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У статті представлені особливості функціонування моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі. Пояснення функціонування 

моделі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній 

основі здійснено на базі характеристики основних її конструктів у їх структурному та 

функціональному взаємозв’язку та взаємозумовленості. 
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Постановка проблеми. Однією із ключових характеристик сучасного українського 

суспільства є його глобалізація, а основною характеристикою сучасної вітчизняної соціальної 

сфери – динаміка змін, що поставило перед освітою завдання формування фахівця соціальної 

сфери, здатного виконувати професійні обов’язки у нових умовах. Це, у свою чергу, вимагає 

активізації пошуку нових форм і методів, моделей, технологій організації професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Оскільки в умовах глобалізації зросла роль 

іноземної мови загалом та володіння фаховою іноземною мовою для фахівців певної професії 

(це було спричинено низкою факторів: посилення розвитку міжнародних зв’язків України з 

країнами ЄС, розширення професійного обміну, активізувалась участь українських фахівців у 

міжнародних проектах, збільшення міграційних процесів), то багато вітчизняних ЗВО почали 

розробляти технології навчання, які б дали змогу студентам вивчати іноземну мову 

профільного спрямування.  

Тому багато вітчизняних наукових шкіл, закладів вищої освіти зайняті проблемою 

розробки і впровадження у практику вищої школи технологій підготовки фахівців різних 

галузей іноземною мовою, або на білінгвальній основі. До теперішнього часу накопичений 

певний досвід навчання студентів немовним дисциплінам на основі штучного білінгвізму у 

вітчизняних закладах вищої освіти, який узагальнений у певній кількості дослідницьких 

робіт. 

Так, Н. Микитенко представлено технологію формування іншомовної професійної 

компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей [1], О. Канюк  обґрунтовано 

формування умінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників   у 

процесі професійної підготовки [2], З. Корнеєвою представлено методику навчання майбутніх 

економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення [3], Р. 

Девлетовим розроблено теоретико-методичні засади навчання майбутніх учителів початкових 

класів кримськотатарської мови в умовах трилінгвального мовленнєвого середовища [4], А. 

Гусаком у співавторстві з А. Ковальчук розроблено методику білінгвального викладання 

фізики, яка знайшла своє відображення у білінгвальних підручниках, посібниках, наукових 

статтях [5]. 

Однак варто зазначити, що українські науковці у своїх дослідженнях більше  уваги 

приділили полікультурному навчанню і вихованню. Мусимо констатувати, що у вітчизняних 

дослідженнях лише побіжно представлені шляхи організації білінгвальної професійної 

підготовки фахівців немовних спеціальностей. Відповідаючи на сучасні виклики часу у 
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технологій була створена і упроваджена у навчальний процес модель професійної підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі.  

Мета статті: представити функціональні особливості моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університеті. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки модель професійної підготовки майбутніх 

фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі має усі ознаки системи  (наявність зв’язків і 

відношень між  конструктами, що її утворюють, нерозривна єдність із середовищем, у якому 

вона втілюється і функціонує, ієрархічність, багаторівневість), то її функціонування є 

результатом взаємодії її базових елементів. Також функціонування моделі залежить від 

властивостей її структури, яка визначається властивостями базових елементів моделі та 

системотвірними, інтегративними її зв’язками [6]. 

 Модель в процесі функціонування виступає як цілісне утворення, у якому між її 

структурою і конструктами існує взаємозв’язок і взаємообумовленість. Функціонування 

моделі обов’язково базується на її структурних компонентах, оскільки її реалізація 

відбувається на основі цих компонентів [7]. 

Тому пояснення функціонування моделі професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери на білінгвальній основі базується на характеристиці базових елементів 

авторської моделі у їх структурному та функціональному взаємозв’язку та 

взаємозумовленості. 

У процесі функціонування моделі професійної підготовки фахівців соціальної сфери 

на білінгвальній основі можна виділити два ключові аспекти, які характеризують особливості 

її функціонування: зовнішній (взаємодія моделі із освітнім середовищем, в якому вона 

втілюється) та внутрішній (узгодженням функціонування елементів (конструктів) моделі як 

цілісного організму). 

Як зазначалося, потреба у розробці моделі професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери на білінгвальній основі була викликана соціальним замовленням на таких фахівців. З 

точки зору підготовки фахівців соціальної сфери високого рівня, в якості мети навчання у 

ЗВО у межах приведеного дослідження було визначено: забезпечення професійної 

компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери з посиленням ефективності цього 

процесу шляхом застосування інноваційної моделі професійної підготовки на білінгвальній 

основі [8, с. 225-226.]. 

