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Катталарнинг болада иродавий сифатларни шакллантиришга эътиборсизлиги, тўғри баҩолай 
олмаслиги нотўғри муносабат болада дангасаликни, ўз кучиги ишночсизликни, ўзи бўларчиликни, фақат 
ўзини ўйлаш каби салбий сифатларни келтириб чиқаради. 

Болалар томонидан ахлоқий меъѐрлар, одоб қоидаларини амалий эгалланишига эришиш юзасидан 
шароитларни ташкил қилиш, уларда шахс сифатларини мустақил намоѐн этишнинг самарали 
воситасидир. Бундай шароитлардан бири ва асосийси катталарнинг намуна бўлиши, уларнинг 
муносабатлари ҩамда ҩулқ-атворларидир. Чунки бола катталарга тақлид, уларнинг ўзини тутиши, юриши, 
туриши, гапириши ва хоказо ҩатти-ҩаракатларини ўхшатишга мойил бўлади. Бундан ташқари хикоя ва 
эртаклар, кино ва мультфилмлардаги қаҩрамонларнинг намунаси ҩам болаларда ўз дунѐқараши, тушунча, 
тасаввурлари даражасида маънавий ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Бунда болалар учун 
катталар (ота-оналар, яқинлар, тарбиячилар..) томонидан ўзи ва ўртоқлари, тенгдошлари, эртак 
қаҩрамонлари ҩатти-ҩаракатларига бериладиган баҩо муҩим саналади. Чунки болалар ким яхши?, ким 
ѐмон?, ким қандай бажарди?, менчи? каби саволларга жавоб олишга жуда муштоқ бўладилар. Айнан 
мана шу вазият тарбиячи ва ота-оналардан эҩтиѐткорлик ва маъсулият талаб қилади. Негаки, бола ўзи 
бажарган ишдан ўзи қониқиб, ижобий муносабат-баҩо кутиб турганда унга нисбатан салбий муносабат 
билдирилса, унда боланинг кейинги ҩаракатлар (масалан, топшириқларни бажариш, ихтиѐрий равишда 
оилада ѐки боғчада ўзига ва атрофдагиларга фойдали фаолиятни)ни бажаришга иштиѐқи сўнади ва 
доимо тарбиячи, катталар ѐрдамини кутишга одатланиб қолади. Бу эса мустақилликнинг чекланишига 
олиб келади ва болани ―жонли робот‖га айлантиради. 

Мактабгача катта ѐшдаги болаларда шахс сифатларини шакллантириш мураккаб, серқирра ва 
комплекс ѐндашувни талаб қилувчи таълимий-тарбиявий жараѐндир. 

Мактабгача катта ѐшдаги болаларда мустақиллик, ижодкорлик, фаолликни шакллантиришга кенг 
имконият ва қулайлик яратиладиган жараѐн бу ўқитишнинг замонавий интерфаол усуллари асосига 
қурилган машғулотлардир. 

Интерфаол усул мазмун ва моҩиятини ўзаро ҩамкорлик, ѐрдам ва фаоллик, умуммақсадга 
йўналтирилган уйғун фаолият ташкил этади. Таълим жараѐни интерфаол усуллар асосида ташкил 
этилганда: 

 болаларнинг фаоллиги ошади; 

 болалар орасида ўзаро ҩурмат ва ишонч шаклланади; 

 болалар ўзларини эркин ва мустақил, ўз имкониятлари даражасида жараѐнда иштирок этиш 
имконига эга бўлади; 

 жараѐнда иштирокчиларнинг барчаси (бўш, фаол, алоҩида ѐрдамга муҩтож ва х.к турли 
хусусиятларга эга болалар) бир кесимда, яъни тарбиячи-болалар- болалар муносабатида тенг хуқуқли 
равишда иштирок этади; 

 ўз имкониятлари етарли эмасликларидан уялмайдилар, аксинча шу етишмаган жиҩатини 
тенгдошлари, тарбиячилар ва катталардан бемалол ѐрдам сўраш орқали тўлдириб борадилар; 

 берилаѐтган билимларни оламнинг бутунлиги, воқеа-ҩодисаларнинг ўзаро боғлиқлигида қабул 
қилишга ўрганадилар; 

 ўзларини кимгадир кераклигини ва ўзига беъмалол ѐрдамчи борлигини ҩис қила оладилар; 

 болаларнинг ижодкорлиги ошади; 

 болаларнинг илк таълим давриданоқ нимага мойиллиги ва нимага қизиқиши номоѐн бўлишига 
имконият яратилади. 

