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COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING
Iryna Avdieienko (Kharkiv), Martina Šipošová (Bratislava)
Teaching is the process of attending to people‘s needs, experiences and
feelings, and intervening so that they learn particular things, and go beyond the
given. Teaching should involve: setting out with the intention of someone
learning something; considering people‘s feelings, experiences and needs;
teaching is only teaching if people can take on what is taught.
There are some methods of teaching foreign language: The Direct
Method; Grammar-translation; Audio-lingual; The structural approach;
Suggestopedia; Communicative language teaching; The Silent Way; Community
Language Learning; Immersion; Task-based language learning; The Natural
Approach; The Lexical Syllabus. A widely used approach in the field of English
language teaching is Communicative Language Teaching (CLT). CLT is a
teaching method for teaching a second language emphasizes on the importance
of students‘ interactive ability to express their own ideas in the target language.
Communication ability is the essential goal in language learning. The
communicative approach claims that learning a foreign language should not be
focused on language structures (grammar and vocabulary), but also on the
communicative functions that the language performs. Language learners should
also learn the relations between the structures and the communicative functions
in real situations and real time.
The goal of communicative language teaching is to teach real-life
communication skills. Students learn with a situation that they may encounter in
their real life. CLT is not like the audiolingual method, which is based on
repetition and drills. On the contrary, it uses the way to leave students in
suspense as to the outcome of a class exercise, which will change according to
the students‘ reactions and responses. The real-life situation change every day;
therefore, the students‘ learning motivation comes from their desire to
communicate in the ways and topics which they are interested in.
The aim of this approach is to enable the students to communicate in the
target language like a native speaker of that language. CLT does not focus on
accuracy but stresses on the semantic use of language. A student should know
the different forms in meaning that can be used to perform a function and also
that a single form can perform many functions. The objective of CLT is to
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enable the students to use the target language as a mean of expression that can
meet their communicative needs. Communicative language teaching includes
activities based on social interaction, such as conversation, discussion sessions,
dialogues and role plays etc. CLT focuses on the proficiency of the language
rather than on the mastery of structures. It can be said that CLT does enables
learners to interact but it is very difficult for a teacher to introduce such
activities which allows genuine interaction.
The classroom activities are often designed to focus on the completion of
tasks. In the completion of these tasks, the teacher‘s role is as a facilitator who
motivates and facilitates the students to speak during the completion of these
tasks. Teacher is an advisor who answers the questions of the students and
monitors their performance. Teachers is the co-communicator who engage in the
activities of the students but the learners are responsible and manager of their
own learning
In CLT, language is the taught in the way as it is used in everyday life.
Students are not supposed to memorize language. Grammatical accuracy is
important but our main focus should be effective communication. The attitude of
students towards learning a second language can be made positive by using
CLT. If we focus so much on accuracy, the students would not dare to use the
language in the class because they fee hesitant and afraid that they might make
grammatical errors. In this way CLT encourages the students to use the both of
their linguistic and communicative competences.
Literature: 1. Essays, UK. Methods And Approaches Of English Language
Teaching
English
Language
Essay.
Retrieved
from
https://www.ukessays.com/essays/english-language/methods-and-approachesof-english-language-teaching-english-language-essay.php?vref=1; 2. Jack C.
Richards Communicative Language Teaching Today Cambridge University
Press, 2006. Retrieved from: https://www.professorjackrichards.com/wpcontent/uploads/Richards-Communicative-Language
ПИСЬМО ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ
ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОБОТИ
ВЧИТЕЛЯ
Александрова О.В., Попова І.В. (Балаклія)
Письмо здатне відігравати значну роль у навчанні усного мовлення,
читання, лексики, граматики. Крім цього, важливою функцією письма у
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навчанні іноземних мов є те, що на всіх етапах воно здатне служити
ефективним засобом контролю. Письмові контрольні роботи, як поточні,
так і підсумкові, застосовуються з метою перевірки знань мовного
матеріалу, практичних умінь аудіювання, усного висловлювання, читання.
Письмо є об‘єктом контролю під час проведення ЗНО з іноземної
мови. Завдання з письма покликане перевірити рівень сформованості
учнівської компетенції в письмі. Успішність у написанні письмового твору
безпосередньо залежить від рівня підготовки учнів, тому перед учителем
постає завдання надати майбутнім випускникам необхідну допомогу у
підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання:
 знайомити з основними стратегіями написання письмової
роботи;
 демонструвати конкретні зразки правильно оформлених
письмових робіт;
 тренувати учнів у написанні творчих письмових робіт;
 розвивати творче мислення.
Найрезультативнішими завданнями з писемного мовлення стають ті,
інформація яких має для учнів особистісно значимий характер, тобто
відповідає домінуючій внутрішній мотивації навчання – мотивації
пізнавального інтересу. Виконуючи це завдання, учень повинен звертати
увагу на змістове наповнення, логічний зв‘язок між частинами
висловлювання, правильність використання лексики та граматики, а також
оформлення повідомлення відповідно до формату (особистий лист,
діловий лист тощо).
Цікавими прикладами писемного мовлення можуть стати листи
читачів відомих англійських видань – газет ―The Independent‖, ―The Times‖
та інших. Оригинальні тексти вирізняються цілим рядом особливостей, які
можуть і повинні бути використані як основа для розвитку вмінь
експресивного писемного мовлення. Приклад такого листа:
Freebie Menace
Dear Sir,
Like anybody who actually cares about the environment I was horrified by
the article about the increasingly common freebies (CDs, flip flops, bags etc.)
attached to magazines (Media, 9September). Far from worrying about the
production costs to the magazines, have any of these publishers actually
considered what happens to most of these items, which are normally plastic?
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The vast majority end up in the bin, either straight away or after being very
briefly used.
We have a desperate problem with waste disposal in this country, landfills
are running out, burning plastics causes extreme pollution (and none of us want
either in our back yards!) yet desperate, short-sighted business keeps giving us
more, most of which is too complex to recycle, even if most people could be
bothered.
The government needs to tax or ban these products if it is going to help
protect the environment.
Eddy Reynolds
(The Independent Monday 22 September 2003)
Недооцінка ролі письма, писемного мовлення у навчанні іноземним
мовам негативно впливає на весь навчальний м.
те, веде до його
збіднення, швидшого забування, до втрати умінь та навичок, здобутих
значними зусиллями.
Література
1. Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в
Україні //Іноземні мови. – 1996. --№ 2. – С. 3-8.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Ануфриева И.Л., Гога Н.П. (Харьков)
Реформа образования на всех уровнях предполагают внешнюю и
внутреннюю м.
тенція м субъектов образовательного процесса, одним
из терминов,
м.
те уделяется особое внимание в «Законе об
образование», является «компетентность» [2] – динамическая комбинация
знаний, умений, навыков, способов мышления, взглядов, ценностей,
других личных качеств, определяет способность человека успешно
социализироваться, осуществлять профессиональную и / или дальнейшую
учебную деятельность. Особое значение для специалистов независимо от
получаемой специальности является развитие языковой компетенции.
Соответственно, преподаватели иностранного языка должны расширять
арсенал методов своей деятельности.
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Психолингвистические методы м.
активно использоваться на
протяжение всего м.
тен обучения, на м.
т текущего и итового
контролей, при подготовке студентов и слушателей к квалификационным
м.
тенц.
Классическими методами психолингвистического анализа речи
м.
тенц [1]: 1) прямой метод толкования слов; 2) различные задания
аналитического типа; 3) метод дополнения или восстановления м.
тен
высказывания; 4) ассоциативные методы; 5) игровые методы; 6) метод
семантического дифференциала.
Особый
м.
те в рамках преподавания иностранных языков
вызывает группа ассоциативных методов, которые вляют на развитие
когнитивных
м.
тенці (восприятия, внимания, воображения),
обогащает словарный запас, как родного, так и иностранного м.
,
способствуют лучшему запоминанию материала, развититию логического
мышления, а также добавляет разнообразие м.
те занятию. Основным
ассоциативным методом является ассоцативный
м.
тенція, как
наиболее наиболее разработанная техника анализа семантики. Выделяют
его следующие виды [3]: 1) прямой ассоциативный
м.
тенція
(испытуемым не ставится никакого ограничения на реакции, реакции
оцениваются по грамматическим и логических
м.
тен); 2)
направленный ассоциативный м.
тенція (испытуемым предлагается
м.
т оссоциации определенного граматического или семантического
класса); 3) цепной ассоциативный
м.
тенція (испытуемому
предлагается реагировать на стимул несколькими ассоциациями). Кроме
того, с помошью прямого ассоциативного эксперимента может быть
проведена оценка уровня владения иностранным м.
т по отношению к
родному [4], что является особенно актуальным с учетом обязательной
м.
вступительного экзамена по английскому м.
при поступлении
в магистратуру для бакалавров всех м.
тенція ми, кроме бакалавров по
филологии ( м.
т м. – английский). Результаты ассоциативных
экспериментов
м.
быть применены не только в методике
преподавания иностранного
м.
, в частности, для разработки и
адаптации разноуровневых заданий как на индивидуальном, так и на
групповом уровнях (в школе, вузе, языковых курсах), но и в целом для
развития языковой компететности личности.
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Література
1.
Денисенко В.Н. Современные психолингвистические методы анализа
речевой коммуникации / В.Н. Денисенко, Е.Ю. Чеботарева. – М.: РУДН,
2008. – 258 с. 2. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017.
Режим доступа к документу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. Загл. с экрана (Дата обращения: 21.03.2019). 3. Попова Т.В.
Ассоциативный
м.
тенція в
м.
тенц / Т.В. Попова. – М.:
ФЛИНТА, 2016. – 72 с. 4. Практикум по общей, экспериментальной и
прикладной м.
тенц / м. общ. м. . А.А.Крылова, С.А. Маничева.
– СПБ. : Питер, 2003. – 560 с.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ
ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС
НАВЧАННЯ В УНІВЕРСТЕТІ
Байбекова Л.О. (Харків)
Метою сучасної університетської освіти є формування високого
рівня готовності майбутніх фахівців до виконання професійних обов‘язків.
Це відбувається шляхом поетапного входження (адаптації) студентів,
зокрема майбутніх філологів, у професійну діяльність під час навчання в
університеті.
На першому, пропедевтичному, етапі відбувається вивчення стану
сформованості уявлень студентів про професію, усвідомлення майбутніми
філологами необхідності процесу адаптації до професійної діяльності.
Діяльність викладачів як організаторів процесу адаптації спрямована на
організацію інформативних семінарів з розкриття специфіки фахової
підготовки майбутніх філологів, координаційних нарад, на яких
обговорюються та корегуються методи педагогічного впливу згідно із
зазначеною метою і тренінгів із презентацією прийомів підвищення рівня
фахової підготовки, які можна застосовувати у ході навчальних занять.
