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Типологія професійно орієнтованих завдань 
для підготовки магістрантів до створення 
проектів на основі німецькомовних текстів 
 
У даній статті розглядається метод проектів, використання якого, на думку автора, надасть можли-

вість удосконалити підготовку викладачів мовних вищих навчальних закладів. Зробленo спробy визначити 
типологію професійно орієнтованих спеціальних завдань і проаналізувати тi з них, які спрямовані на форму-
вання вмінь білінгвального професійно орієнтованого читання у магістрантів.  

 
In this article the method of projects is under the author’s consideration. Its usage can give a possibility to 

improve professional training of foreign language teachers in philological higher educational establishments. An 
attempt is made to define the types of professionally oriented specialized tasks and to analyze the tasks aimed at 
forming the masters’ abilities of bilingual   professionally oriented reading.  

У наукових працях багатьох методистів ви-
значені переваги однієї з сучасних методик на-
вчання – проектної методики, яка, концентрую-
чи у собі найкращі здобутки сучасних комуніка-
тивних і проблемних методів навчання інозем-
ної мови, створює оптимальні умови для ефек-
тивної іншомовної комунікативно-пізнавальної 
діяльності студентів під час виконання ними 
професійно орієнтованих проектів (Е.М. Борисо-
ва; Т.М. Мартьянова; Е.С. Полат; В.В. Тітова; 
Н.Г. Чанілова;  D. Fried-Booth; L. Jung; R. Ribé, 
N. Vidal; R.E. Wicke; B. Ziebell). Сутність цієї 
методики, на думку В.В. Тітової,  полягає в то-
му, що: 

• студенти у складі невеликих підгруп тво-
рчо працюють над виконанням професій-
но значущого для них проектного завдан-
ня; 

• кінцевий результат роботи, форму якого 
вибирають самі студенти, має бути пред-
ставлений на розгляд інших студентів, 
викладачів кафедри іноземних мов та спе-
ціальних кафедр і підлягають колективній 
оцінці; 

• викладач іноземної мови виступає у ролі 
консультанта з питань мови, організатора 

створення умов для успішної творчої пра-
ці студентів та спостерігача за її перебі-
гом [11, с. 38].  

Доцільність впровадження проектної методи-
ки для викладання у дорослій студентській ау-
диторії довів ще Р. Чемберс [13]: а) дорослі най-
краще сприймають надану їм автономію у на-
вчанні; б) проекти за своєю сутністю і деякими 
критеріями подібні до наукового дослідження, а 
розвиток умінь проведення  науково-
дослідницької діяльності вважається однією з 
головних цілей вищої школи; в) робота з вико-
нання проектів є свого роду моделлю самоосві-
ти, навички якої стануть у пригоді студентам у 
їх майбутній трудовій діяльності.  

Зарубіжні вчені [14] та ін. вказують також на 
такі переваги проектної методики, як: а) забезпе-
чення студентам безпосередньої можливості 
творчо застосовувати набуті знання; б) забезпе-
чення можливості оволодіти когнітивними умін-
нями вищого рівня; в) забезпечення високої мо-
тивації студентів завдяки тому, що завдання, які 
виконуються, мають для них особистісні значен-
ня; г) можливість опановувати  навички і вміння 
безпосередньо у процесі самої діяльності, конт-
ролюючи її результативність самостійно; д) ав-
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тономія студентів у процесі виконання діяльнос-
ті та їх власна відповідальність за результат ро-
боти.  

До речі, і сучасні “Програма з англійської 
мови для університетів/інститутів” [9] та 
“Типова програма з німецької мови для універ-
ситетів і педагогічних інститутів” [4] передбача-
ють роботу студентів V курсу над проектами за 
професійною проблематикою, оскільки це спри-
ятиме вдосконаленню їх професійно-
педагогічної компетенції.  