Як відомо, професійна компетентність розвивається за умови системного і цілісного 

процесу навчання за усіма дисциплінами, що викладаються у ЗВО (як блоку загальної 

підготовки (соціально-гуманітарної), так і блоку професійної та практичної підготовки). Це 

означає, що загальна дидактична система навчання будь-якого ЗВО повинна складатися із 

підсистем, які відповідають кожній дисципліні чи блоку дисциплін, та створюють єдину 

дидактичну систему закладу вищої освіти [9]. Тому спроектована модель професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі повинна також 

виступати частиною загальнодидактичної системи підготовки студентів соціального профілю 

в межах університету (зовнішній аспект функціонування моделі). Внутрішній аспект 

функціонування моделі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери 

розглянемо через її реалізацію, яка відбувалася на базі Житомирського державного 

університету імені Івана Франка (кафедра соціальних технологій) за спеціальністю 231 

«Соціальна робота». 

Зважаючи на те, що розвиток білінгвальної професійної комунікативної 

компетентності, який і є метою моделі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної 

сфери на білінгвальній основі, це довготривалий процес, то при розробці такої моделі було 

висунуто припущення, що білінгвальна професійна комунікативна компетентність може бути 

досягнута лише за умови поетапної організації процесу білінгвального навчання. Відповідно 

до цього припущення, були виділені 4 етапи розвитку такої компетентності майбутніх 

фахівців соціальної сфери у процесі навчання в університеті: супровідний, доповнюючий, 

паритетний, еволюційний. Для змістового та часового визначення цих етапів були 
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використані критерії, за якими визначають рівні іншомовної комунікативної компетентності 

(ІКК), адже вона є необхідною умовою вивчення дисциплін соціального профілю 

білінгвально [10, с. 53-63.].  

Кожен із виділених етапів білінгвального навчання (будучи базовим елементом 

моделі) має свої змістові та організаційні особливості, завдання, а також різні форми, методи 

та засоби навчання, які повинні бути враховані в умовах реалізації моделі професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі.  

Перший супровідний етап навчання реалізується протягом І-ІV семестрів. Зміст 

білінгвального навчання на супровідному етапі втілює в собі білінгвальне подання лише 

окремих елементів (фахових термінів, історичних коментарів, біографій визначних діячів 

соціальної сфери), які є складовими навчання  дисциплін блоку професійної та практичної 

підготовки, що викладаються протягом І-IV семестрів навчання. Таким чином, білінгвальні 

елементи, що включаються у дисципліни зазначеного блоку, проникають у предметно-

змістову сферу спілкування студентів іноземною мовою. Так, на першому етапі білінгвальне 

навчання починає частково проникати у загальний зміст навчання у ЗВО та фаховий зміст 

підготовки фахівців соціальної сфери в межах університету. При цьому, важливо зазначити, 

що таке навчання у рамках реалізації моделі професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери  на  білінгвальній основі виступає не як елемент вивчення іноземної мови в системі 

загальної університетської підготовки, а як додатковий елемент доповнення змісту дисциплін 

блоку професійної та практичної підготовки.  

У зв’язку з цим, у процесі впровадження зазначеної моделі, на супровідному етапі 

були виділені наступні організаційні форми білінгвального навчання: бінарні лекції, бінарні 

практичні заняття, проективна діяльність викладачів і студентів. Щодо методів навчання, то 

доцільними на даному етапі є загальнодидактичні методи навчання: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, функціональний. Іноземна мова під час лекційних, 

семінарських та практичних занять використовується фрагментарно з метою поглиблення 

фахових знань студентів.  

Другий етап білінгвального навчання, що здійснюється протягом V-VIII семестрів 

навчання  є доповнюючим. Тут з’являється можливість включати у навчання більш складні 

елементи предметного змісту, тобто здійснювати представлення іноземною мовою уже не 

елементів, а блоків додаткової інформації, яка  водночас з удосконаленням мовної підготовки, 

буде суттєво збагачувати і зміст фахового матеріалу, що вивчається.  

За одиницю змісту пропонуємо на цьому етапі навчання використовувати 

білінгвальний змістовий блок (БЗБ), що містить методичний матеріал окремих занять, 

визначених для білінгвальної підготовки, рідною мовою з перекладом спеціальних  термінів 

та термінологічних словосполучень іноземною мовою та анотаційний матеріал занять 

іноземною мовою. Доречно враховувати, що білінгвальний змістовий блок не слід 

ототожнювати із змістовим модулем, оскільки він включає лише додаткову інформацію із 

дисципліни блоку професійної та практичної підготовки.   