Взаємодію педагогів у тісному зв‘язку з практичною діяльністю
університету вважаємо особливістю адаптації до майбутньої професійної
діяльності. Отже, пропедевтичний етап дає змогу організувати взаємодію
його учасників відповідно до індивідуальної готовності студентів до
навчання в університеті та здійснення професійної діяльності. Другий,
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організаційний,
етап
характеризується
забезпеченням
умов,
структуризацією і ефективним здійсненням педагогічного впливу,
підготовкою матеріальної бази та методичного забезпечення процесу
адаптації майбутніх філологів до професійної діяльності, розподілом
функцій учасників процесу адаптації до професійної діяльності,
враховуючи особистісні особливості студентів. Під час третього,
професійно-орієнтованого, етапу закладається основа формування
професійних компетенцій майбутніх філологів, відбувається застосування
комплексу набутих під час навчання компетенцій на практиці, розвиток не
тільки професійних умінь і навичок, а й особистісних якостей, в результаті
чого відбувається становлення і розвиток професійної самосвідомості.
Четвертий, науково-дослідницький, етап – це написання курсових і
дипломних робіт. На цьому етапі студенти-філологи реалізують
накопичені знання, досвід, уміння і навички через створення ними власних
навчальних продуктів і досліджень, відповідно до власних особистісних
особливостей, що є завершальним етапом адаптації до професійної
діяльності під час отримання університетської освіти.
Результатом адаптації до професійної діяльності є розуміння
студентами змісту професійної філологічної діяльності, професійна
спрямованість, володіння фаховими філологічними
м.
тенція ми,
готовність до саморозвитку та самовдосконалення.
Література
1. Baybekova L. O. Experimental test of the pedagogical conditions
of future philologists‘ adaptation to professional activity / L. O.
Baybekova // European humanities studies: Education and
training. – Slupsk (Poland), 2016. – №2. – P. 107–117.
LA BIENVEILLANCE COMME SOLUTION COMMUNICATIVE
POUR L’EDUCATION
Belmaz Y., Sergieieva I. (Kharkiv)
Selon Le Robert, Bienveillance est devenu le mot de l‘année 2018 [1] .
Dans son interwiew pour Le Figaro, Marie-Hélène Drivaud, directrice éditoriale
au dictionnaire Le Robert, explique que «le mot « bienveillance‟ » fait une
percée spectaculaire depuis quelques années. Il est omniprésent : l‟éducation
bienveillante, la bienveillance envers l‟autre... On s‟est aperçu que sa courbe
suivait très exactement celle du développement des réseaux sociaux, en réaction
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à la haine véhiculée par ces nouveaux moyens d‟échanges. Ce terme est devenu
un bouclier à la rancœur et la haine déversées sur ces plateformes» [2].
Pourquoi la bienveillance est-elle effectivement une bonne solution pour
la sphère éducative ? La génération Z qui remplit maintenat l‘école secondaire et
les Universités, est particulièrement sensible à la qualité des relations [5], [6]. Et
souvent ; les enseignants n‘y sont pas prêts. Cette impossibilité de créer les liens
de qualité avec les étudiants coûte de plus en plus cher : les pertes réputatives,
l‘exode des étudiants, le passage au homeschoolling, et, finalement, le refus à
tout enseignement formel gagnent de plus en plus en vigueur.
La réintroduction d‘un « système dans lequel c‘est le lien social qui sera
source de coopération et donc de performance » [4] dans l‘enseignement
pourrait freiner ces tendances . Et elle est complètement impossible sans une
solide base de compétences relationelles chez les enseignants.
Du côté du professeur, la bienveillance inclurait : la volonté et l‘aptitude
de comprendre et de suivre les intérêts de l‘élève, y compris ceux de court,
moyen et long terme ; le désir de créer avec lui une relation forte, ressourçante et
motivante pour tous les participants du processus ; l‘empathie vers l‘élève, et
l‘enseignant lui-même ; la maitrise des instruments communicatifs constructifs.
La maitrise des lois du développement du cerveau humain, et le pouvoir
d‘appliquer ce savoir dans la pratique éducative quotidienne serait également un
atout [3].
Les instruments communicatifs tels que la communication non-violente,
l‘empathie, la critique constructive, l‘écoute active et les Messages Je
permettant de combler les besoins relationnels des participants du processus
éducatif, de rester attentifs à leurs besognes émotionnelles, de donner des
informations en retour et gérer ainsi le processus éducatif, sont une solution
efficace de la crise éducative.
Література
2. «Bienveillance» sacré mot de l‘année 2018 par «Le Robert»
[стаття 20minutes.fr] – Електронне видання. Доступ за
посиланням: https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/239487520181213-bienveillance-sacre-mot-annee-2018-robert 2. Et le mot
de l‘année 2018 est... [стаття Le Figaro.fr] – Електронне видання.
Доступ
за
посиланням:
http://www.lefigaro.fr/languefrancaise/actu-des-mots/2018/12/14/3700220181214ARTFIG00094-et-le-mot-de-l-annee-2018-est.php
3.
Gueguen, C. Pour une enfance heureuse : repenser l‘education a la
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lumière des dernieres decouvertes scientifiques. – P. : Robert
Laffont, 2015. – 216 p. 4. Jean-François Fiorina. Nous formons les
sentinelles de la paix économique – Електронне видання. Доступ
за посиланням: http ://blog.educpros.fr/fiorina/ 5. La Grande
InvaZion : une étude sur la génération Z. Une grande enquête
signée BNP Paribas et The Boson Project sur la Génération Z et sa
vision de l‘entreprise. – Електронне видання. Доступ за
посиланням:
https://cdnactus.bnpparibas.com/files/upload/2015/01/20/docs/lagrandeinvazi
onbnpptbp.pdf 6. The Gen Z effect. Research realized by Dell
Technologies. – Електронне видання. Доступ за посиланням:
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/gen-z.htm].
ПРИРОДОВІДПОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Бєляєва Е. Ф. (Харків)
У світлі новітніх наукових відкриттів на сучасному етапі розвитку
суспільства вчитель повинен знати і використовувати у своїй діяльності
м.
тенція ми ям освітні технології, мета яких — сформувати
ноосферну свідомість особистості, що сприяє гармонійній роботі
головного мозку в процесі навчання і дозволяє відкрити необмежені
ресурси людини, при цьому забезпечуючи психологічне здоров‘я.
Автор даної методики викладання, доктор психологічних наук Н. В.
Маслова, розглядає психологічну сутність процесів становлення
особистості через сприймання інформації з зовнішнього світу за
допомогою всіх сенсорних каналів одночасно, що допомагає сформувати
м.
тенція , активізує творче мислення, цілісний погляд на
досліджувані явища.
Одним з наукових напрямків, що з‘явилися під впливом розвитку теорії
інформації, є теорія розпізнавання образів [4], яка має першорядне
значення для забезпечення м.
тенція ми ям ся технологій в освіті
та психології і переходу від лівопівкульного до цілісного мислення, від
споживацького ставлення до світу, що оточує людину, до творчої
діяльності. Для забезпечення такого світоглядного переходу потрібне
осмислення механізмів формування кореневих функцій психічної
діяльності, таких як пізнавальна, орієнтуюча, відбивна, регулююча,
спонукальна, контролююча, змістоутворююча, проектна та
м..
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Відхилення від природи механізмів таких функцій може бути причиною
появи маніпулятивних підходів і технік, що порушують м.
тенція
ми ям ся буття особистості.
У традиційній психології однією з основних особливостей людини є її
здатність до самосвідомості. Поняття ноосфери дозволяє розглянути цю
особливість не тільки як здатність до самосвідомості, але і до формування
м.
тенція ми. В результаті у особистості з‘являється здатність до
самоусвідомлення цілісної системи структурно-функціональної динаміки
психіки (прояву свідомості, підсвідомості, несвідомого і м.
тенція м).
Прояв таких здібностей дає людині еволюційну перевагу. Наприклад,
можливість фільтрувати інформацію, що надходить згідно з власними
психофізіологічними особливостями, тобто здійснювати індивідуацію
особистості. В аналітичній психології К. Г. Юнга індивідуація
розглядається як одне з основних понять, що означає процес становлення
особистості, тобто процес її психологічного розвитку, при якому в
сприйманих повідомленнях виділяється інформація, значуща для
вирішення поточних або перспективних завдань даного індивідуума [1].
Таким чином, для формування процесу індивідуації учнів сучасний
вчитель зобов‘язаний бути психологом і допомагати розвивати закладений
природою потенціал свідомості в процесі становлення особистості. Мета
вчителя — не тільки надавати навчальну інформацію, формуючи фахівця,
а й виховувати учня, тобто використовувати об‘єднання законів, що
визначають розвиток психіки людини, і закони педагогіки, що дають
можливість управляти цим розвитком.
Література
3. Антоненко Н. В. Периодическая система специальных законов
психики человека / Н. В. Антоненко. — М. : Институт
холодинамики, 2007. — 45 с. 2. Антоненко Н. В. Педагогика
ноосферного развития / Н. В. Антоненко, М. В. Ульянова. —
М. : Экон-Информ, 2007. — 220 с. 3. Бехтерева Н. П. Магия
Творчества и психофизиология. Факты, соображения, гипотезы
/ Н. П. Бехтерева. — СПб, 2006. — 79 c. 4. Маслова Н. В.
Ноосферное образование. Как превратить обучение в
естественное познание Мира / Н. В. Маслова. — М. :
Концептуал, 2016. — 289 с. 5. Уилсон Р. А. Психология
эволюции / Р. А. Уилсон. — К. : София, 1998.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У
НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Безугла Т.А. (м. Харків)
Психологічну теорію емоційного інтелекту (emotional intelligence,
далі – EI) було розроблено у 1970-80 рр. та популяризувано Деніелом
Големаном, Г. Гарднером, Д. Карузо, Дж. Майєром і П. Саловеєм у
середині 90-х. Пізніше вона знайшла застосування у викладанні мови. Д.
Големан визначає EI як «здатність розпізнавати власні почуття і почуття
інших, мотивувати себе і добре керувати емоціями в собі і в наших
відносинах» [1]. На думку Дж. Майєра та П. Саловея, емоційний інтелект є
сукупністю когнітивних здібностей до ідентифікації, розуміння та
управління емоціями [2].
Теорія EI стверджує, що традиційні вимірювання інтелекту
ігнорують поведінку і характер людини, при цьому успіх у освіті або
діловому світі вимагає академічних здібностей, а також еквівалентних
соціальних навичок. Деніел Големан виділяє п‘ять «доменів» EI: 1)
Самоусвідомлення (Self-awareness) – усвідомлення і розпізнавання власних
емоцій; 2) Мотивація (Motivation) – спрямованість на досягнення цілей; 3)
Саморегуляція (Self-regulation) – здатність управляти своїми емоціями; 4)
Співчуття (Empathy) – чутливість до емоцій інших людей; 5) Соціальна
компетентність (Adeptness) – вміння будувати позитивні відносини [1].