 Болалар ―Мен‖ ва ―Олам‖ муносабатини, яъни улар ўзларини бутун бир тизимнинг мустақил қисми-
таркиби эканлигини ҩис қиладилар. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО  

ПРАЦІВНИКА ЮРИДИЧНОГО ВНЗ 
 

Передумовами успіху навчання у ВНЗ є багато факторів, серед яких одним із найважливіших є 
адекватний рівень розвитку особистості педагога, який здійснює навчальний процес. Особистість 
викладача вищого начального закладу стала предметом численних досліджень у педагогіці, методиці, 
дидактиці, психології. Розробці цієї проблеми, дослідженню структури особистості викладача ВНЗ 
присвячені роботи таких учених, як І. Бех, І. Зязюн, Н. Кузьміна, О. Мороз, В. Сластьонін, С. Вітвицька,  
Л. Кайдалова [1, 2] та ін. 

Сучасна гуманістична парадигма освіти тісно пов‘язується з особистісним розвитком науково-
педагогічних працівників університетів, що ґрунтується на теорії та методології проблемно спрямованого, 
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розвивального навчання, розроблених Л. Виготським, П. Гальперіним, О. Леонтьєвим, А. Маслоу,  
К. Роджерсом та ін.  

Зазначені питання є складником більш конкретних, практично зорієнтованих аспектів, які 
виявляються пов‘язаними з умовами викладання студентам нефілологічного, зокрема юридичного 
університету.  

Підготовка педагогів високої загальної, психологічної та педагогічної культури стає завданням 
сьогоднішньої вищої школи. Слід відзначити, що особливості формування особистості викладача 
юридичного університету досліджені недостатньо. Вивченню цих проблем присвятили роботи Г. Яворська, 
О. Котикова, А. Кучерявий, О. Денищик, П. Біленчук, В. Лозовой, І. Сенчак [3-6] та деякі ін; також подібні 
проблеми розглядаються у матеріалах конференцій "Школа професійної майстерності" НЮУ імені 
Ярослава Мудрого (І. Вєтухова, О. Зінченко та ін.). Втім, структура та шляхи формування культури 
особистості викладача юридичного університету залишаються актуальним предметом педагогічних 
досліджень. 

Формування особистостей педагогів нового покоління, які спроможні креативно і професійно 
реалізувати в практичній діяльності принципи індивідуалізації, гуманізації, гуманітаризації та подібні, що 
відповідають аспектам навчання сучасного рівня, стосуються і викладачів юридичних університетів.  

Достатній рівень сформованості педагогічної культури та компетентності викладачів є важливим 
складником навчального процесу, оскільки саме викладач відповідає за підготовку до навчального заняття, 
планування перебігу навчального процесу, організацію студентів на занятті, застосування різноманітних 
методичних та організаційних прийомів залучення студентів до активної діяльності.  

Перевіряючи рівень готовності студентів до самостійної роботи, викладач юридичного університету 
стає суб‘єктом системи управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів, як відзначає 
А.О. Кучерявий [5]. Таким чином, очевидним є те, що саме від викладача, його розвиненої особистості 
значною мірою залежить результат навчальної роботи.  

Важливим для достойного рівня викладання навчальних дисциплін в університеті є високий ступінь 
педагогічної культури викладача. Як визначає у своїх працях С. Вітвицька, основними компонентами 
педагогічної культури викладача є його науковий світогляд, педагогічна майстерність, педагогічні здібності, 
природно-педагогічні людські якості, педагогічна техніка (культура власного зовнішнього вигляду, 
мовлення, спілкування, педагогічний такт та ін.) [1, с. 86]. 