Проте, незважаючи на велику кількість до-
сліджень з цього питання і наявність певної ти-
пології проектів за різними критеріями, залиша-
ється невизначеною саме типологія професійно 
орієнтованих завдань. Це пов’язано з тим, що 
методика навчання магістрантів (студентів V 
курсу, які набувають знання та вміння, передба-
чені програмою підготовки магістра і по закін-
ченні терміну навчання мають право на викла-
дання двох іноземних мов та літератури в навча-
льних закладах І-ІV рівнів акредитації та вступ 
до аспірантури) створювати професійно орієнто-
вані проекти не розроблено технологічно. Якщо 
методика технологічно не розроблена, вона рід-
ко знаходить широке і, найголовніше, правильне 
застосування на практиці. Мета даної статті 
полягає у висвітленні проблеми типології про-
фесійно орієнтованих проектних завдань, вико-
ристання яких надасть можливість удосконали-
ти  підготовку викладачів мовних вищих навча-
льних закладів.  

Сам термін “завдання” вживається в нашій 
роботі відповідно до його формулювання у 
“Загальноєвропейських рекомендаціях... 2003”, 
де він визначений “як певна цілеспрямована дія, 
виконання якої індивід вважає необхідним з ме-
тою досягенння певного результату у контексті 
проблеми, яку слід розв’язати; це є певним зобо-
в’язанням, що підлягає виконанню, або ж ме-
тою, яку слід досягти” [7, с. 10]. Тому визначен-
ня компонентами проекту певних завдань, а не 
вправ, ми вважаємо більш доцільним. До того ж 
треба зауважити, що вправи “являють собою 
цілеспрямовані, взаємопов’язані дії, які викону-
ються у порядку наростання мовних та опера-
ційних труднощів, з урахуванням послідовності 
становлення мовленнєвих навичок та вмінь і 
характеру реально існуючих актів мовлення” [1, 
c. 373]. Кожен з етапів проекту передбачає, на 
нашу думку, виконання певних завдань, і ми 
пропонуємо назвати ці завдання відповідно до 
етапів. Проте кількість етапів, що їх виділяють 
дослідники, дещо різниться. Проаналізувавши 
думки авторів з цього питання [2; 4; 8; 11; 16; 
17; 18], ми, як і Е.Г. Арванітопуло та Р.Г. Віке, 
вважаємо, що у загальному вигляді можна виок-
ремити 4 основні етапи: підготовчий, виконав-
чий, презентаційний та підсумковий. Тому проект-

ні завдання розділяються на завдання підготов-
чого, виконавчого, презентаційного та підсумко-
вого етапів. Визначаючи завдання вказаних 
етапів, ми спираємося на роботи Е.Г. Арваніто-
пуло (2003), Н.Ф. Бориско (2004), Т.Ю. Тамбов-
кіної (2000) та ін. і вважаємо, що до завдань 
підготовчого етапу належать: завдання на ви-
бір теми проекту; на визначення цілей проекту; 
на створення груп або міні-груп; на розробку 
структури проекту; на планування презентації 
кінцевого продукту; на визначення критеріїв 
оцінювання. 

До завдань виконавчого етапу належать: за-
вдання на збір інформації; звітування щодо ро-
бочих проблем у групах; завдання на визначення 
заходів щодо вирішення цих проблем; завдання 
на виготовлення та документування продукту 
проекту. 

До завдань презентаційного етапу відно-
сяться: завдання на вибір способу презентації та 
власне презентація. 

Завдання підсумкового етапу включають: 
завдання на оцінювання за визначеними критері-
ями і на аналіз результатів. 

Зазначимо, що вищенаведена типологія прое-
ктних завдань стосується усіх без винятку прое-
ктів, а ми, в межах нашої статті, маємо більш 
детально дослідити професійно орієнтовані про-
екти. Такі проекти націлені на формування про-
фесійно-методичних умінь та навичок майбутніх 
викладачів вищих навчальних закладів, що за-
безпечать їм здатність виконувати певні вироб-
ничі функції. Виходячи з того, що більшість 
часу в роботі викладача займає планування та 
проведення занять, ми пропонуємо під час ство-
рення проектів навчати магістрантів саме цьому. 
Тому, спираючись на типологію С. Хайнеса [15], 
яка розрізняє такі основні типи проектних за-
вдань, як інформаційно-дослідницькі проекти, 
проекти-огляди, виробничі проекти, організацій-
но-ігрові проекти, ми обираємо для навчання 
магістрантів такий різновид проектів, як 
“організаційно-ігрові”. Проектна методика вза-
галі належить до так званих ігрових форм на-
вчання, що завжди розглядалися як найбільш 
ефективні та результативні у роботах багатьох 
дослідників (О.І. Близнюк, Л.С. Панова, А.А. 
Вербицький, А.Г. Вишнякова, Ю.А. Гапон, Г.А. 
Китайгородська та ін.). Але не варто плутати 
організаційно-ігрові проекти з професійно-
педагогічними рольовими іграми, оскільки прое-
ктна методика не завжди передбачає створення 
ігрових професійно орієнтованих ситуацій на 
всіх етапах виконання проекту. Як правило, іг-
рові елементи виникають лише на заключному 
етапі роботи з проектом – на етапі презентації 
результатів спільної колективної праці магістра-
нтів. Ще однією відмінністю є той факт, що у 
процесі роботи з виконання проекту відсутні 
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елементи змагання, переважають елементи взає-
модопомоги. 