У контексті освіти роль EI визначається у сприянні успішному
навчанню, зменшенні занепокоєння і негативних почуттів у процесі
навчання. У той же час встановлюються моделі майбутнього життя, а
також розвиваються навички, що мають попит у роботодавців.
Головна мета використання теорії EI на заняттях з іноземної мови –
розвиток емоційної грамотності (здатності виражати емоції) іноземною
мовою за сприяння гарній груповій динаміці й взаємодії учнів.
На практичному рівні EI розвивається за допомогою діяльності, яка
сприяє обміну ідеями та спілкуванню в класі, встановленню атмосфери
довіри. Наприклад, використовуються такі техніки та прийоми як
криголами (‗ice breakers‘), розминки (‗warmers‟) і спілкування у групах або
парах (‗mingle activities‘); мозковий штурм (‗brainstorming‟) і обговорення;
рольові ігри та симуляції, методи керованої фантазії та драми; групова
робота; проектна робота; надання експліцитної оцінки успішності учня;
отримання відгуків про завдання; безперервна оцінка.
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Важливим є вивчення мовного вираження емоцій. У цьому контексті
найважча задача для викладача – переконати учнів прямо виражати свої
почуття, оскільки людині притаманна схильність надмірно ускладнювати
свої почуття і / або звинувачувати іншу людину. Лексичні засоби
вираження почуттів і емоцій найкращим чином можна викласти через
функціональну мову:
Labelling feelings: I feel / I am angry / impatient / bitter / frightened;
Taking responsibility for feelings: I feel jealous / hurt / left out;
Empathising: I understand / accept / м.
те;
Suggesting: I / you could / might;
Stating wants and needs: I / you need / would like / want to;
Being positive: I‟d feel better if.
Мова, якої слід уникати, стосується в основному наказів та суворих
порад (I / you should), вимог (I / you must) та звинувачень (you‟re insensitive,
you‟re making me jealous).
Розвиток EI і викладання іноземної мови йдуть попліч, проте
групову динаміку, необхідну для ефективної взаємодії у класі, потрібно
підтримувати за допомогою прийомів і технік, що слугують зміцненню
довіри, створенню позитивної атмосфери у класі й заохочення співпраці.
Література
4. Goleman D. Emotional Intelligence / D. Goleman. – New York :
Bantam Books, 1995. – 250 c. 2. Salovey P. Emotional Intelligence
/ P. Salovey, J.D. Mayer // Imagination, Cognition and Personality.
– 1990. – No 9. – P. 185–211.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОДІЙ, ПРОЦЕСІВ І СТАНІВ
У ПІСЕННО-ДРАМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Бєляєва О.Ю. (Харків)
Об‘єктом дослідження є сучасний британський пісенно-драматичний
дискурс (далі – ПДД), що комбінує пісенно-драматичний текст і
невербальні засоби спілкування. Важливий інформативний компонент
ПДД – подія як основний засіб зображення дій. За Н.Д. Арутюновою, подія
позначається повною номіналізацією, оскільки подієвий предикат має бути
зрозумілим у прямому сенсі [1, с. 103-105]. Близька за значенням до
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процесу і стану, категорія події є організацією структури і змісту тексту,
яка описує дії суб‘єкта й об‘єкта в просторі і часі [2, с. 134-136].
У ПДД вживаються актуалізовані мовні одиниці – пісенно-драматичні
інформеми (далі – ПДІ) як засоби вираження підтекстової інформації [3, с.
134-136]. Різноплановість часового оформлення дає змогу описати події у
теперішньому, минулому та майбутньому, представлені простим і
складеним дієслівним присудком, що вміщає ПДІ, виражену видо-часовою
формою дієслова Present Perfect: I‟ve walked these miles [Wasting My Young
Years, IF YOU WAIT 2013, LONDON GRAMMAR]; Present Indefinite або Past
Indefinite: I touched you and it starts to hurt [Real, COMMUNION 2015,
YEARS AND YEARS]; Future Indefinite: I‟ll show you what it‟s all about [When
the Lights Go Out, FIVE 1998, 5IVE]. Подія вводиться у вигаданий світ для
створення в тексті різновидів часу і простору [2, с. 26]. Вигадані події
описано ПДІ з умовним способом для передачі значення очікування,
сподівань, таємних мрій персонажа: I would keep her close beside me
[Teenage Dream, WEAR IT‟S ‟AT 1974, THE RUBETTES].
Використання ПДІ з дієсловом to be указує на стан. Екзистенційне
подання інформації найвиразніше актуалізує інформацію в ПДД за
допомогою складеного іменного присудка, до якого входить іменник: The
treasure gold is fun [If You Wait, IF YOU WAIT 2013, LONDON GRAMMAR];
присвійний займенник: Baby, you're mine [Get Outta Town!, THE GREAT
UNWANTED 2007, LUCKY SOUL]; прикметник: I'm not invisible [The Very
First Time, TRAFFIC 2008, ABC].
Виражені переважно видо-часовими формами Present Continuous та
Past Continuous, ПДІ позначають процес, що дає змогу слухачеві чітко
уявити сюжет драматичної пісні: I‟m wasting my young years [Wasting My
Young Years, IF YOU WAIT 2013, LONDON GRAMMAR]; I was feelin‟ on
top [On Top of the World, KINGSIZE 2001, 5IVE]. Процес, що виражений
дієприкметниковим зворотом, передає хвилювання персонажа: Sitting in
bed, holding my head, striking my box of matches [Something‟s Coming Over
Me, WE CAN DO IT 1975, THE RUBETTES]. Вербалізація жестів увиразнює
драматизм ПДД: Something‟s coming over me.
У ПДД представлена обмежена кількість видо-часових форм. Але їх
може бути використано досить багато в межах однієї драматичної пісні,
наприклад Say It [ABRACADABRA 1991, ABC]. Події, процеси й стани
позначаються ПДІ, вираженими видо-часовими формами дієслова Present
Indefinite (You‟re my everything), Past Indefinite (That wave became an ocean;
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I was lost in paradise), Future Indefinite (I‟ll be there), Past Continuous (I was
wandering „round this earth); формами Participle I (trying to find a place to
hide), Participle II (Seen heaven in a rainbow).
Сукупність
пісенно-драматичних
інформем,
представлених
різноманітними формами дієслова, значно збагачує пісенно-драматичний
текст. Автор створює образи персонажів у фокусі безлічі подій, процесів і
станів щоб звернути увагу слухача на змістовність і повноту їх життя,
передає слухачеві складні взаємини закоханих в просторово-часовому
плані розгортання сюжету драматичної пісні, створюючи особливий
драматизм у пісенно-драматичному дискурсі.
Література:
1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт:
монография. Москва: Наука, 1988. 341с. 2. Папина А. Ф. Текст: его
единицы и глобальные категории: учебник для студентов-журналистов и
филологов. Москва: Едиториал УРСС, 2002. 368 с. 3. Самохіна В. О.,
Бєляєва О. Ю. Інформема як засіб вираження підтекстової інформації в
категорії простору пісенно-драматичного дискурсу. Вісник ЗНУ.
Філологічні науки. Запоріжжя, 2018. №1. С. 24–28.
Джерела ілюстративного матеріалу:
Тексти драматичних пісень сучасних британських поп-гуртів. Режим
доступу: http://lyrics.wikia.com/wiki/Special:Search
ВАЖЛИВІСТЬ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ У
ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Бойко О.А. (Харків)
Характерною рисою сучасної англійської мови (і германських мов в
цілому) і прямим наслідком процесу його аналітизаціі є активне вживання
фразових дієслів. Фразові дієслова в англійській мові грають важливу
роль, мова носіїв англійської мови насичена фразовими дієсловами, які
складають найбільш яскраву особливість сучасного дієслівного вживання.
Відповідно виникає необхідність тримати їх в центрі уваги в ході роботи
над лексичним аспектом мови і формувати у студентів вищої школи, які
бажають оволодіти іноземною мовою на професійному рівні, вміння
грамотно оперувати фразовими дієсловами різних семантичних типів.
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Наприклад, їх активне і адекватне використання в промові на усній
частині таких іспитів як IELTS, TOEFL, PTE оцінюється як показник
високого рівня володіння мовою.
На жаль, багато студентів не отримують ─ а навчальні та довідкові
посібники не дають ─ достатнього уявлення про корпус дієслів і сфери їх
функціонування. Їх знання і вміння уривчасті і обмежені. Вони зводяться
лише до знання окремих лексичних одиниць зазвичай зі сфери спільного
вживання, а уявлення про формування фразових дієслів, як правило,
зводиться до «дієслово+прийменник», наприклад: «to get up», «to find out»,
«to run out of » і т.д. Значення багатьох з них при цьому говорить саме за
себе, наприклад «to get up» - «вставати». Однак далеко не завжди все так
просто.
Становище
ускладнюється
властивій
багатьом
схильністю
запам‘ятовувати для англійських слів єдиний варіант слова-відповідника в
рідній мові і щоразу користуватися ним при перекладі фрази незалежно від
контексту. Для усунення вищезазначених труднощів у поводженні з
фразовими дієсловами, необхідно формувати інтерес у студентів при
вивченні фразових дієслів. Необхідний більш системний підхід. Перелічені
нижче методики були представлені на конференціях: 23rd Annual National
IATEFL Ukraine Conference «Learn, Reflect, Develop» Х‘ю Делларом і
«Teachers for Teachers» Лео Селліваном:
1. Вивчення формування фразового дієслова, на базі конкретно
взятого, з метою розширити уявлення про базове дієслово, наприклад: «to
call by», «to call off», «to call on», «to call away» і т.д.
2. «do not use L1 for translation» ─ використання тільки англійської
мови для тлумачення представленої групи фразових дієслів з наданням
яскравих прикладів, як в розмовній мові, так і в контекстуальному аналізі.
3. Методика «challenge your students» ─ питання-відповідь (студент
«А» - студент «В») або за допомогою заздалегідь підготовлених карток з
вивченими фразовими дієсловами (викладач-студент) з подальшим
тлумаченням, поясненням і наведенням студентом різних прикладів
застосування даного фразового дієслова. Робота з картками і питаннями
так само може бути сформована в зворотному порядку, тобто «тлумачення
→ дієслово».
4. Методика «phrasal fork» ─ складання по пам‘яті вивчених
фразових дієслів на базі конкретно взятого з наданням прикладу вживання
їх у мовленні (речення, діалоги, короткі контексти).