У розробці проблеми структури педагогічної культури викладача ВНЗ автори називають також, крім 
зазначених вище, такі її складові: духовне багатство, наукова та загальна ерудиція, педагогічна етика, 
постійна спрямованість до педагогічного, методичного, морального та духовного самовдосконалення [1-5].  

У творах В.О. Сухомлинського педагогічна культура пов‘язана з умінням орієнтуватися в питаннях 
науки і практики, оскільки при вдумливому аналізі своєї роботи у педагога "не може не виникнути інтерес 
до теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв‘язки між знаннями 
учнів і своєю педагогічною культурою" [7, с. 49]. Тобто, важливим для успіху викладання є зацікавленість 
викладача у власному розвиткові, вдосконаленні фахових, наукових, методичних та інших умінь. 

Так, при розгляді педагогічної майстерності викладача, основними компонентами її структури 
вважають, насамперед, професійну компетентність, особисті якості, педагогічні здібності, техніку, 
творчість, такт, гуманістичну спрямованість, культуру мовлення та ін. [2, с. 9]  

Творча індивідуальність особистості викладача включає багато складників педагогічної культури і 
власне педагогічної майстерності. У працях, присвячених вивченню структури особистості викладача [1-6] 
відзначається важливість наявності таких складових, як достатній методичний та дидактичний рівень 
підготовки до викладання власної навчальної дисципліни, вміле застосування педагогічної техніки, що 
передбачає сформованість цілої сукупності, за словами В.В. Ягупова, "прийомів володіння собою і 
прийомів впливу на інших вербальними і невербальними засобами", а також викладацької  
майстерності [8].  

У працях з питань педагогіки (С. Вітвицька, Л. Кайдалова, О. Мороз, В. Сластьонін, Н. Філіпенко  
та ін.) професійна компетентність викладача складає значну частину з того, що формує педагогічну 
майстерність, оскільки знання педагогіки, логіки, принципів, форм і методів навчання і виховання можуть 
бути застосовані в навчальному процесі лише за цієї умови – вільного володіння змістом навчального 
предмету та широким кругозором у своїй професійній сфері.  

В. Лозова [9] відзначає, що педагогічна культура викладача – це професійна культура, що 
передбачає гармонію педагогічного мислення та творчої діяльності, які сприяють якісній організації 
навчального процесу.  

Практика роботи науково-педагогічного працівника юридичного університету демонструє те, що 
професійна та педагогічна культура пов‘язана з особистісною культурою: моральною, естетичною, 
розумовою, правовою, політичною, екологічною та ін., оскільки вона є інтегральним показником інших видів 
культур, будучи водночас і їх складовою, і включаючи їх у себе [9, с. 408].  

У дослідженнях з данного питання структуру педагогічної культури описують у двох аспектах: власне 
особистісному та діяльнісному. Цікавим є дослідження О.М. Котикової [4], яка з позицій особистісно-
діяльнісного підходу аналізує психолого-педагогічну підготовку майбутніх юристів, підкреслюючи потребу 
для педагогів при формуванні змісту навчання враховувати структуру професійної діяльності майбутніх 
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юристів, а також індивідуально-психологічні особливості особистості кожного студента, зокрема – їх 
мотивацію до навчання в юридичному університеті.  

За результатами аналізу проведеного опитування авторка [4] робить висновок про те, що 
домінуючим мотивом навчання в юридичному ВНЗ виступає мотив отримання диплому (зовнішній 
позитивний мотив), тоді як внутрішній позитивний мотив отримання знань у переважної кількості студентів 
виражений досить посередньо, тобто мотивація до здобуття знань дещо занижена.  

Такі дані підкреслюють важливість цілеспрямованої роботи педагогів щодо підвищення ефективності 
психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів на засадах особистісно-діяльнісного підходу. Подібні 
свідчення підтверджують необхідність підвищення вимог до освітньої системи, професійної і педагогічної 
підготовки фахівців високої кваліфікації. 

Важливою для ефективного викладання є не тільки педагогічна, а й психологічна складова 
особистості педагога. Високий рівень самоконтролю, емоційна врівноваженість, комунікабельність, 
готовність до співробітництва, впевненість у собі визначаються як основні орієнтири, до яких належить 
прямувати у формуванні культури викладацької особистості.  