На другому етапі загальнодидактичних методів навчання уже не достатньо. Це 

пояснюється тим, що БЗБ передбачає посилення та ускладнення змістових одиниць,  

ускладнюється предметний зміст білінгвального навчання, що потребує введення у процес 

навчання спеціальних методів таких як імерсія, метод мовної підтримки, метод кейсів, 

варіаційних наближень, контент-навчання, а також методів навчання соціально-педагогічним 

дисциплінам: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, функціональний [11, с. 257-

269.]. 

Окрім змістової частини білінгвального змістового блоку, яка представлена у вигляді 

методичної розробки двох білінгвальних лекційних занять та орієнтовного переліку 

теоретичних та практичних завдань до практичних занять (українською та англійською 

мовами), відібраних для білінгвального навчання, БЗБ  містить також допоміжну частину, до 

якої входять граматичний довідник з англійської мови та українсько-англійський 
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термінологічний словник, спрямований на допомогу студентам у підготовці до практичних 

занять іноземною мовою [12]. 

Отже, на доповнюючому етапі реалізації моделі  професійної підготовки майбутніх 

фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі студенти отримують знання щодо 

особливостей наукового перекладу, усного, письмового мовлення, пов’язаного з набуттям 

мовної компетентності, яка у подальшому дасть можливість студентам вивчати фахові 

дисципліни білінгвально.  

Характеризуючи третій (паритетний) етап білінгвального навчання, варто зазначити, 

що на цьому етапі, який відбувається протягом І-ІІ семестрів навчання студентів 

магістратура, при вивченні дисциплін блоку професійної та практичної підготовки 

передбачається використання як рідної, так і іноземної (англійської) мови. Оскільки студенти 

на цьому етапі ще не готові сприймати оптимальну кількість дисциплін блоку професійної та 

практичної підготовки з викладанням їх іноземною мовою, і навряд, чи це є доречним, то 

практика застосування моделі  професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери 

на білінгвальній основі показала, що варто обмежити об’єм цього етапу викладанням 

білінгвально 1-2 фахових дисциплін. Таке білінгвальне викладання передбачає проведення 

усіх лекційних та практичних занять іноземною мовою з частковими вкрапленнями 

найскладніших фрагментів матеріалу дисципліни рідною мовою.   

До цього часу, завдячуючи попереднім етапам втілення моделі  професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі та фаховій 

підготовці студентів, їх мовна, навчальна та фахова комунікативні компетентності 

дозволяють використовувати іноземну мову (англійську) як засіб отримання нового 

предметного матеріалу.  

Окрім того, на підставі вищезазначених факторів,  на цьому етапі складаються умови 

для відмови від репродуктивних методів навчання, натомість розширюється спектр 

використання продуктивних методів (метод проблемного навчання, евристичний, доцільних 

завдань). З точки зору білінгвального навчання, то такі методи як імерсія, метод варіаційних 

наближень, кейс-метод залишаються ефективними методами, оскільки дають можливість 

здійснити моделювання як ситуації, так і білінгвального середовища загалом. 

У процесі реалізації цього етапу у Житомирському державному університеті імені 

Івана Франка, шляхом аналізу дисциплін блоку професійної та практичної підготовки 

студентів за спеціальністю «Соціальна робота», було виокремлено для здійснення 

білінгвального навчання дисципліну проблемного характеру «Актуальні проблеми 

соціальної роботи».  

Варто відзначити, що вивчення дисципліни розпочинається із представлення 

особливостей наукової літератури, зважаючи на немовний профіль навчання студентів. 

Теоретичний матеріал до дисципліни «Актуальні проблеми соціальної роботи» презентується 

білінгвально (українською мовою та в кінці лекції анотаційно англійською мовою). Після 

лекційного матеріалу, представленого білінгвально, студентам пропонується перелік 

теоретичних запитань та професійно-орієнтованих завдань, які вони повинні виконати 

іноземною мовою [13].  

Отже, на цьому етапі на основі продуктивних методів навчання вдається суттєво 

посилити фахову компетентність студентів, розвиваючи при цьому їх білінгвальну 

професійну комунікативну компетентність.  