Слід зазначити, що вибір тематики проекту 
виявляється досить непростою справою для ма-
гістрантів. Деякі дослідники (J. Henry) визнача-
ють, що стадія прийняття рішення студентами 
щодо теми проекту інколи займає до 10% зага-
льного часу, що відводиться на виконання прое-
кту. Тому, тут ми згодні з В.В. Тітовою [12, 
с. 111], викладач може допомогти магістрантам 
здійснити вибір відповідної теми, не позбавляю-
чи їх ентузіазму щодо персональної участі у са-
мому процесі вибору тематики. Це можна зроби-
ти, пропонуючи: а) перелік назв майбутніх прое-
ктів; б) можливість ознайомитися з проектами 
попередніх років; в) різноманітні інформаційні 
матеріали та літературні джерела; г) розклад 
етапів виконання роботи у часі. Виходячи з ви-
щенаведеного, вважаємо, що для формування 
методичної компетенції магістрантів доцільно 
обрати частково керований проект. 

Участь у роботі над проектом бере вся магіс-
терська група, але працюють члени груп індиві-
дуально чи парно. Такий проект пов’язаний з 
тим, що викладач здійснює свої професійні фун-
кції самостійно. Він бере на себе всю відповіда-
льність за планування та організацію навчально-
го процесу. Проте стверджувати, що за кількіс-
тю учасників професійно орієнтовані проекти є 
особистісними або парними [8], монопроектами 
[5] та індивідуальними [4] буде, на нашу думку, 
не зовсім вірним, оскільки на презентаційному 
та підсумковому етапах активними є всі члени 
групи. Вони виконують ролі студентів, для яких 
було розроблене заняття (один із способів презе-
нтації), оцінюють та (само)аналізують його як 
майбутні викладачі. Тому ми пропонуємо відда-
ти перевагу такому проекту, який являє собою 
комбінацію декількох типів проектів і містить у 
собі риси індивідуального, парного та групового 
проектів. 

Формування білінгвальних умінь професійно 
орієнтованого спілкування в процесі вивчення 
як психолого-педагогічних дисциплін, так і 
практичного курсу іноземної мови визнано до-
сить перспективним сучасним напрямком про-
фесійної підготовки майбутніх викладачів інозе-
мних мов (О.Б. Бігич, Н.Г. Соколова). Виходячи 
з цього, ми пропонуємо навчати магістрантів 
створювати професійно орієнтовані проекти на 
заняттях з практики іноземної мови і, враховую-
чи кількість годин, робити це на спареному за-
нятті (4 год.) раз на тиждень. 

Розробляючи систему професійно орієнтова-
них завдань, ми спирались на роботи О.Б. Бігич 
[3], С.Ю. Ніколаєвої [6] та ін., в яких розглянуті 
вміння вчителя іноземної мови. Якщо по закін-
ченні університету викладач має виявити вказані 
в цих роботах вміння, це означає, що завдання, 

які пропонуються йому під час навчання в магіс-
тратурі, мають бути спрямовані на формування 
цих вмінь. 

Так, на нашу думку, до завдань підготовчо-
го етапу належать: 

1. Завдання на підготовку до навчально-
виховного процесу:  

• на вибір та обговорення теми проекту; 
• визначення цілей, яких слід досягти; 
• створення робочих груп/пар, а також ви-

значення індивідуальної форми виконан-
ня. 