Психологічна майстерність виявляється у власне викладанні, культурі спілкування, організаційній 
діяльності тощо. Це становить ще одну складову структури культури педагога вищої, зокрема юридичної 
школи. Такі психолого-педагогічні вміння включають комплекс конструктивних, комунікативних, 
пізнавальних, прикладних, презентаційних, організаторських та ін. навичок. Ці компоненти проявляються 
гуманістичним спрямуванням психіки, свідомим підпорядкуванням нормам моралі та права.  

Викладачам психологічно-педагогічних дисциплін в юридичному університеті значну увагу належить 
приділяти формуванню моральної культури фахівців у галузі права. Дослідження [6] ставлення студентів 
до вивчення дисциплін, які "за змістом мають моральне наповнення і найактивніше впливають на 
формування особистісних уявлень майбутнього юриста" [6, с. 86], характеризує уявлення майбутніх 
юристів до таких навчальних дисциплін, як „Етика‖, „Естетика‖, „Юридичн (правнича) деонтологія‖, „Етика 
юриста‖ та под. – це вплив різних чинників: змісту навчальної дисципліни, педагогічної майстерності 
викладачів і, звичайно, індивідуальних інтересів та схильностей студентів. Дослідники підсумовують, що  
однією з найголовніших причин невисокої ефективності методологічних дисциплін, які сприяють 
загальному розвиткові, підвищують культуру, формують моральну свідомість і моральні якості майбутнього 
фахівця, є їх професійна незорієнтованість [6]. Ще раз слід підкреслити нагальну необхідність вміння 
викладачів змінити парадигму викладання, професійної освіти майбутніх юристів у загальному напрямку 
гуманізації та неперервного оновлення змісту юридичної освіти відповідно до потреб сучасного 
суспільства. 

Для особистості викладача юридичного університету дуже важливим компонентом є загальна 
ерудиція та компетентність щодо власної професійної галузі. Основу професійної культури викладача 
профільних дисциплін юридичного університету, безсумнівно, становить правова культура  
особистості (П. Біленчук, І. Сенчак, В. Лозовой та ін.).  

Слід підкреслити, що особливу структуру має професійна культура викладачів непрофільних 
(наприклад, мовних) дисциплін, які є навчальними для студентів юридичних спеціальностей. Для 
викладачів цих предметів, які викладаються в межах надання вищої освіти студентам різних факультетів 
юридичного університету, структура особистості педагога включає (в межах власної професійної культури, 
що становить компетентність у сфері, наприклад, лінгвістичній: української мови, іноземної мови за 
правознавчим спрямуванням) обов‘язкову складову правової культури. Це є особливістю структури 
особистості викладача цих предметів в юридичному університеті і передбачає достатній рівень 
компетентності у фаховій галузі напрямку підготовки Право поряд із компетентністю у викладанні власне 
мовних дисциплін. 

Не слід оминати в характеристиці структури особистості викладача вищого юридичного навчального 
закладу професійно-педагогічного мислення, наукових знань, наукового світогляду, здатностей до 
наукового дослідження, оскільки у вищій школі викладач є науково-педагогічним працівником і має 
постійно підвищувати свій рівень, як шляхом наукових досліджень, так і власного навчання впродовж 
життя ("lifelong learning").  

За висловленням видатного вченого Г.С. Сковороди, "Хто думає про науку, той любить її, а хто її 
любить, той нiколи не припиняє вчитися, хоча б зовнi вiн i здавався бездiяльний" [http://aphorism.org.ua], 
що передбачає проголошення педагогом основного принципу постійного розвитку особистості. 

Отже, питання структурування культури особистості викладача юридичного ВНЗ, а також 
особливостей її формування є багатоаспектними та включають розгляд багатьох її складових, зокрема 
педагогічної, психологічної, професійної, правової, наукової.  
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ДИСТАНЦІЙНІ ТА ГІБРИДНІ КУРСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
Дистанційні курси і гібридні (змішані) навчальні курси часто об‘єднують, але вони можуть 

відрізнятися і їх потрібно розрізняти. Коли ми говоримо про дистанційні курси, чи іншими словами он-лайн 
курси, ми маємо на увазі курси, в яких немає безпосередньої взаємодії між викладачем і студентом. 
Взаємодія між ними та процес навчання відбуваються завдяки використанню різних технологічних 
інструментів. Гібридні курси, які також можна назвати змішаними курсами, значно відрізняються від 
дистанційних курсів, оскільки в них присутня безпосередня взаємодія між учасниками навчального 
процесу.  

