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У статті схарактеризовано значення зарубіжного мовного стажування учнів 
Київської гімназії східних мов №1 у чартерній мовній школі в КНР як важливого 
чинника профільного навчання та професійної орієнтації гімназистів. Автор гово-
рить про завдання іншомовного стажування гімназистів як засобу розвитку кому-
нікативної компетентності особистості на основі взаємопов’язаного мовленнєво-
го, соціокультурного соціолінгвістичного і мовного розвитку учнів. Доводиться 
необхідність мовного стажування старшокласників. Визначаються етапи педаго-
гічного процесу в чартерній мовній школі та пріоритетні характеристики комуні-
кативно-діяльнісної, особистісно орієнтованої та культурологічної парадигм зару-
біжної іншомовної освіти школярів. 

Ключові слова: профільне навчання, професійна орієнтація, чартерна мовна 
школа, зарубіжне мовне стажування. 

Article author determined value of foreign language training of students of the Kyiv 
School of oriental languages №1 of Chartered language school in China as an important 
component factor profile education and vocational guidance of pupils. The author talks 
about job training of foreign pupils as a means of communicative competence on the basis 
of individual interconnected speech, sociocultural and sociolinguistic language develop-
ment of students. The necessity of language training high school students. Identify stages of 
educational process in the charter language school characteristics and priority-activity 
communicative, learner-oriented and foreign cultural paradigms foreign language educa-
tion students. 

Keywords: specialized education, professional orientation, language charter school, 
foreign language training 

В статье охарактеризовано значение зарубежной языковой стажировки учени-
ков Киевской гимназии восточных языков №1 в чартерной языковой школе в КНР 
как важной составляющей фактора профильного обучения и профессиональной 
ориентации гимназистов. Автор говорит о задачах иноязычной стажировки гим-
назистов как средства развития коммуникативной компетентности личности на 
основе взаимосвязанного речевого, социокультурного, социолингвистического и ре-
чевого развития учащихся. Доказывается необходимость языковой стажировки 
старшеклассников. Определяются этапы педагогического процесса в чартерной 
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языковой школе и приоритетные характеристики коммуникативно-деятель-
ностной, личностно ориентированной и культурологической парадигм зарубежного 
иноязычного образования школьников. 

Ключевые слова: профильное обучение, профессиональная ориентация, чартер-
ная языковая школа, зарубежная языковая стажировка 

 
Постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними за-

вданнями. Проблема профільного навчання учнів у загальноосвітньому на-
вчальному закладі є важливим напрямом модернізації вітчизняної системи 
освіти, її переходу на 12-річний термін навчання. Ефективність профільного 
навчання за філологічним профілем (суспільно-гуманітарний напрям) ви-
значається головною метою навчання іноземної мови у старшій школі: фор-
мування в учнів комунікативної компетентності – умінь і навичок здійсню-
вати спілкування у межах сфер і тематики, визначених навчальною програ-
мою з іноземної мови, дотримуючись традицій і норм, прийнятих у країні, 
мова якої вивчається. Учень Київській гімназії східних мов №1, навчаючись 
з 1 по 11 клас східної мови (китайської, японської, арабської, перської, гінді, 
турецької, корейської) не має достатньої можливості оволодіти складною 
лексикою східної мови, іншомовним спілкуванням на такому рівні, який да-
вав би йому змогу вільно почуватися у східно-мовному соціально-кому-
нікативному та професійно зорієнтованому середовищі. У рамках реалізації 
в гімназії завдань дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня 
за темою «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та мо-
рально-громадянських цінностей» та з метою реалізації завдань профільного 
навчання було розроблено Положення про зарубіжне мовне стажування уч-
нів Київської гімназії східних мов №1 у чартерній мовній школі (розробник: 
Савченко М. П., заступник директора з навчально-методичної роботи). Про-
філізація старшої школи є одним із важливих напрямів модернізації загаль-
ної середньої освіти в Україні. Цей процес зумовлений як сучасними тенден-
ціями розвитку національної освіти, так і інтеграцією її у міжнародний, 
європейський освітній простір. Український учений-дослідник В. І. Кизенко 
справедливо зауважує, що система профільного навчання потребує нового 
погляду щодо можливості його здійснення в сучасних умовах [1]. Основні 
теоретичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених дають змогу ви-
значити особливе місце іноземної мови як засобу соціалізації, самовиражен-
ня, інтелектуального, емоційного, культурно-мовного, морально-громадян-
ського, комунікативного розвитку особистості.  

