емоційних характеристик як толерантність та 

емпатія; визначення рівня потребнісно-мотиваційної сфери майбутніх вчителів 

іноземної мови, їх прагнення до постійного вдосконалення рівня володіння як рідною 

так і іноземною мовами, умінням обирати адекватний стиль мовної поведінки, 

дотримуючись правил мовленнєвого етикету в умовах міжособистісного і 

міжкультурного спілкування; здатності майбутніх педагогів до рефлексії, аналізу 

існуючих ціннісних орієнтацій; соціальної активності, прагнення до постійної 

самоосвіти, культурного, професійного та особистого розвитку; а також художньо-

естетичні інтереси, сформованість естетичних почуттів, художньо-естетичного смаку. 

Визначено адаптивний, достатній та творчий рівні сформованості білінгвальної 

культури по кожному з компонентів та відповідного критерію. 

 

Таблиця 2. Рівні сформованості білінгвальної культури у майбутніх вчителів 

іноземної мови на початок експерименту 

 
Сту-

дентські 

групи 

Рівні Складові білінгвальної культури (в %) 

Пізнавально-

світоглядний 

Емоційно-

ціннісний 

Мотивацйно-

комунікативний 

Професійно-

рефлексивний 

Художньо-

естетичний 

Експери

менталь

на 1 

творчий 5 7 4 10 14 

достатній 50 48 62 32 62 

адаптивний 45 45 34 58 24 

Експери

менталь

на 2 

творчий 10 7 5 7 5 

достатній 55 68 65 53 65 

адаптивний 35 25 20 40 20 

Експери

менталь

на 3 

творчий 5 7 10 7 9 

достатній 60 68 70 53 65 

адаптивний 35 25 20 40 26 

 

Висновки 

 

Отже, здійснення педагогічного моніторингу дозволяє здійснити аналіз, 

діагностику та корекцію процесу формування білінгвальної культури у майбутніх 

педагогів, які сприятимуть розвитку студентів педагогічних вишів як білінгвальної та 

бікультурної особистості: стимулювання активності, самостійності, внутрішньої 

свободи людини; використання рефлексії в процесі особистісного і професійного 

становлення і розвитку особистості студента; проектування і організація освітнього 
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процесу на основі діалогу культур, особистісних і професійних цінностей, визначених 

гуманістичною і творчою парадигмами; широке використання в освітньому процесі 

творчого підходу. Педагогічний моніторинг допоможе вирішити питання професійного 

виховання студентів в контексті діалогу культур – які поважають та мають інтерес до 

культури іншого народу, вміють давати їм об'єктивну оцінку; прагнуть дізнатися 

якомога більше про країну мови, що вивчається, враховуючи при цьому можливості 

взаємного збагачення культур. Адже, лише в цьому випадку можна буде говорити про 

діалог культур в широкому сенсі цього слова, який передбачає взаєморозуміння і 

взаємозбагачення різних народів 

 

Література 

 

1. Боченкова М. Билингвизм и билингвальная среда как социокультурный и 

психолого-педагогический феномен / М. Боченкова // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 591–595. 

2. Байназарова О.О. , Ракчєєва В.В. Моніторинг та оцінювання якості освіти: 

Методичний посібник. Харків: ХНУ імені В,Н. Каразіна, 2009. – 58 с. 

3. Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и пробл. исслед. / Уриэль Вайнрайх // 

предисл. А. Мартине ; пер. с англ. яз. Ю. Жлуктенко. – К. : Вища шк., 1979. – 263 с. – 

Библиогр.: С. 219-245.  

4. Європейська інтеграція : навч. посіб. / За ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажніка. – 

Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 321 с. 

5. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання / Наук. ред. укр. вид. доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 

2003. – 273 с.  

6. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-

філософський аналіз) : дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 – соціальна 

філософія та філософія історії; КНУТШ. – Київ : 2008 

7. Окуневич Т. Г. Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах 

українсько-російської двомовності : автореф. дис. … кандидата пед. наук : спец. 

13.00.02. «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Т. Г. Окуневич. – Херсон, 

2003. – 26 с. 

8. Приходько В.В., Вікторов В.Г. Педагогічний контроль у вищій школі: Навчальний 

посібник / Заг. ред. і передмова В.В.Приходько. – Д.: Національний гірничий 

університет, 2009. - 150 с. 

9. Петриченко Л. О. Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти у вищому 

педагогічному навчальному закладі : монографія / Л. О. Петриченко. – Харків : ФОП 

Андрєєв К. В., 2012. – 520 с.  

10. Brooks N. The Analysis of Language and Familiar Cultures / N. Brooks // The Cultural 

Revolution in Foreign Language Teaching : A Guide for Building the Modem Curriculum. – 

Skokie, Illinois: National Textbook Company, 1975. – Р. 12–31. 

 

 

Information about author: 

Viktoriya Dyomina – Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of 

Pedagogics, Donbas State Pedagogical University, Slovyansk, Ukraine. E–mail: 

marinavik@ukr.net 