27

5. Методика «replacement» ─ робота з наданим викладачем текстом:
аналіз тексту з метою максимально якісного і кількісного виявлення
«awkward elements» з подальшою їх заміною на вивчені фразові дієслова.
Як показала практика, дані методики успішно застосовуються для
вивчення особливостей іноземної мови як на заняттях в мовних, так і в
немовних ВНЗ.
Література
1.
23rd Annual National IATEFL Ukraine Conference «Learn,
Reflect, Develop» ─ Translation: Tackling the Taboo: Hugh Dellar /
http://ukraineiatefl.wixsite.com/iateflukraine/23rd-conference-2018.
2.
«Teachers for Teachers» ─ From Words to Grammar: Leo Selivan / Kharkіv 16
July 2018 / https://drive.google.com/drive/u/1/folders.
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗМІШАНИХ
ГРУПАХ
Бугрін А.В. (Харків)
Немає потреби говорити, що викладачі англійської мови у вищих
навчальних закладах України в переважній більшості випадків мають
справу з так званими змішаними м.
тен, де здобувачі вищої освіти
мають різні здібності та різний рівень мовних навичок.
Групи студентів зі змішаними здібностями зазвичай характеризують
як групи осіб, що вивчають іноземну мову, та мають різні мовні здібності.
Однак студенти, як правило, відрізняються не тільки здатністю до
вивчення іноземної мови, а й віком, мотивацією, самодисципліною,
грамотністю, ставленням до вивчення мови та захопленнями [1, с.1-2].
Наразі існує два терміни, які використовуються для опису м.
студентів із різними мовними здібностями. Перше визначення – це власне
групи зі змішаними здібностями. Згідно з Кембриджським словником
поняття ―змішані здібності‖ визначається як ―залучення студентів різних
рівнів до навчання‖ [3]. Друге значення терміна ―неоднорідний‖, згідно з
тим же словником, – ―той, що складається з частин, які дуже відрізняються
один від одного‖ [2]. В сучасній методиці викладання іноземних мов
обидва терміни використовуються, коли говорять про групи студентів з
різними мовними здібностями. Однак зараз різні автори надають перевагу
різним визначенням. Наприклад, Luke Prodromou [4] називає їх групама
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студентів зі змішаними здібностями, а Penny Ur [6, с.302] вживає лише
термін ―гетерогенність‖.
Викладачі можуть зіткнутися з низкою проблем при викладанні
іноземної мови в змішаних м.
те здобувачів вищої освіти. На думку
Penny Ur [6, с. 303], найбільш поширеними проблемами у процесі
викладання іноземної мови, з якими можуть зіткнутися викладачі таких
м.
, є:
1) матеріали – програми та підручники, як правило, спрямовані на
певний ―очікуваний‖ рівень знань студентів;
2) дисципліна – як правило, слабші студенти вимагають більше уваги
викладача, в той час як
м.
тенці високим рівнем знань
домінують під час всього заняття;
3) зацікавленість – здобувачі вищої освіти значно відрізняються стилем
навчання, мотивацією та захопленнями;
4) індивідуальний підхід –- на жаль, у змішаних м.
те викладачі не
в змозі присвятити свій час і увагу однаково всім студентам [5];
5) участь у заняттях – зазвичай у змішаних м.
те м.
тенці
кращими академічними показниками успішності беруть активнішу
участь у виконанні завдань під час занять;
6) виправлення помилок – у більшості випадків викладачі не в змозі
впоратися з помилками всіх студентів змішаної групи, особливо під
час виконання усних завдань.
Загалом, м.
те роботи зі змішаними м.
тен студентів мовних
факультетів вимагає чимало часу та зусиль зі м.
тен викладачів
іноземної мови. Незважаючи на те, що викладання в змішаній групі є
доволі складним,
м.
такі ―складні‖ групи надають можливість
викладачам іноземної мови розвиватися професійно, знаходити нові
підходи до вирішення проблем та експериментувати з різними підходами
до навчання іноземної мови.
Література 1. Bremner S. Some thoughts on teaching a mixed ability class. UR
L: https://www.scilt.org.uk/Portals/24/Library/slr/issues/18/18_bremner.pdf (Las
t accessed: 21.03.2019) 2. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambr
idge.org/dictionary/english/heterogeneous (Last accessed: 21.03.2019) 3. Cambr
idge Dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/mixedability (Last accessed: 21.03.2019) 4. Prodromou L. Mixed Ability Classes. Lon
don: Macmillan, 1992. 125 p. 5. Šimanová A. Dealing with Mixed Ability Class
es. URL: http://is.muni.cz/th/104237/pedf_m/?lang=en;id=183114 (Last accesse
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d: 21.03.2019) 6. Ur P. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge
University Press, 1991. 375 p.
UNTERRICHT MIT ODER OHNE LEHRWERK
Булгакова В.Г. (Харків)
Das Lehrwerk nimmt nach wie vor eine dominante Rolle im
Fremdsprachenunterricht ein. Welcher Unterricht ist interessanter, spannender,
inhaltsreicher: Der Unterricht mit Lehrbuch oder der ohne Lehrbuch? Es gibt
viele Vor-und Nachteile.
Vorteile des Unterrichts ohne Lehrbuch:
Der Lehrer ist von keinem bestimmten Lehrwerk abhängig.
Die Schüler können kreativer sein.
Sowohl der Lehrer als auch die Schüler sind flexibel in der Verwendung von
Quellen.
Man kann Ideen aus mehreren Büchern «stehlen» und dazu die behandelten
Themen verbreiten.
Man kann die Themen aktualisieren, wie z.B. die neuen EU-Mitgliedstaaten,
landeskundliche Daten zu den Ländern.
Die verschiedenen Lernstile/typen werden berücksichtigt.
Wenn die Schüler ihre eigenen Bücher herstellen, dann passen sie auf sie
besser auf.
Der Lehrer wird kein «Roboter», der nur unterrichtet, was das Lehrwerk
anbietet.
Nachteile des Unterrichts ohne Lehrbuch:
Das setzt viel mehr Arbeit vom Lehrer vorraus.
Die Suche nach authentischem Material ist oft nicht leicht.
Der Lehrer muss das Curriculum ganz gut kennen, um die passenden
Aufgaben zu entwickeln.
Um den Unterricht erfolgreich ohne Lehrbücher zu gestalten, muss der
Lehrer viel erklären, die Informationen und das fehlende Material per Mail
versenden, sehr detaillierte Unterrichtspläne schreiben, viele Kopien
machen.
Bei der Suche nach einem passenden DaF Lehrwerk können Sie folgende
Faktoren berücksichtigen [1]:
1. Passt das Lehrbuch zu Ihrer Zielgruppe?
2. Sind alle im Inhalt aufgeführten Hörtexte auch auf der CD vorhanden?
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3. Gibt es einen separaten Lösungsschlüssel?
4. Ist die Grammatik verständlich eingeführt, erklärt oder stolpern Sie über
bestimmte Begriffe?
5. Mögen Sie die Struktur? (Sie müssen sich im Unterricht wohl fühlen).
Alle Lehrwerke sind strukturiert aufgebaut. Mit einer klaren Struktur
lernen die Schüler einfacher, schneller und die Fortschritte sind messbarer.
In den Lehrwerken wird Grammatik leicht und verständlich erklärt. Lehrwerke
sind thematisch aufgebaut.
Also, um als anfangender Sprachlehrer gravierende Fehler zu vermeiden und
Schüler unnötig nicht zu verbrennen, sollen Sie auf Lehrwerke zurückgreifen.
Die Beurteilung, ob guter, moderner Unterricht mit oder ohne Lehrbuch
stattfindet, steht und fällt mit dem Lehrer. Kein Unterricht wird interessant,
wenn der Lehrer den Lernstoff auf langweilige Art und Weise, ob mit oder ohne
Lehrbuch, vermittelt [2].
Література
1. 5 Gründe, warum du als angehender Sprachlehrer Lehrwerke nutzen solltest.
Режим
доступу:
https://www.tutorcompass.de/5-gruende-warum-du-alsangehender-sprachlehrer-lehrwerke-nutzen-solltest/
Wie du ohne Lehrbuch einzigartigen Unterricht ablieferst. Режим доступу:
https://www.tutorcompass.de/wie-du-ohne-lehrbuch-einzigartigen-unterrichtablieferst/
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ К ВЕРБАЛЬНЫМ ТАБУ
ИЗУЧАЕМОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ
Белозерова Е.М. (Харьков)
Экзотический феномен табу, проникший в западноевропейскую
культуру благодаря путешествиям Джеймса Кука, подобно «запретному
плоду» заинтриговал европейцев, одновременно маня аурой магии и
сакральности и отпугивая неминуемой карой демонических сил. С
течением времени изначальное определение табу как запрет из страха
перед божественным наказанием и «анти-норма» претерпело
«секуляризацию» [2, с.141-144], лишившись шлейфа сакральности и
превратившись в объект изучения разных направлений научной мысли:
религиеведения,
психоанализа,
м.
тенція
,
истории,
литературоведения, лингвистики.
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Результаты, полученные исследователями в
м.
т областях,
имеют несомненную ценность и для научно-практических изысканий в
сфере методики преподавания иностранных языков. Цель данного доклада
– представить дефиницию табу, валидную для данного направления
научной мысли, описать палитру
м.
тенці табу немецкоязычной
лингвокультуры, проанализировать м.
тен ухода от эксплицитной
актуализации м.
тенці табу в дискурсе.
В русле лингвистических научных изысканий феномен табу
м.
тенц конкретизации путем разграничения речевых/вербальных и
деятельностных/невербальных табу. Деятельностные табу выступают
компонентом социального кодекса общества, фокусирующемся на
действиях и формах поведения, неприемлемых для данного общества [6, с.
25f]. Речевые/вербальные табу (Sprachtabus, verbale Tabus) охватывают не
только специфический круг тем, не подлежащих обсуждению в
эксплицитном ключе, но и конкретные лексические единицы,
использование которых нежелательно, в крайнем случае допустима их
замена более благозвучными эквивалентами (эвфемизмами) [4, с. 310].
Современное прагмалингвистическое понимание речи как деятельности
(Sprache als Handeln) обнажает некоторую терминологическую
алогичность в выделении деятельностных и речевых табу, ввиду этого в
нашем исследовании мы оперируем терминами «вербальные/невербальные
табу», определяя вербальные табу как специфические лингвокультурные
концепты, не предполагающие эксплицитную вербализацию в дискурсе.
Вербальное табу «амбивалентно и продуктивно, разжигает
любопытство и удерживает его в узде под угрозой кары» [14, с. 10],
отличаясь от запретов тем, что «табу редко становятся предметом
публичного обсуждения и не предполагают документальной фиксации.