Важливо зауважити, що для курсів дистанційного навчання в цілому потрібна система управління 
навчанням, або система управління курсами, щоб розмістити необхідний контент (наприклад, Blackboard, 
Moodle, абоSakai). На додачу, інколи такі системи ще мають веб-сайт курсу, вікіпедію, форум або блог. 
Контент завантажується у онлайн курси і викладачі зі студентами можуть ним користуватися, а також 
спілкуватися один з одним, а також переписуватися завдяки обміну миттєвими повідомленнями, 
електронної пошти та телефонного зв‘язку. Зазначені електронні курси базуються на модулях підготовки 
до письмових завдань і електронних підручниках. Найбільшою перевагою онлайн курсів є гнучкість. Вони 
можуть бути повністю асинхронними (це означає, що викладачі та студенти не потребують бути 
доступними у визначений час), самостійно розміщеними, а також індивідуалізованими. В той час, як 
викладач в аудиторії повинен надати інформацію для всіх студентів одночасно, викладачі он-лайн курсів 
можуть надавати інструкції окремо кожному студенту, а також мати зворотній зв'язок. 

В гібридному курсі певна частина завдань виконується традиційно в аудиторії, а частина – це 
завдання, які виконуються за допомогою комп‘ютерних програм. Формат гібридних курсів відрізняється від 
тих, які поділені на заняття з безпосереднім контактом викладачів та студентів і віртуальні класи, на яких 
відбувається взаємодія між учасниками навчального процесу кілька разів на семестр для проходження 
студентами тестування або усних іспитів. Залежно від формату, гібридні курси включають певну кількість 
компонентів он-лайн курсів, що базуються на кількості часу, який витрачається на проведення традиційних 
занять [4, с. 332]. 

Введення є надзвичайно важливим елементом під час навчання англійської мови. Якщо студенти не 
налаштовані на вивчення мови, то в цьому випадку буде важко досягти успіхів. Навіть якщо різні вчені 
мають суперечки стосовно того, як потрібно вивчати мову, вони відзначають, що без введення нових даних 
щодо навчального курсу студенти не зможуть його опанувати. Адже введення дає можливість студентам 
сформувати гіпотезу наскільки ефективно працює курс, який вони вивчають.  

Важливим елементом є також взаємодія між учасниками навчального процесу, а також практичний 
результат оволодіння мовою. Американські науковці Свейн і Лапкін (SwainandLapkin) проводили свої 
дослідження в Канадських університетах і дійшли до думки, що саме завдяки мовній практиці студенти 
могли перевірити свою гіпотезу щодо того, як мова працює і розвивається. Інтерактивні завдання 
допомагали студентам спілкуватися і набувати нових умінь та навичок на практиці [4, с. 380]. 

Також у системі вивчення англійської мови є зворотній зв‘язок. Інколи він виникає під час спілкування 
з носіями мови, але дослідження науковців показало, що цілеспрямований негативний зворотній зв‘язок в 
таких ситуаціях виникає досить часто. Зворотній зв‘язок за своєю природою зазвичай є реагуючим 
(виникає після помилки в мові), інколи він виникає до появи помилки, що часто трапляється під час занять 
в аудиторії. Реагуючий зворотній зв‘язок може бути експліцитним (пряме виправлення помилки), або 
імпліцитним (переформування неправильного висловлювання). Основна дилема для викладачів – коли і як 
проводити такі виправлення. Викладачі, які працюють з дистанційними курсами, не можуть передбачити, 
коли саме буде потрібний зворотній зв‘язок у їх роботі, вони просто здійснюють виправлення помилок тоді, 
коли студенти готові до цього в процесі спілкування. Все залежить від виду заняття та педагогічного 
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