Профільне навчання іноземної мови розглядається як цілеспрямована пі-
дготовка учнів до подальшої діяльності (навчальної і професійної), пов’яза-
ної з використанням її як об’єкта майбутньої (професійної) діяльності або як 
засобу професійної комунікації [6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Профільне навчання інозем-
ної мови у старших класах є предметом вивчення зарубіжних учених 
(Бім І. Л., Богданова О. А., Вайзбурд М. Л., Грачова Н. П., Колесников А. О., 
Копилова В. В., Лазаренко Т. М., Милованова Л. А., Поляков О. Г., Попо-
ва І. П. та ін.), українських науковців (Басай Н. П., Дітковська С. М., Зе-
ня Л. Я., Іванова А. С., Ревун Н. П., Петрова Т. О., Полянська Т. К., Редь-
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ко В. Г.). Стратегії навчання східних мов були вперше в Україні визначені у 
Концепції навчання східних мов у Київській гімназії східних мов №1 колек-
тивом авторів під керівництвом ученого В. Г. Редька (Агарова К. Л., Ах-
мад О. Р., Бойцова З. Ю., Григоренко Н. В., Дудник М. О., Мусійчук В. А., 
Павленок Т. В., Пащенко В. М., Подгорний Г. В., Реутов Є. А., Савчен-
ко М. П., Саліх Саліх Абд, Сократова Л. Г., Убілава Х. П., Ухіна Н. М. та ін.) 
[2]. Окремі аспекти реалізації функцій викладача східної мови розглядають 
викладачі української вищої школи О. В. Осадчих, Л. Г. Смовженко та ін. 

Основна мета статті – окреслити важливість формування комунікатив-
ної компетентності учнів під час зарубіжного мовного стажування у чартер-
ній мовній школі як формі реалізації профільного навчання учнів у Київсь-
кій гімназії східних мов №1.  

Виклад основного матеріалу. Профільне навчання іноземної мови розг-
лядається як засіб диференціації та індивідуалізації учнів, тому, на думку 
В. Г. Редька, вимагає реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчаль-
ному процесі, за якого кожен старшокласник може вибудовувати індивідуаль-
ний освітній шлях або особистий професійний план – за створення необхідних 
умов для навчання старшокласника відповідно до його професійних інтересів, 
завдяки особливій структурі, змістові й організації навчального процесу [6].  В 
умовах навчання учнів 1–11 класів двох іноземних мов (східної як першої іно-
земної, англійської як другої іноземної мови) за авторськими навчальними 
програмами зі східних мов, розробленими вчителями Київської гімназії схід-
них мов №1, обґрунтовано роль позаурочної, позашкільної діяльності з профі-
льного навчання, спрямованого на формування і розвиток стійкого інтересу до 
східних мов, культур, цивілізацій, створення сприятливих умов для самовиз-
начення, саморозвитку та самореалізації особистості в галузях життєдіяльнос-
ті суспільства, пов’язаних зі знанням східних мов [2].  

У розробленому М. П. Савченком Положенні про зарубіжну мовне ста-
жування у Київської гімназії східних мов №1 у чартерній мовній школі се-
ред завдань іншомовного стажування гімназистів виокремлено його роль в 
удосконаленні іншомовної комунікативної, соціокультурної компетентності 
учнів, в усвідомленому сприйнятті ними мовної картини світу в країні про-
ходження мовного спілкування, у набутті індивідуального соціального дос-
віду в іншомовному соціокультурному середовищі, в орієнтації на міжциві-
лізаційний діалог культур.  

Поняття «чартерна школа» увійшло в українську педагогічну науку напри-
кінці 90-х років ХХ ст. у контексті порівняльно-педагогічних досліджень су-
часних освітніх реформ у США та Канаді (альтернативний тип державної або 
приватної школи, незалежної від адміністрації навчального округу, створений 
за договором між засновником (окремі особи або група осіб, батьки або вчи-
телі) і представниками держави). Іноземна мова, – зауважує В. Г. Редько, – 
сприяє інтеграції особистості в систему світової та національної культур. А 
відтак у випускників має бути сформована здатність сприймати і розуміти ці 
культури та толерантно ставитися до їх особливостей, сприймаючи «чужу ку-
льтуру», збагачуючи свою. Такий підхід дає змогу не тільки інтерпретувати і 
розуміти звичаї іншого народу, але й взаємодіяти з оточуючим світом. Ця 
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стратегія формування особистості випускника середньої школи засобами іно-
земної мови зумовлена станом міжнародних відносин між державами та тен-
денцією на їх активізацію, розширення і поглиблення [7]. 

