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education. It should be mentioned, that distance learning has many benefits which the 

physical classroom and correspondence learning do not necessarily have. Despite 

distance learning advantages and disadvantages, it is up to each person to weigh the 

costs and benefits of enrolling in a virtual classroom or attending a class in person. 

Both options give different types of learners a comfortable environment to gain new 

knowledge and skills, and accommodate their educational needs. As the world 

changes, Ukrainian educational system and Mukachevo State University as its part 

should be prepared to the transition to distance learning.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

В умовах світових глобалізаційних процесів безперервно росте інтерес до 
проблеми професійної ідентичності фахівців, у тому числі майбутніх бакалаврів 
іноземної мови. Професійне конструювання особистості – тривалий процес, 
який починається з вибору професії і завершується повною професіоналізацією 
особистості. Під впливом соціальних, економічних, політичних і культурних 
чинників з’являються нові вимоги до організації професійно-орієнтованого 
навчання майбутніх філологів, відбувається переосмислення процесу 
самовизначення, становлення особистості фахівця. 

В умовах проведеної в Україні реформи освіти особливого значення 
сьогодні набуває професійна підготовка майбутніх бакалаврів іноземної мови, 
яким належить працювати в умовах нової освітньої парадигми і забезпечувати 
якість навчання, що відповідає сучасним вимогам. Соціальне замовлення 
суспільства щодо професійної мовної освіти визначається як світовими 
тенденціями, так і станом зовнішньої політики держави. У зв’язку з 
розширенням міжнародних контактів сьогодні з’являються нові можливості та 
перспективи співпраці з зарубіжними країнами, а значить, професійна мовна 
освіта в сучасних умовах покликана забезпечити підготовку фахівців, здатних 
до ефективного культурного, професійного та особистісного спілкування з 
носіями іншомовної культури. Це потребує усвідомленого функціонального 
екзистенційного злиття людини і професії, розуміння своєї професії, прийняття 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12%20170/1/6Vlas.pdf
http://dtraining.web-3.ru/introduction/history/
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себе в професії, вміння добре і з користю для інших виконувати свої професійні 
функції, іншими словами – сформованої професійної ідентичності, органічною 
складовою якої є суб’єктність майбутніх філологів. 

У широкому розумінні більшість учених розглядає суб’єктність як «право 
особистості на власну активність, самобутність, самостановлення, 
самовизначення, самореалізацію і на самоактуалізацію в житті» [3, с. 20]. У 
нашому досліджені ми повністю поділяємо думку Б. Ананьєва, який 
виокремлює три основні підструктури в організації людини, зокрема, індивід, 
особистість і суб’єкт діяльності [1]. Інтеграція цих підструктур створює  

неповторну індивідуальність людини, компонентами якої є властивості індивіда 
(сукупність природних властивостей); властивості особистості (сукупність 
соціальних відносин) і властивості суб’єкта діяльності (сукупність трудових 
діяльностей) [1, c. 138]. 

Висловлені тези підтверджують необхідність реалізації особистісно-

зорієнтованого підходу як методологічної основи для забезпечення розвитку 
суб’єктності майбутніх філологів. 

Услід за Г. Мушкіровою ми вважаємо, що реалізація 
особистісноорієнтованого підходу до формування професійної суб’єктності 
майбутніх філологів можлива за певних умов. Так, перша умова полягає у 
створенні сприятливої атмосфери для усвідомлення і прийняття цілей, способів 
навчальної діяльності, а також рефлексії результатів цієї діяльності [3]. Під 
другою умовою розглядаємо актуалізацію суб’єктного досвіду студентів, їх 
потреби у самовизначенні і саморозвитку [3]. Забезпечення третьої умови 
уможливлює конструювання освітньо-комунікативного середовища як основи 
для розвитку індивідуальних здібностей студентів [3]. 

Підсумовуючи, відзначимо, що реалізація особистісноорієнтованого 
підходу незалежно від наявності різних поглядів на структуру особистості 
спрямовує процес формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів 
іноземної мови на особистість як на ціль, суб’єкт, результат і головний критерій 
його ефективності, а також уможливлює урахування рівня індивідуального 
розвитку студентів; їх знань, умінь і навичок; а також задатків і здібностей.  
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