Скорее, это правила, передаваемые из поколение в поколение, привитые
семейным воспитанием и социализацией, соблюдаемые негласно» [1, с. 1314]. Круг вербальных табу специфичен для каждой конкретной
лингвокультуры и характеризуется незавершенностью и динамичностью,
расширяясь либо сужаясь под влиянием множества экстралингвистических
факторов. Для немецкой лингвокультуры центральными вербальными табу
выступают СЕКСУАЛЬНОСТЬ, СМЕРТЬ и ДЕНЬГИ. Уход от
эксплицитной актуализации данных табу в современном немецкоязычном
диалогическом дискурсе осуществляется как путем отказа от актуализации
данных концептов в дискурсе в принципе: молчание как не-говорение на
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определенную, табуированную, тему (Schweigen als Nicht-Sagen, Nicht-zurSprache-Bringen) [5, с.137], так и через реализацию стратегии эвфемизации
(либо
посредством
активного
оперирования
эвфемистическими
лексическими единицами, либо посредством реализации имплицитных
речевых актов), что делает возможной коммуникацию на табуированные
темы в завуалированной форме, не преступая нормы данной
лингвокультуры.
Литература:
1. Adler Y. Darüber spricht man nicht. Weg mit den Körpertabus. München:
Droemer Knaur, 2018. 364 S. 2. Betz, W. (1978) Tabu – Wörter und
Wandel / W. Betz // Meyers Enzyklopädisches Lexikon. – Bd. 23. –
Mannheim, 1978. – S. 141-144. 3.Frietsch U. Der Wille zum Tabu als der
Wille zum Wissen // Geschlecht als Tabu. Hrsg. v. U. Frietsch u.a.
Bielefeld: transcript, 2008. S. 9-16. 4. Schröder H. Tabu / H.Schröder //
Wierlacher A., Bogner A. Handbuch Interkulturelle Germanistik. –
Stuttgart/Weimar: Metzler, 2003. – S. 307-315. 5. Ullsamer F. Schweigen
– mehr als ein funktionelles Gegenstück zum Sprechen. Überlegungen zu
Funktionen des kommunikativen Schweigens / F. Ullsamer // Wirkendes
Wort. 53 Jahrgang. – April 2003. – Heft 1. – Trier: Wissenschaftlicher
Verlag. – S.125-140. 6. Zöllner, N. Der Euphemismus im alltäglichen und
politischen Sprachgebrauch des Englischen / N.Zöllner. – Frankfurt am
Main: Peter Lang, 1997. – 444 S.
КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Воробьева И. Н. (Харьков)
Кросс-культурная компетенция является актуальным понятием в
современной методике. При этом существует необходимость установить,
как направленность на развитие этой компетенции влияет на методику
преподавания иностранного языка.
В настоящее время иностранный язык рассматривается как средство,
способствующее международному общению и как средство познания
страны изучаемого языка. Поэтому возрастают требования к уровню
владения иностранными языками как специальностью, что обуславливает
необходимость постоянного поиска новых эффективных средств обучения
и методов преподавания иностранного языка.
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И отечественные, и зарубежные ученые отмечают, что при обучении
иностранному
языку
больше
внимания
уделяется
развитию
лингвистической компетенции, в то время как такие важные моменты как
культурное измерение изучаемого языка, кросс-культурные аспекты
коммуникации остаются недостаточно освещенными.
Все вышесказанное оправдывает современный подход к языку как
взаимодействию различных компетенций, в их числе и кросс-культурной
компетенции.
Кросс-культурная компетенция является более сложным феноменом,
чем культурная компетенция. В исследованиях, разрабатывающий
кросс-культурный/межкультурный подход к обучению иностранным
языкам она трактуется по-разному. Одни исследователи рассматривают ее
как способность людей разного пола и возраста мирно и без взаимной
дискриминации существовать в одном обществе, другие — как
способность участвовать в чужой до этого культуре, третьи — как
идентичность, интегрирующая знания и образцы поведения, в основе
которых лежат принципы плюрализма мышления и осознания
историчности культурных процессов. Некоторые ученые трактуют кросскультурную компетенцию как когнитивные знания, воплощающиеся в
поведенческих навыках.
Исходя из различных определений культурной и кросс-культурной
компетенции, можно выделить знания и умения, необходимые для их
формирования:
• знания традиционных, общепринятых в изучаемой культуре моделей
поведения в повседневной ситуации;
• понимание того, что поведенческие модели людей обусловлены их
культурой;
• понимание того, что и речь, и поведение обуславливаются
возрастом, полом, принадлежностью к социальному классу, местом
жительства и т.п.;
• интеллектуальная любознательность, интерес к чужой культуре,
умения ненавязчиво проявлять его;
• умение распознать культурную коннотацию слов и фраз чужого
языка;
• способность проникать в сущность чужой культуры, делать
необходимые обобщения на материале конкретных единичных примеров;
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• умение относиться к носителям чужой культуры и самой культуре с
эмпатией, принимать ее с должной терпимостью, не судить по законам
собственной культуры.
Решая задачу формирования кросс-культурной компетенции, было бы
ошибочно
ограничивать
учебно-познавательную
деятельность
лингвокультурными границами страны изучаемого языка. Здесь
необходимо сопоставление лингвокультурных традиций двух стран —
родной страны и страны изучаемого языка. Следует осуществлять два
подхода: лингвоэкологический и интерлингвокультурный.
Современная
методика
преподавания
иностранных
языков
свидетельствует о необходимости привлечения культурного фона при
формировании иноязычных навыков и умений. На наш взгляд, кросскультурный подход является наиболее действенным подходом при
изучении и обучении иностранному языку.
ПРОЕКТ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Воронова Е. М. (Харків), Сариева Айна (Туркменія, м. Лебат)
Одним із методів, що здобув широке розповсюдження останнім
часом у навчанні мов, є метод проектів. І хоча цей метод не є новим, але
завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань із їх практичним
застосуванням для розв‘язання конкретних проблем довкілля у спільній
діяльності школярів і студентів, метод проектів стає інтегрованим
компонентом цілком розробленої і структурованої системи сучасної
освіти.
Проект – спеціально організований викладачем і самостійно
виконуваний студентами комплекс дій із вирішення значущої для студента
проблеми, що завершуються створенням продукту. В європейських мовах
слово «проект» запозичене з латині: дієприкметник projectus означає
«кинутий уперед», «що виступає, спадає в очі».
Метод проектів виник на початку 20-го століття, коли роздуми педагогів та
філософів були спрямовані на пошук шляхів розвитку активного
самостійного мислення дитини. Джон Дьюї (1850 – 1952), американський
педагог і психолог, запропонував нову на той час систему шкільної освіти,
згідно з якою знання дитини повинні були набуватися завдяки самостійній
діяльності й особистому досвіду[1].
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У США, Великобританії, Бельгії, Ізраїлі, Фінляндії, Німеччині, Італії,
Бразилії і багатьох інших країнах ідеї гуманістичного підходу до освіти
Дж. Дьюї, його метод проектів знайшли широке розповсюдження.
На початку ХХ століття велику увагу методу проектів надавали
Н. Крупська, С. Шацький, Б. Ігнатьєв, В. Шульгін. Педагоги вважали, що
критично перероблений метод проектів зможе забезпечити розвиток
творчої ініціативи і самостійності студентів у навчанні і буде сприяти
безпосередньому зв‘язку між набуттям знань і вмінь і застосуванням їх для
вирішення практичних завдань.
«Метод проектів» і його варіант «Дальтон-план» здобув популярність
у різних країнах, зокрема в Росії та Україні, де використовувався в
шкільному та вишівському навчанні в 20-х роках XX століття. У 1930 році
Наркомпросвіти затвердив програми для навчальної школи і для шкіл ФЗС
(фабрично-заводської семирічки), побудовані на засадах комплексівпроектів [2].
Особливо активно в навчанні мов метод проектів почав застосовуватися
наприкінці 80-х років XX століття.
Реформування вищої освіти і впровадження нових педагогічних
технологій у практику навчання слід розглядати як найважливішу умову
інтелектуального, творчого і професійна орієнтованого розвитку
комунікативної компетентності студентів.
Застосування проектної методики виключно актуально у вищій школі.
Адже саме на етапі становлення комунікативної та професійної
компетентності студентів технічних спеціальностей ВНЗ на перший план
виступає самостійне використання іноземних мов у вищій школі як засобу
отримання нової інформації, збагачення словникового запасу, розширення
лінгвістичних знань, застосування їх у майбутній професійній діяльності
[3].
Таким чином, основна мета методу проектів – надання студентам
змоги самостійного здобуття знань у процесі вирішення практичних
завдань або проблем, що потребують інтеграції знань із різних предметних
галузей. Викладачеві в проекті відводиться роль координатора, експерта,
додаткового джерела інформації
Література.
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ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES FOR POST-GRADUATE
STUDENTS
K.V. Voronina (Kharkiv)
English for Academic Purposes (EAP) or Academic English is an absolute
must for those students who intend to pursue their academic careers and be
successful in all kinds of academic situations.
Particular emphasis on EAP is placed while training post-graduate
students. Ability to convey the results of their scientific research in English is of
vital importance for Ukrainian researchers aspiring to integrate into the world
scientific community.
Since EAP-students‘ primary goals are mastering academic English, their
personalities might differ from regular English-language learners. For instance,
they might be less interested in all kinds of language games. Instead, they might
be much more concerned with their accuracy. EAP post-graduate students are
normally experienced and quite successful English language learners, who are
aware of the main strategies of second language acquisition. Besides, most of
them are highly motivated career-minded students, eager to improve Englishlanguage skills for both professional and personal development.
Introducing student-oriented approach in the classroom, EAP teachers
should keep in mind their students‘ professional goals, including but not limited
to taking academic language exams such as IELTS Academic or TOEFL, ability
to work with all kinds of academic resources in their scientific field, ability to
make oral presentations of their research as well as to write academic papers in
English.
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To be helpful in reaching the goals above, EAP teachers should first
provide the students with the whole range of authentic academic resources.
Listening to academic lectures and reading authentic papers are powerful tools
for improving listening and reading skills, respectively.
In most cases, their receptive skills are stronger than productive skills,
which should be taken into account by the teachers. Indeed, the post-graduate
students may have already familiarized themselves with the scientific experience
of their foreign counterparts all over the world while they may lack their own
experience in public speaking or publishing their papers in English.
As to improving productive skills, namely speaking and writing, one of
the most efficient ways to do so is to encourage students to publish their own
papers and give oral presentations of their scientific projects at various
conferences. Writing all kinds of academic papers ranging from abstracts and
summaries to full papers in English greatly contributes to promoting their
scientific research, to increasing scientific awareness and, last but not least, to
improving accuracy. As for oral presentations in English, they are also useful for
both scientific careers as well as for speaking skills development. Besides, they
are helpful in overcoming psychological barriers in public speaking and
communicating.