2. Завдання на планування навчально-
виховного процесу: 

• на планування етапів проекту згідно з 
поставленими цілями; 

• організацію структури проекту (здійс-
нення переходу від попереднього до на-
ступного етапу, виділення ключових мо-
ментів, подачу інформації тощо); 

• планування презентації проекту; 
• визначення критеріїв оцінювання проекту. 
До завдань виконавчого етапу належать: 
1. Завдання на формування навчальної компе-

тенції магістрантів та розвиток в них готов-
ності до подальшої самоосвіти: 

• на формулювання завдання для самостій-
ної (домашньої) роботи магістрантів та 
методично грамотне інструктування щодо 
їх виконання; 

• раціональне використання прийомів само-
стійної роботи магістрантів на занятті; 

• створення алгоритмів роботи і пошуку 
необхідної інформації в різних джерелах 
та наведення конкретних прикладів таких 
навчальних дій; 

• застосування форм роботи, що вимагають 
пошукових зусиль, спрямованих на фор-
мування вміння орієнтуватися в різних 
джерелах інформації, знаходити необхід-
ну інформацію; 

• розвиток у магістрантів спеціальних на-
вчальних вмінь, операційної бази для са-
мостійної роботи. 

2. Завдання на внесення необхідних змін у 
реалізацію проекту, зумовлених різними факто-
рами: 

• на спонтанне оцінювання можливостей 
досягнення мети етапу проекту в конкрет-
них умовах; 

• оперативну реорганізацію роботи в умо-
вах незапланованої зміни у структурі про-
екту; 

• перерозподілення часу виконання завдань 
проекту з метою досягнення цілей; 

• прогнозування виникнення проблем у 
процесі залучення магістрантів до вмоти-
вованої МД та управління нею й на визна-
чення шляхів їх подолання. 
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Оскільки дослідження професійно орієнтова-
них завдань з усіх видів мовленнєвої діяльності 
виходить за межі даної статті, ми розглянемо ті з 
них, що спрямовані на формування умінь білінг-
вального професійно орієнтованого читання. 

3. Завдання на навчання читання художніх, 
науково-популярних, публіцистичних текстів: 

• на зіставлення кінцевих цілей навчання 
читання і вимог програм з системою спе-
ціальних цілей навчання читання худож-
ніх, науково-популярних, публіцистичних 
текстів згідно з конкретними умовами 
формування навичок і вмінь читання сту-
дентів різних курсів; 

• здійснення методичного аналізу текстів 
для читання, представлених в чинних та 
альтернативних НМК, згідно з методич-
ними цілями і завданнями їх використан-
ня; 

• аналіз і критичне оцінювання текстів для 
читання з інших джерел з урахуванням 
можливих труднощів їх розуміння студен-
тами; 

• добір та адаптування текстів для читання 
з точки зору їх виховного, освітнього і 
розвиваючого впливу; 

• розроблення контрольних завдань для 
визначення рівня володіння студентами 
уміння читати художні, науково-попу-
лярні, публіцистичні тексти; 

• оцінювання рівня сформованості у студе-
нтів умінь читання художніх, науково-
популярних, публіцистичних текстів за 
відповідними критеріями. 

4. Завдання на навчання читання прагматич-
них текстів: 

• на зіставлення кінцевих цілей навчання 
читання і вимог програм з системою спе-
ціальних цілей навчання читання прагма-
тичних текстів згідно з конкретними умо-
вами формування навичок і вмінь читан-
ня студентів різних курсів; 

• здійснення методичного аналізу прагма-
тичних текстів для читання, представле-
них в чинних та альтернативних НМК, 
згідно з методичними цілями і завдання-
ми їх використання;  

• аналіз і критичне оцінювання зразків 
прагматичних текстів для читання з ін-
ших джерел з урахуванням можливих 
труднощів їх сприймання студентами; 

• добір та адаптування  зразків прагматич-
них текстів для читання з урахуванням 
рівня мовленнєвої підготовки студентів; 

• добір та адаптування  зразків прагматич-
них текстів для читання з точки зору їх 
виховного, освітнього і розвиваючого 
впливу на студентів; 

• розроблення контрольних завдань для 

визначення рівня володіння студентами 
уміння читати прагматичні тексти; 

• оцінювання рівня сформованості вмінь 
читати прагматичні тексти студентами за 
відповідними критеріями. 