Система профільного навчання учнів 10–11 класів гімназії – на стадії 
формування, розвитку. На поглиблене вивчення китайської мови у 10–
11 класах за авторськими навчальними програмами відводиться по 5 год 
щотижня. По 1 год відводиться на вивчення предметів «Китайська мова. 
Практичний курс», «Лінгвокраїнознавство Китаю» (китайською мовою), а 
також 1 год на предмет «Вступ до сходознавства» (учні навчаються англій-
ською мовою).  

Китайська мова є однією з найскладніших у світі мов. Це одна з офіцій-
них мов ООН, ЮНЕСКО, адже є найпоширенішою мовою світу [2; 5]. Ос-
таннім часом у світі значно підвищився інтерес до вивчення її. Цей факт по-
яснюється тим, що КНР стрімкими кроками прямує шляхом ефективних 
економічних реформ (друга в світі економіка), підсилених політичним кур-
сом відкритості всьому світові. У КНР нагромаджено значний досвід на-
вчання іноземців китайської мови. В Україні відсутнє мовне середовище для 
удосконалення знання китайської мови. Саме тому в гімназії було розробле-
но Положення про зарубіжне мовне стажування учнів Київської гімназії схі-
дних мов №1 у чартерній мовній школі, яке розглядається як форма продов-
ження профільного навчання протягом одного місяця. Така педагогічна 
практика здійснювалася протягом 2013–2015 рр. у Тяньцзінському універси-
теті (одна група – у 2013 р.), у Куньміньському університеті м. Чанчуня (три 
групи – відповідно у 2013, 2014, 2015 рр).  

Висновки. У Київській гімназії східних мов №1 триває процес пошуку 
нових форм профільного навчання (за філологічним профілем), реалізації 
нової освітньої парадигми, орієнтованої на міжнародний освітній простір. 
Наша педагогічна практика свідчить, що профільне навчання на базі китай-
ської мови чотирьох груп старшокласників у чартерних мовних школах у 
КНР сприяло професійному самовизначенню гімназистів щодо вибору по-
дальшої професійної діяльності, пов’язаної з китайською мовою. Це посили-
ло позитивну мотивацію навчання китайської мови, активізувало пізнаваль-
ну діяльність школярів, розвинуло їхні інформаційну, комунікативну та 
соціокультурну компетентності.  

Розглядаючи свою майбутню кар’єру, випускники гімназії враховують 
не лише свої побажання, особистісні дані, власні здібності, професійний тип, 
очікування, підтримку, а й рівень навичок комплексного володіння китайсь-
кою мовою, комунікативної компетентності, набутих на уроках, що є однією 
з умов успішного продовження навчання у вищих навчальних закладах 
України та КНР. 

Випускники розвивають знання китайської мови в Інституті філології 
КНУ імені Тараса Шевченка, Інституті міжнародних відносин КНУ імені 
Тараса Шевченка, Київському національному лінгвістичному університеті, у 
вищих навчальних закладах КНР (Пекінський університет, Цзилінський уні-
верситет м. Чанчуня, Шанхайський транспортний університет, Юнанський 
педагогічний університет та ін.). 
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Досвід чартерної мовної школи у КНР як форми реалізації профільного 
навчання старшокласників у Київській гімназії східних мов №1 засвідчує 
ефективність і дієвість запропонованої форми навчання. Вона може бути ус-
пішно застосована щодо організації профільного навчання на базі інших мов 
(японської, арабської, перської, турецької, корейської). 

Компетентнісно спрямований, профільно-орієнтований підходи у цьому 
педагогічному процесі розширюють прагматичну складову мети навчання 
східної мови.  

Для вчителів – педагогічних керівників, навчальних груп гімназистів у 
чартерній мовній школі в КНР – це шлях до удосконалення знань складної 
китайської мови в іншомовному комунікативному середовищі, до підви-
щення фахової майстерності, до пошуку нових форм і методів профільного 
навчання старшокласників. 

Чартерна мовна школа учнів у КНР не заперечує, а доповнює, розвиває 
профільне навчання старшокласників.  
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Мета: ознайомити учнів з основами складання алгоритмів розгалуженої 

структури у вигляді блок-схеми;  ознайомити учнів з новою лексикою до 