Taking into account all the above and fully aware of the difficulties the
post-graduate students may encounter on their way to mastering EAP, the
Department of English Language started students‘ conference ―Academic and
Scientific Challenges in the 21st Century‖ which has been successfully held for
more than five years. The aim of the conference is to encourage young
researchers to participate in a discussion of present-day scientific issues using
English as the main means of communication within the academic community.
The students are welcome to publish their papers in English under the
supervision of their English language teachers. At the conference, all the
volunteers are free to give presentations of their own findings. The conference is
in great popularity with post-graduates students as it is a good start in their
academic careers.
To sum up, successful teaching EAP for post-graduate students should be
based on two pillars: classroom activities including but not limited to relevant
textbooks, exercises and all kinds of classroom routine and involvement into all
kinds of real-life scientific events such as participation in conferences. The latter
is of great use for their scientific as well as language needs.
38

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ НА УРОКАХ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ КАК ИННОВАЦИЯ
Глущенко Т. А. (Изюм)
На сегодняшний день, дистанционное обучение – это одна из самых
популярных форм обучения в мире, поскольку дает возможность получать
образование, не выходя из дома. Дистанционное обучение уже прочно
вошло в современный учебный процесс в высшей школе. Постепенно оно
становится
также
необходимым
средством
обучения
в
общеобразовательной школе. Существует большой выбор форм и видов
языкового дистанционного обучения: индивидуальные электронные курсы,
коллективные вебинары, видеоконференции, чат-классы и другие формы
организации общения в рамках учебного online-процесса. Организация
такого обучения строится по традиционной модели, при которой ученики
общаются с учителем, выполняют его задания и рекомендации по курсу,
задают вопросы, отвечают на вопросы учителя.
Дистанционное обучение требует использования компьютерных и
телекоммуникационных технологий, которые могли бы обеспечить
интерактивное взаимодействие учителя с учениками. Для этого должна
быть организована единая электронная образовательная среда, которая
будет обеспечивать взаимодействие всех участников, их техническую
поддержку, хранение, обновление и систематизацию учебных материалов,
а также проведение мониторинга усвоения материала.
Вместе с тем, возможно использование отдельных элементов
дистанционного обучения на уроках немецкого языка. Оно имеет ряд
характеристик, которые подчеркивают его инновационность и
актуальность, а именно: использование электронных средств обмена
информацией, интерактивное регулярное взаимодействие, ответственность
за продуктивность работы возлагается в том числе и на самих
обучающихся.
Данная модель обучения также предполагает самостоятельную работу
школьников с материалами информационной сети, использование
электронных учебных материалов в виде текстов, иллюстраций,
вспомогательных файлов, презентаций, графики, видео- и аудиофайлов.
При этом важным является коммуникативный компонент, поскольку
предполагается возможность быстрого взаимодействия в системе учитель39

ученик путем электронной переписки, использования форумов и чатов.
Кроме того, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого
учащегося.
Преимущество использования данной формы работы состоит в том, что
можно легко менять материал, вводить новые данные, корректировать уже
имеющиеся. В качестве текущего контроля знаний можно использовать
электронные тестовые задания.
Таким образом, грамотно организованное дистанционное обучение, а
также применение отдельных его элементов, может оказаться
эффективным и интересным. Это объясняется его новизной.
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ТА РОЛІ ЦІННОСТЕЙ У
ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Гужва С.В. (Харків)
Аксіологія стає все більш популярним напрямом наукових
досліджень. У науковій літературі останнім часом з‘явилось чимало
підходів до визначення цінностей. Вкрай актуальною тема цінностей є
також для педагогіки, зважаючи на суспільне значення цієї сфери
життєдіяльності. Вже усталеною стає думка про те, що педагогіка знань у
цифровому суспільстві відходить на другий план, поступаючись педагогіці
компетенцій. З появою вільного доступу до ресурсів бібліотек провідних
40

університетів світу, он-лайн курсів, м.
тенція у відкритому доступі
тощо суто інформаційна функція навчання втрачає будь-який сенс. Оффлайн навчання набуває іншого змістового наповнення. Методика
викладання переходить до інтерактивних методів. Класичні лекції
замінюються діалоговим спілкуванням.
Вказані тенденції в освітній сфері надають підстави для перегляду
традиційних функцій освіти загалом та ролі педагога, зокрема, який
сприймається як наставник, що не передає знання, а прищеплює інтерес,
зацікавленість, пробуджує увагу до певної галузі знань, передає не
інформацію, а загальнолюдські цінності, які повинні стати орієнтирами для
молоді у подальшому житті.
Система цінностей у сфері педагогічної діяльності має свої
особливості, що втілюється у певному напрямі науки – педагогічній
аксіології.
У літературі вказується, що педагогічна аксіологія як
міждисциплінарна галузь знань починає виокреслюватися у другій
половині 80-х років ХХ м.. у рамках філософії освіти [2, с.65]. Ціннісні
підходи до освіти стають актуальними через такі фактори: аксіологізація
світового освітнього простору; криза сучасної освіти, яка викликана
цінніснім вакуумом, у зв‘язку з цим необхідність визначення ціннісних
пріоритетів модернізації освіти; перехід від авторитарної до гуманістичної
освітньої парадигми [2, с. 65]
У науковій літературі вказується на зв‘язок професійно-педагогічної
діяльності із міжособистісними взаємовідносинами та взаємодією: звідси
можна зробити висновок про першочерговість особистих якостей у
педагога [1, с. 57]. До таких якостей педагога слід віднести його загальну
та професійну культуру, духовність, моральність, товариськість та
емоційне багатство. Саме тому вказується на необхідність під час
підготовки педагогів формування соціальних та професійних духовних
якостей особистості (моральності, культури особистості, естетики тощо).
Зважаючи на високу соціальну значущість професії педагога, слід
вказати, що важливе місце у системі цінностей у педагогічній освіті
займають цінності духовні. У процесі професійної діяльності педагог не
виконує функцію лише транслятора інформації, передання знань, особливо
у цифрову епоху, коли доступ до джерел інформації майже необмежений.
Діяльність сучасного педагога спрямована перш за все на формування
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особистості, вплив на духовний світогляд молоді, залучення до майбутньої
професії, прищеплення інтересу до наукового пошуку тощо.
У процесі підготовки студента-педагога формування цінностей
професійної діяльності відіграє досить важливу роль. Усвідомлення
цінностей майбутньої професії надає значущості педагогічної освіти в очах
студента-педагога, створює профорієнтаційні чинники, що сприятимуть
його самовизначенню у професійній сфері.
Література
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Дороніна О.В. (Харків)
В еру глобалізації розповсюдження іноземних мов призвело до
виникнення потреби у вмінні спілкуватися на належному рівні у будь-яких
життєвих ситуаціях. На сьогодні існує багато підходів до навчання
іноземних мов, але саме комунікативний підхід спрямований на
формування та вдосконалення комунікативних навичок людини.
Комунікативний підхід не є чимось новим: у середині минулого
століття його почали використовувати за кордоном. Його поява була
викликана тим, що розповсюджені на той час методики не задовольняли
потреби людей, які вивчали іноземні мови. Д. Філліпс вважає, що
«комунікативний підхід є спробою уникнути традиційних підходів, у
основі яких лежать граматика та переклади, а також перейти до підходів,
які допоможуть студентам використовувати мову як засіб спілкування» [1,
c. 12]. У загальному розумінні комунікативний підхід – це метод,
направлений на формування у студентів не лише смислового сприйняття
та розуміння іноземної мови, а й комунікативної компетенції для
безпосередньої участі у процесі мовленнєвої діяльності. І.А. Зимня
підкреслює, що «мовленнєва діяльність являє собою процес активного,
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цілеспрямованого, опосередкованого мовою і обумовленого ситуацією
спілкування, взаємодії людей між собою» [2, c.93].
Реалізація комунікативного підходу у процесі навчання означає, що
формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь відбувається саме
під час здійснення студентами іншомовної мовленнєвої діяльності. Це
охоплює оволодіння засобами спілкування, аудіювання, читання та письма,
що здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності в
процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування.
Найчастішим є використання комунікативних вправ. Під комунікативними
вправами маємо на увазі вправи, які спонукають учнів до невимушеного
вербального спілкування. Є.І. Пассов наголошує, що «вправи повинні бути
вправами говоріння, коли в мовця є певна мовна задача та коли ним
виконується певний мовний вплив на співрозмовника» [3, c. 240].
Наприклад, створюється мовленнєва ситуація, яка містить в собі декілька
чинників, які визначають мовленнєву поведінку учасників. Тобто, задача
викладача змоделювати ситуацію, яка б спонукала студентів до
«програвання» певних мовленнєвих вчинків. Основними завданнями, що
повинні реалізовуватись під час таких вправ, є розвиток комунікативної
компетенції, формування критичного мислення, засвоєння навчального
матеріалу та його подальше практичне використання. Слід наголосити, що
важливим є використання автентичного навчального матеріалу, що
відповідає сучасному стану розвитку мови, що вивчається.
Незважаючи на переваги комунікативного методу навчання
іноземної мови, існують і недоліки, які потрібно корегувати під час його
використання. Здебільшого це стосується проблем вивчення граматичного
матеріалу; важливо, щоб комунікативний підхід поєднував різні способи
навчання без шкоди для граматики.
Комунікативний метод вивчення іноземної мови можна назвати
основним, найважливішим, оскільки основною функцією мови є саме
комунікативна.
Література
1. Phillips D. Language in Schools / Phillips D. // From Complacency to
Conviction // CILT, – 1988. – 224 p.
2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе /
Зимняя И.А. – М.: Просвещение, 2001. – 248 с.
3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному
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МЕТАФОРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ
НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ
Довганюк Е.В. (Харків)
Проблема навчання лексикології англійської мови розглядається в
новому ключі у зв‘язку з необхідністю концентрації уваги на розширенні
семантичного змісту досліджуваного слова і виявлення тонких
відмінностей між значеннями одного і того ж слова в різних контекстах.
Одним із засобів розвитку і збагачення семантики та функцій слів, без
утворення нових є метафоризація мови, вживання слів у непрямому
значенні, в ролі метафор. Метафора є одним з представників класу слів з
розширеним трактуванням значення та є лінгвокогнітивним явищем, що
відноситься до універсальних гносеологічних механізмів і до області
подання знань і досвіду на концептуальному і мовному рівнях. Процес
метафоризації мови з поширенням семантики і стилістичної функції слів –
дуже давній, історичний процес. Внаслідок цього багато слів сучасної
мови набули різноманітного значення та вимагають подальшого вивчення
та тлумачення.