5. Завдання на навчання розуміння основного 
змісту тексту у процесі ознайомлювального 
читання: 

• на виділення в тексті для ознайомлюваль-
ного читання різних рівнів змісту: пред-
метного (факти), предметно-логічного 
(причинно-наслідкові зв’язки між факта-
ми), спонукально-вольового (мотивів вчи-
нків дійових осіб), емоційного; 

• реалізацію запропонованих у планах рі-
шень у вигляді розгорнутого сценарію 
фрагменту заняття з навчання розуміння 
основного змісту тексту; 

• самостійне розроблення фрагментів за-
няття з навчання студентів ознайомлюва-
льного читання; 

• визначення основних смислових частин в 
навчальному тексті для ознайомлюваль-
ного читання; 

• добір з різних джерел та самостійне скла-
дання мовленнєвих вправ для розвитку 
вмінь знаходити в тексті одиниці основ-
ної смислової інформації; 

• формулювання передтекстових мовленнє-
вих завдань щодо створення опорних сми-
слових орієнтирів для виділення основної 
теми, думки, ідеї, смислу, головних фак-
тів, змісту тексту; 

• формулювання післятекстового мовлен-
нєвого завдання для перевірки розуміння 
студентами основних смислових одиниць 
прочитаного тексту; 

• використання невербальних і вербальних 
(рецептивних та репродуктивних) спосо-
бів для досягнення розуміння прочитано-
го з урахуванням особливостей навчання 
студентів читання іншомовних текстів; 

• обирання адекватних способів контролю 
розуміння студентами основного змісту 
тексту при читанні; 

• розроблення контрольних завдань для 
визначення ступеня розуміння студента-
ми основного змісту тексту при читанні; 

• оцінювання ступеня розуміння студента-
ми основного змісту тексту для читання 
за відповідними критеріями; 

• реалізацію фрагменту заняття з навчання 
студентів ознайомлювального читання в 
органічній єдності з попереднім і наступ-
ним етапами заняття. 

6. На навчання повного розуміння змісту 
тексту у процесі вивчаючого читання: 

• на реалізацію запропонованих у планах 
методичних рішень у вигляді розгорнуто-
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го сценарію фрагменту заняття з навчання 
студентів вивчаючого читання; 

• самостійне складання фрагментів заняття 
з навчання студентів повного і точного 
розуміння змісту тексту для читання; 

• виділення провідних смислових частин в 
навчальному тексті для вивчаючого чи-
тання; 

• добір з різних джерел та самостійне скла-
дання мовленнєвих вправ для розвитку 
вмінь повно і точно розуміти деталі при 
читанні тексту; 

• формулювання передтекстових мовленнє-
вих завдань для спрямовування студентів 
на детальне розуміння  смислових орієн-
тирів для виділення основної теми, думки, 
ідеї, смислу, головних фактів, змісту текс-
ту для читання; 

• формулювання різних заголовків до смис-
лових частин тексту і пропонування їх як 
зразків різних планів; 

• виділення окремих місць (уривків) в на-
вчальному тексті для вивчаючого читання 
для їх аналізу та вибіркового перекладу; 

• формулювання післятекстових мовленнє-
вих завдань для вираження студентами 
розуміння деталей у змісті тексту для чи-
тання, використання невербальних і вер-
бальних (рецептивних та репродуктив-
них) способів розуміння прочитаного з 
урахуванням особливостей навчання чи-
тання; 

• обирання адекватного способу контролю 
повного і точного розуміння змісту тексту 
для читання студентами; 

• складання контрольних завдань для ви-
значення ступеня розуміння студентами 
повного і точного змісту тексту для чи-
тання; 

• оцінювання ступеня розуміння студента-
ми повного і точного змісту тексту для 
читання за відповідними критеріями; 

• реалізацію фрагменту заняття з навчання 
студентів вивчаючого читання в органіч-
ній єдності з іншими етапами заняття; 

• аналіз проведеного фрагменту заняття з 
навчання студентів вивчаючого читання. 