На четвертому (еволюційному) етапі білінгвального навчання (ІІІ семестр навчання 

магістратури), який передбачає використання іноземної мови при вивченні оптимальної 

кількості дисциплін блоку професійної та практичної підготовки, білінгвальне навчання 

повинно забезпечувати розширення і збагачення виключно фахової компетентності студентів, 

за умови досягнення студентами високого рівня мовної компетентності на попередньому 

етапі білінгвального навчання. 

Оскільки іноземна мова на цьому етапі починає відігравати домінуючу роль у 

студентів розвиваються навички здійснення комунікації іноземною мовою на фахову 
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тематику, що дасть їм можливість вільно і глибоко зануритися у предметний зміст 

дисципліни, що вивчається білінгвально.  

На цьому етапі білінгвально можуть вивчатися усі дисципліни блоку професійної та 

практичної  підготовки магістра за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Методика 

викладання виділених для білінгвального навчання дисциплін, аналогічна методиці, що 

застосовувалася для викладання білінгвально дисциплін на третьому етапі. Методи, які 

використовуються на четвертому етапі білінгвального навчання, тотожні методам третього 

етапу. Вони характерні використанням продуктивних методів викладання дисциплін 

соціального профілю: проблемного навчання, пошуковий, функціональний.  

Загалом, весь процес білінгвального навчання від першого до шостого курсів 

направлений на досягнення професійно-достатнього рівня білінгвальної професійної 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери.  

Таким чином, основним результатом навчання майбутніх фахівців соціальної сфери 

на білінгвальній основі виступає сформованість їх білінгвальної професійної комунікативної 

компетентності. Тому в межах втілення моделі професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери на білінгвальній основі білінгвальне навчання розглядається не як спосіб 

вивчення іноземної мови, а як шлях засвоєння соціально-педагогічних знань, забезпечення 

можливості долучитися до світових здобутків у галузі соціальної роботи та розвитку 

комунікативних здібностей особистості, які необхідні майбутньому фахівцю у сфері 

соціальної роботи, за рахунок використання іноземної мови як засобу навчання.  

Зміст білінгвального навчання є міждисциплінарним синтезом фахових, мовних, 

соціокультурних елементів та, на різних етапах навчання, представлений  різними одиницями 

складності: від білінгвально-дидактичного елемента на початковому етапі навчання до 

викладання фахових дисциплін, які вивчаються іноземною мовою, на завершальному етапі 

білінгвального навчання у ЗВО.  

Специфікою процесуального втілення моделі професійної підготовки майбутніх 

фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі у навчальний процес є її  поетапність. 

Важливою особливістю функціонування моделі професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери на білінгвальній основі з дидактичної точки зору є поєднання різних методів навчання 

(загальнодидактичних, спеціальних методів білінгвального навчання та комплексу 

репродуктивних та продуктивних методів викладання дисциплін блоку професійної та 

практичної підготовки), а також різноманітних варіантів використання рідної та іноземної 

мови у процесі білінгвального навчання. 

Серед перспектив подальших досліджень професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери на білінгвальній основі вбачаємо розробку навчально-методичного 

забезпечення для такого способу навчання. 
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Sitnyakovskaya S. Functioning of the model of future social sphere specialists’ 

professional training on a bilingual basis in the university. 

The article presents the features of the functioning the model of future social sphere 

specialists’ professional training on a bilingual basis. The explanation of the functioning the 

model of professional training of future social sphere specialists on a bilingual basis is made on 

the basis of the characteristics of its main constructs in their structural and functional 

interconnection and interdependence. 

The main result in the process of future social sphere specialists  training on the bilingual 

basis is the formation of their bilingual professional communicative competence. Therefore, in 

the mentioned above model, bilingual education is considered not as a way of learning a foreign 

language, but as a way of mastering socio-pedagogical knowledge, providing opportunities to 

the development of communicative abilities of the individual that are necessary for the future 

social sphere specialist, due to the use of a foreign language as a means of training. 

The content of bilingual education is an interdisciplinary synthesis of professional, 

linguistic, socio-cultural elements and, at different stages of learning, is represented by various 

units of complexity: from the simple element at the initial stage of teaching to the teaching the 

whole special subjects in a foreign language, at the final stage of bilingual education. 

The specificity of procedural implementation of the model is its staggering. An important 

feature of the functioning the model from the didactic point of view is the combination of 

different teaching methods (general didactic, special methods of bilingual education and a 

complex of reproductive and productive methods of teaching special subjects), as well as various 

variants of native and foreign language usage in the process of bilingual education. 

Key words: professional training, bilingual education, social sphere specialists.  