На заняттях з англійської мови під час роботи з лексичним
матеріалом, студенти подекуди зустрічають метафоричні вирази. Завдання
викладача – знайти вірний переклад цих метафор українською мовою (для
пояснення значення) та навчити студентів вживати метафори у вільному
спілкуванні. Тож викладач має зробити наступне:
1) Навчити студентів знаходити метафоричні вирази у різних текстах.
2) Навчити правильно перекладати метафори, адже вони можуть мати
схожий або однаковий зміст, але різну форму. Наприклад, в українській
мові ми кажемо «ніс корабля», де слово «ніс» - це слово вжито в
переносному значенні, в той самий час, як в англійській мові «ніс корабля»
буде перекладатися як «bow»;
3) Привчити студентів вживати метафори в мові, адже саме ці слова
збагачують її [1].
Для того, щоб привчити студентів вживати метафори в
повсякденному мовленні, ми пропонуємо наступний алгоритм засвоєння
лексичної одиниці, адже кожна метафора є лексичною одиницею:
- хорове повторення за викладачем слів і словосполучень;
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- прослуховування та повторення слів та словосполучень за викладачем з
опорою на образне унаочнення;
- перегляд м.
тенція , де вживається певна метафора у контексті;
- використання певних програм для кращого запам‘ятовування ( м.
.
Quizlet);
- повторне застосування зазначених вище форм роботи на наступному
уроці.
Таким чином, викладачам необхідно поповнювати словник студентів
метафорами і активно використовувати їх на своїх заняттях.
Література
5. Соболевська П.О. Використання метафор англійської мови під
час формування лексичних навичок [Електронний ресурс] /
П.О.
Соболевська.
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WEB-BASED RESOURCES
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
6. Dudoladova, O. Dudoladova, A. Galstyan (Kharkiv)
In foreign language teaching nowadays one faces the necessity of
implementing many more teaching materials than prescribed by the curricula.
The need to broaden the range of such materials in ESL classrooms is as
apparent as never before. It has been triggered by various factors that dominate
teachers‘ decisions and preferences in selecting appropriate educational
materials.
Trying to resolve the time limit problem of classroom activities and at the
same time to balance class hours with extra curriculum practices, teachers
worldwide turn to Web-based technologies that have already proved effective in
foreign language education. While developing different language skills, they
provide us with new accessible material in general and authentic sources.
Podcasts can be considered as one of the most helpful means to develop various
language skills.
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The frequency of engaging students in working with Internet resources is
still left to the teacher‘s discretion, which leads to the issue of introducing
students to the possibility of individual work with the above-mentioned learning
tools. It means that besides making the most of Web resources in class, teachers
are required to boost students‘ motivation to do so on their own, improving
information competency and exposing them to various forms of individual
language learning practices.
The main advantage of using podcasts in language education is their
actuality compared to other learning tools. Being constantly updated and
reflecting the newest possible trends and topics of people‘s lives, podcasts
captivate students‘ attention. With podcasts, teachers are sure to get even the
most reluctant students to speak and share their opinions on the given topic.
Podcasts also offer authenticity of language material as it is native
speakers who produce them pursuing different purposes: entertainment,
education, general information distribution, etc. Teachers‘ task is to choose from
a great variety of podcasts the one that will suit the particular needs of a certain
group of students.
TO THE ISSUE OF BASIC CLIL PRINCIPLES
Zharinova Ye.G. (Moscow), Peshkova O.G. (Kharkiv)
CLIL, as a term, can be traced back to 1994 and Professor David Marsh of
the University of Jyväskylä in Finland. But while the term ―CLIL‖ can be a
relatively recent European innovation, the concept of CLIL has been used long
before 1994.
CLIL is simply the teaching of subjects to students in a language that is
not their own. So we have two elements to look at here: The subject: This can be
anything from academic subjects like physics and history, to even life skills
taught in a classroom context. The medium of instruction: This is the language
used inside the classroom to explain the subject.
Just as ―integrated‖ suggests, a CLIL class hits two birds with one stone:
the subject matter and the target language. However, to tell the truth, CLIL is
not a language class. It‘s a subject class taught in a certain language. While
students are learning about the subject matter, they‘re also learning a new
language alongside it.
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Because a foreign language is used, students might have a disorienting
experience initially, which is to be expected. For all intents and purposes, it is
really just a subset of the learning experience. There will be times when
students may hug a foreign language dictionary like their life depended on it, or
they might just be going off of gestures and visual aids during the initial
lectures.
But that is quite okay. Because over time, in the process of researching
and learning about the subject, working the assignments, talking with classmates
and generally going about the usual coursework, new linguistic competencies
rise to the surface.
In CLIL, the subject matter provides the fodder as well as the
communicative context in which the target language is learned. That means
every vocabulary word, phrase and concept is both immediately relevant and
meaningful. There is a direct context in which the word becomes useful, vivid
and alive. In a French cooking class, or a Greek philosophy class, the linguistic
strides have a base to grow from.
Students learn the words, phrases and concepts as they need them. In fact,
in CLIL, students often first feel the necessity of learning the word/concept
before they actually discover what it means.
And because language is learned in context, students have an easier time
saving the lessons in long-term memory. They have a replete of anchors that
could remind them. In a way, they have the whole classroom experience tied to
it. In rote memorization, the mental connections are not as strong. The given
vocabulary sounds so random, even when they are grouped topically!
Sometimes there is even certain incongruence for the students, and they begin
asking, ―Why do we have to learn this? Where am I going to use this?‖ (Like I
said, these questions are automatically answered in a CLIL class. Students see
the need to learn it first, before they actually know what a word means.) In the
end, context always wins, lasting far longer and stronger than rote
memorization.
CLIL not only provides the context for learning, but it does so naturally
and in a way that mimics how we learn our first language as kids. It is important
to be reminded that when kindergarten students arrive for the very first day of
school, they are already fluent in their first language. They can communicate
with each other, and can tell the teacher what is wrong or what it is they want.
This competence was acquired sans any grammar lesson.
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In CLIL, there are hardly any grammar lessons. It does not concern itself
with surface forms like sentence structure or verb conjugation. Proper
observance of rules comes far second to the comprehension of language.
That is just how we learned as children. That is why there are plenty of
native speakers who have a hard time explaining the rules of grammar of their
native tongue, because they didn‘t learn it that way. They acquired their
language in the normal course of life, interacting with mom and dad, listening as
adults talk to each other, watching cartoons. It was not formalized training; it
was a very practical socialization.
With CLIL, you stop being the language teacher for the moment,
and become a subject teacher instead. CLIL-based lessons provide students with
meaningful context with which they can learn and anchor the target language,
learning it naturally.
CLIL the general method and CLIL as applied in a language class are still
in their infancy, to be sure. While more work needs to be done in coming up
with teaching techniques and strategies, what is clear today is that CLIL can be a
great way to teach a new language, broaden horizons and bring greater
understanding among diverse groups of people.
МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Житницька А.А. (Харків)
Сучасний світ неможливо уявити без знання англійської мови, адже
вона є мовою міжнародного спілкування, відомою і широко поширеною у
всьому світі. На даний момент існує безліч методик навчання іноземної
мови у ВНЗ. І з кожним днем їх стає все більше. Ми маємо величезний і
широкий вибір навчальних посібників, спеціальних курсів і навіть
мобільних додатків. Однак, необхідно запам‘ятати, що перевагу тієї чи
іншої методики навчання іноземної мови – це суто індивідуальна річ.
Використання методів (технологій) навчання іноземним мовам в
сучасному ВНЗ ґрунтується на розвитку відносин викладача та студентів.
Ці відносини припускають: перехід до співпраці, викладач виступає як
організатор навчальної діяльності, в якій студент веде самостійний пошук;
виявлення і максимальне використання незалежно-проектного досвіду,
узгодження його досвіду з суспільно значущим; активізацію особистісних
функцій студента і т. д. Вибір методу кожним конкретним викладачем
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базується на аналізі педагогічної ситуації. На визначенні методу навчання
іноземних мов обов‘язково позначиться, наприклад, кількість часу,
відведеного на навчальний предмет, окрему тему; рівень підготовленості
студентів, їх вікові особливості. матеріальна оснащеність освітнього
закладу; рівень підготовленості самого викладача. Вивчивши комплекс
умов, вчитель приймає рішення про використання в своїй роботі того чи
іншого методу.
Метод проектів – це комплексний метод навчання, який дозволяє
будувати навчальний процес виходячи з інтересів студентів , що дає їм
можливість проявити самостійність у плануванні, організації та контролю
своєї навчально-пізнавальної діяльності, результатом якої є створення
якого-небудь продукту або явища.
Результати виконаних проектів повинні бути «відчутними», тобто
якщо це теоретична проблема, то має бути знайдено її конкретне рішення,
якщо практична – досягнутий конкретний результат, готовий до
впровадження. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних,
творчих інтересів студентів, умінь самостійно конструювати свої знання,
орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність студентів –
індивідуальну, в парі, групову, яку студенти виконують протягом певного
відрізка часу. Цей метод органічно поєднується з методом навчання у
співпраці. Форми організації спільної діяльності над проектом
визначаються виходячи з особливостей тематики, цілей спільної
діяльності, інтересів учасників проекту. Головне, що в будь-якому разі це
різні види самостійної діяльності.
Цінність методу проектів для навчальної дисципліни «Англійська
мова за фахом» полягає в наступному:
- створюються необхідні умови для використання англійської мови
як засобу спілкування при вирішенні загальної задачі, що сприяє розвитку
комунікативної компетенції;
- розвиваються навички дослідницької, пізнавальної діяльності
(аналіз літератури, збір й обробка інформації, формулювання гіпотези,
пошук шляхів вирішення проблемних завдань);
- забезпечується автономність учня у навчанні, формуються вміння
усвідомленої самостійної навчальної діяльності, потреби в самоосвіті та
саморозвитку;
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- забезпечуються умови для формування інформаційної компетенції
учнів (пошук, прийом, перетворення, критичне мислення і передача
інформації, володіння телекомунікаційних-ними технологіями).
МОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ УСПІШНОГО
ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Зеніч О.В., Зоріна Т.М. (Харків)
В умовах інтеграції України в міжнародний науково-освітній
простір, вивчення іноземної мови, особливо англійської, є не просто
складником фундаментальної освіти, а стає одним з ключових для
задоволення таких вимог Болонського процесу, як розширення мобільності
учнів для взаємного збагачення європейським досвідом; підвищення
конкурентоспроможності випускників на внутрішньому, європейському і
світовому ринках праці.
Одним із пріоритетів вивчення іноземної мови є формування
мотивації у учнів до навчально – пізнавальної діяльності. Актуальність
цього обумовлена оновленням змісту навчання, постановою завдань
формування у школярів прийомів самостійного набуття знань,
пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, активної життєвої позиції.