7. На навчання пошуку необхідної інформації 
у процесі вибіркового читання: 

• на виділення в тексті для вибіркового чи-
тання одиниці необхідної чи цікавої ін-
формації; 

• реалізацію запропонованих в планах ме-
тодичних рішень у вигляді розгорнутого 
сценарію фрагменту заняття з навчання 
вибіркового читання; 

• самостійне складання фрагментів заняття 
з навчання студентів пошуку необхідної 
інформації чи інформації, що цікавить; 

• добір з різних джерел та складання само-
стійно мовленнєвої вправи для розвитку 
вмінь повно і точно розуміти деталі при 
читанні текстів; 

• формулювання передтекстових мовленнє-
вих завдань для спрямовування студентів 
на пошук інформації; 

• формулювання післятекстового мовлен-
нєвого завдання для вираження студента-
ми розуміння знайденої інформації різни-
ми способами згідно з особливостями 
навчання вибіркового читання; 

• обирання адекватного способу контролю 
знаходження студентами потрібної інфор-
мації у процесі читання; 

• розроблення контрольного завдання для 
визначення ступеня сформованості в сту-
дентів умінь вибіркового читання; 

• оцінювання ступеня сформованості у сту-
дентів умінь вибіркового читання; 

• реалізацію фрагменту заняття з навчання 
студентів вибіркового читання в органіч-
ній єдності з іншими етапами заняття; 

• аналіз проведеного фрагменту заняття з 
навчання студентів вивчаючого читання. 

8. На навчання мовної здогадки при читанні з 
опорою на контекст, рідну мову, словотворчі 
елементи: 

• на виділення в тексті для читання лексич-
них одиниць, які складають потенційний 
словник; 

• співвідношення виділених лексичних оди-
ниць з адекватним способом здогадки (за 
контекстом, за словотворчими елемента-
ми, за схожістю з рідною мовою); 

• добір з різних джерел та самостійне скла-
дання підготовчих до читання вправ, 
спрямованих на розвиток мовленнєвої 
здогадки студентів. 

9. На навчання прогнозування змісту тексту для 
читання за заголовком, початком тексту тощо: 

• на виділення рівнів прогнозування 
(рівнів смислових і рівнів вербальних 
гіпотез) в тексті для читання лексичних 
одиниць, які складають потенційний сло-
вник; 

• виділення опор для прогнозування змісту 
тексту для читання (заголовок, початок 
тексту/перше речення, перший абзац/
ключові слова, ілюстрація, відомості про 
автора та його творчість, запозичені з за-
рубіжної літератури); 

• добір з різних джерел та самостійне роз-
роблення підготовчих до читання вправ, 
спрямованих на розвиток усіх рівнів про-
гнозування змісту тексту. 

10. На навчання вміння ігнорувати несуттєві 
деталі, інші труднощі при читанні тексту: 

• на виділення в тексті для читання дета-
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лей, які не несуть вагомого інформаційно-
го навантаження; 

• добір з різних джерел та самостійне роз-
роблення підготовчих до читання вправ, 
спрямованих на навчання студентів ігно-
рування несуттєвих для змісту деталей; 

• виділення в тексті для читання різних 
труднощів (лінгвістичних та смислових); 

• добір із джерел та самостійне розроблен-
ня передтекстових вправ, спрямованих на 
подолання фонетичних, лексичних і гра-
матичних труднощів при читанні тексту; 

• методично грамотне проведення вступної 
бесіди до читання тексту (відомості про 
автора, його творчість тощо); 

• формулювання передтекстових завдань 
(запитань) для цілеспрямованої орієнтації 
студентів на розуміння предметного зміс-
ту тексту (фактів), логіки викладу (зв’язку 
між фактами), мотивів дійових осіб; 

• зміну інструкції при повторному читанні 
тексту. 

Оскільки, як зазначалося у п. 2.1, одним з 
принципів розробки професійно орієнтованих 
проектних робіт ми вважаємо принцип доміну-
вання проблемних культурознавчих завдань, 
нам здається необхідним включення до завдань 
виконавчого етапу завдань на формування у сту-
дентів СКК. В рамках нашої роботи ми зазначи-
мо лише ті завдання, що стосуються навчання 
студентів читання. 

11. Завдання на формування соціокультурної 
іншомовної компетенції: 

• на добирання країнознавчого матеріалу у 
межах тематики курсу; 

• аналіз відповідності лінгвокраїнознавчого 
матеріалу програмним вимогам; 

• здійснення лінгвокраїнознавчого аналізу 
текстів для читання з метою виділення 
країнознавчих реалій; 

• ознайомлення з предметно-вербальним 
відображенням реальної дійсності (прог-
рами радіо, телебачення, квитки, етикет-
ки, формуляри, анкети, меню, цінники, 
проспекти, путівки і т.ін.) і використання 
їх як навчальних текстів; 

• використання художньої літератури як 
джерела культурологічної інформації, 
особливо для ілюстрації традицій, звича-
їв, способу життя. 

Завдання презентаційного етапу є, по суті, 
кульмінацією проекту і включають в себе за-
вдання: 

• на обговорення у мікрогрупі/парі способів 
презентації проекту; 

• документування проекту; 
• презентацію проекту. 
До завдань підсумкового етапу відносяться 

завдання на оцінювання за визначеними критері-

ями. Ці критерії вже є визначеними у “Типовій 
програмі з англійської мови... 2001”, у якій, як і 
у “Типовій програмі з німецької мови... 2004”, 
вказано, що “контроль виконання студентами 
проектів може бути поточним (шляхом спосте-
реження за участю студентів у роботі над проек-
том) та підсумковим (шляхом формального оці-
нювання результатів індивідуальної та групової 
роботи після завершення проекту)” [4, с. 46]. 
Оскільки головним об’єктом оцінювання у пото-
чному контролі є динаміка роботи у групі, якість 
процесу співробітництва та пізнавальної діяль-
ності магістрантів, ми пропонуємо для оціню-
вання професійно орієнтованих проектів вико-
ристовувати підсумковий контроль, який спря-
мований передусім на оцінку якості кінцевого 
продукту та його презентації під час загального 
обговорення. Виходячи з цього, 

1. Завдання на оцінювання проекту за визна-
ченими критеріями включають завдання: 

• на оцінку якості професійної підготовки 
(зразок бланка для оцінювання кінцевого 
продукту подається у Додатку J “Типової 
програми з англійської мови... 2001”); 

• оцінку якості презентації (зразок бланка 
для оцінювання презентації наведено у 
Додатку J “Типової програми з англійсь-
кої мови... 2001”); 

• оцінку якості мовної підготовки (для оці-
нювання цього аспекту проектної роботи 
використовується ті ж самі шкали, що й 
для оцінювання писемного та усного мов-
лення, які викладені у Додатку К 
“Типової програми з англійської мови... 
2001”). 

2. Завдання на аналіз професійної діяльності: 
• на дослідження ефективності прийомів 

навчання, комплексів вправ, форм роботи 
тощо, змодельованих з метою вирішення 
обраної проблеми в циклі навчання інозе-
мних мов; 

• аналіз власних мовних і мовленнєвих по-
милок та визначення шляхів їх корекції та 
попередження; 

• здійснення аналізу власних проведених 
фрагментів занять з точки зору реалізації 
поставлених цілей, а також ефективності 
застосованих прийомів, організаційних 
форм роботи та допоміжних засобів на-
вчання; 

• аналіз власних, самостійно створених 
допоміжних засобів навчання з точки зору 
їх ефективності й поєднання з компонен-
тами чинних НМК; 

• визначення шляхів удосконалення влас-
них комунікативно-навчальних умінь; 

• дослідження ефективності реалізації пев-
ної функції професійної діяльності інших 
магістрантів в конкретних умовах та ви-
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значення її недоліків, переваг, шляхів 
удосконалення; 

• дослідження рівня розвитку певних умінь 
магістранта як реалізатора конкретної 
функції викладача та визначення шляхів 
їх удосконалення. 

Таким чином, нами визначена типологія про-
фесійно орієнтованих проектних завдань, які 
відносяться до завдань підготовчого, виконавчо-
го, презентаційного та підсумкового етапів. Ми 
розглянули ті з них, що спрямовані на форму-
вання умінь білінгвального професійно орієнто-
ваного читання у магістрантів вищих мовних 
навчальних закладів, і вважаємо, що перспекти-

ви подальших розвідок у даному напрямку на-
ступні:  

а) дослідження системи завдань професійно 
орієнтованих проектів для організації читання 
майбутніх викладачів німецької мови; 

б) експериментальна перевірка методики 
підготовки магістрантів створювати професійно 
орієнтовані проекти на основі німецькомовних 
текстів; 

в) розробка відповідних методичних рекоме-
ндацій. 

На нашу думку, це сприятиме удосконален-
ню підготовки викладачів мовних вищих навча-
льних закладів.  
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