Мотивація – це спонука учнів до активної учбової діяльності,
продуктивного пізнання змісту навчання.
На мотивацію учнівства впливають, зокрема, такі фактори: задля
якої практичної мети вивчається мова; відчуття, що вивчення мови
вдається, у разі успішності учня/учениці; бажання вільно спілкуватися з
різними людьми; заохочення з боку інших людей; цікавим може бути
вчитель, що викладає предмет, підручник, в якому зібрані теми, важливі
для учня/учениці – це все мотивує; захоплення культурою народу, мова
якого вивчається. Наприклад, учень буде вмотивований вивчити
англійську, якщо він чи вона збираються поїхати на навчання за кордон.
[1]
Все вищезазначене є потужною мотивацією для вивчення іноземної
мови, що істотно підвищує престиж цієї освітньої дисципліни.
Як же підвищити мотивацію дітей до навчальної діяльності? Для
вчителів, які займаються з учнями 6-7 років найефективнішим є
застосування гри. Для учнів 8-9 років використання ігор стає менш
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пріоритетним, ніж у молодшому віці, поступово набувають значення якісь
привілеї. Що стосується підлітків, тут з‘являються цікаві та творчі
завдання. Також сприяє підвищенню мотивації використання
інформаційних технологій. Це є цікавим і захоплюючим для дітей та
дозволяє сприймати мову в безпосередньому її застосуванні.
Під час уроку необхідно враховувати запити, інтереси і прагнення
дітей. Зацікавлення і задоволення мають бути основними переживаннями
дитини в процесі навчання. Потрібно постійно змінювати та чергувати
методи і прийоми навчання. Форма подання матеріалу повинна бути не
звичайною. Треба відзначати досягнення дитини. Не карати за невдачу.
Також необхідно використовувати мотиви зовнішньої мотивації . Ставити
оцінку учневі не за окрему відповідь, а займатися розвитком якостей.
Невід‘ємною складовою уроку повинен бути позитивний емоційний
настрій. Вчитель зобов‘язаний розвивати в учнів віру в себе.
Щоб досягти бажаного результату, треба підтримувати рівноправний
стиль стосунків між усіма учасниками навчання та підбадьорювати учнів,
коли вони зіштовхнуться з труднощами. На уроці необхідно забезпечити
різноманітність форм і методів навчання. Справжній вчитель завжди
зацікавить дитину до виконання завдань підвищеної складності, навчить
визначати мету.
Отже, до найефективніших методів, які сприяють підвищенню
мотивації до навчання іноземної мови є: віддана і зацікавлена підготовка
вчителя, застосування різноманітних форм роботи, проектування уроку у
вигляді гри, використання інформаційних технологій, творчих і цікавих
завдань.
Література:1. Dörnyei, Z., & Csizér, K. Ten commandments for
motivating language learners: Results of an empirical study. Language
Teaching Research, 2(3),1998. 2.Матковская И. Роль мотивации в
изучении иностранного м.
на разных м.
т обучения / И.
Матковская // Учитель. – № 3, май – июнь, 2005. – С. 12 – 19.
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Зінченко О.О., Завсеголова К.В. (Харків)
Метою розвитку навичок критичного мислення є розвиток розумових
навичок учнів, необхідних не тільки в навчанні, але і в повсякденному
житті (вміння працювати з інформацією, робити висновки, аналізувати
різні сторони явищ, аргументовано висловлювати власну думку,
відстоювати власну позицію). Формування критичного мислення в учнів в
період розширення інформаційного простору набуває особливої
актуальності, адже сучасна школа покликана виховати вільну, розвинену й
освічену особистість, що володіє певним суб‘єктивним досвідом, здатну
орієнтуватися в умовах постійно мінливого світу. Адже здатність
протистояти інформаційному тиску, вміння знаходити та знешкоджувати
маніпуляції є надзвичайно цінними навичками сьогодення. Технологія
розвитку критичного мислення була запропонована у 90-ті роки ХХ м..
американськими вченими К.Мередіт, Ч.Темпл, Дж.Стіл. В її основу
покладено психологічні дослідження Л.Виготського, Ж.Піаже та
педагогіку співробітництва Ш.Амонашвілі.
Критичне мислення – це процес аналізу, синтезування й
обґрунтовування оцінки достовірності або цінності інформації; властивість
сприймати ситуацію глобально, знаходити причини і альтернативи;
здатність генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів й
аргументів, коректно застосовувати отримані результати до проблем і
приймати зважені рішення – чому довіряти та що робити далі.
Методика розвитку критичного мислення заснована на творчому
співробітництві учня і вчителя, на розвитку в учнів аналітичного й
творчого підходів до будь-якого матеріалу. Методика орієнтується не на
запам‘ятовування фактологічного матеріалу, а на постановку проблеми і
пошук її розв‘язання. Ключовими етапами формування критичного
мислення є виклик, осмислення та рефлексія. Для кожного з етапів
використовуються свої технології. Так, для етапу виклику можуть бути
застосовані інструменти «Знаю – хочу знати – взнав», прогнозування за
ілюстрацією,
асоціація,
Кошик
ідей/Бреінстормінг,
Правильно/неправильно, Товсті/тонкі питання, Дерево припущень,
Алфавіт тощо. На етапі осмислення буде доцільним використання
технологій «6 капелюхів», Зигзаг, Fishbone, INSERT,Карусель, Ромашка
52

Блума. А на останньому етапі, рефлексії, можна попрацювати з кластером,
сінквейном, есе чи таблицями.
Побудова такого уроку вимагає багатьох знань і вмінь від самого
вчителя. Він має створювати атмосферу позитивної взаємодії учнів,
розумітися в тому, які форми й методи навчання ефективніші на певному
етапі уроку, а ще – і це принципово важливо – самому мислити критично.
Головною метою розвитку критичного мислення є вчити дітей не
тому, що саме вони повинні думати, а як вони мають думати.
Література:
1. Критичне мислення: ключові характеристики та вправи для його
розвитку. http://etwinning.com.ua/content/files/659841.pdf
2. Пометун О.
Як розвивати критичне мислення в учнів.
http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2
3. Nicole Awais, Frédéric Darbellay Le développement de la pensée critique :
enjeu interdisciplinaire dans le cadre scolaire

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У
СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТА
КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Золотарьова А.В. ( Красноград)
Стратегію модернізації освітнього процесу визначають інноваційний
розвиток, гуманізація навчання зорієнтованість його змісту на людські
цінності. [2]
Основне призначення іноземної мови – сприяти
дитині у виробленні навичок спілкування в усній та писемній формах.
Мета кожного вчителя сформувати в учнів комунікативну компетенцію,
базою якої є комунікативні вміння, що ґрунтуються на основі мовних
знань і навичок. [3]
Сучасні освітні технології забезпечують пізнавальний характер
навчання.[1] До них відносять і проблемне , рефлективне,різнорівневе
навчання; дослідницькі, проектні методи навчання та інші.
На даному етапі визначають гуманістичний підхід до освітньої
діяльності. Для формування мовної особистості треба об‘єднати зусилля
всіх учителів усіх навчальних предметів.
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Ніхто не буде заперечувати ,що в умовах глобалізації міжнародних
контактів зростає значення вивчення іноземної мови ,якій належить роль
важливого спілкування. Стратегію модернізації освітнього простору
визначають інноваційний розвиток , гуманізація навчання,інноваційний
розвиток, гуманізація навчання – зорієнтованість його змісту на людські
цінності.
Основне призначення іноземної мови, зокрема англійської, - сприяти
дитині у виробленні навичок спілкування в усній та писемній формах,
відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки в
типових сферах і ситуаціях. Мета кожного вчителя - сформувати в учнів
комунікативну компетентність , базою яких є комунікативні вміння, що
ґрунтуються на основі мовних знань і навичок.
Актуальним є питання формування комунікативної компетентності ,
що передбачає переорієнтацію вчителя на особистісно-діяльнісну модель
взаємодії з учнями. Адже важливо залучити самого учня до пошукової
навчально-пізнавальної діяльності, забезпечити партнерські стосунки
вчителя і учня , забезпечити діалогове спілкування не лише між учителем і
учнями, але й між самими учнями в процесі здобуття нових знань.
Ось тому комунікативно – діяльнісний підхід передбачає зростання
пріоритетності методів і форм навчальної діяльності , що забезпечують
соціальну взаємодію учнів у процесі комунікації. Такими можуть бути
інтерактивні методи навчання, що дають можливість виконувати
комунікативно – пізнавальні завдання засобами іншомовного спілкування і
інформаційно-комунікативні технології, рольові ігри, навчальні ситуативні
завдання, парні та групові форми роботи, проектна діяльність.
Але реалії сучасного життя передбачають навчання упродовж життя,
що дає усвідомлення необхідності самоосвітньої діяльності особистості та
її готовності опановувати нові знання зокрема вивчати мови. Такі реалії
потребують змін вимог до рівнів володіння іноземними мовами,
визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів,
використання адекватних форм і видів контролю. Важливо пам‘ятати , що
зорієнтованість змісту навчання іноземної мови передбачає цінність
особистісного розвитку й гуманізму.
Кожний конкретний учитель, виходячи з досвіду своїх попередників
та власних надбань, знаходить своє рішення проблеми комплексного
вивчення мови. Це сучасні освітні технології, що забезпечують
пізнавальний характер навчання.
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До таких технологій відносять:
 проблемне навчання;
 колективне навчання;
 різнорівневе навчання;
 дослідницькі методи;
 проектні методи навчання;
 технологію дебатів;
 технологію ділових, рольових та інших видів ігор;;
 навчання у співпраці
 технологію дистанційного навчання
Ці технології на тому чи іншому рівні впроваджуються на
уроках і в позаурочний час. Учні захищають свої проекти, проводять
дослідження, виступають у різних ролях, пропонують власний
варіант рішення проблеми з урахуванням вікових і мовних
можливостей.
Формування
комунікативної компетентності вимагає переорієнтації вчителя на
особистісно –
м.
тенція модель взаємодії з учнями. Це
передбачає активне залучення самого учня до пошукової навчально –
пізнавальної діяльності, організованої на основі внутрішньої
мотивації, організацію спільної діяльності , партнерських стосунків
учителів і учнів; забезпечення ділового спілкування не лише між
учителями й учнями , а й між самими учнями і процесі здобування
нових знань.
Отже, сучасна організація навчання іноземної мови забезпечує
комунікативно – діяльнісний характер процесу оволодіння мовою в
інтеграції з міжкультурним спрямуванням його змісту. Зміст
сучасного навчання іноземної мови зорієнтовано на цінності
особистісного розвитку й гуманізму. Для оформлення мовної
особистості треба об‘єднати зусилля всіх учителів усіх шкільних
предметів. Питання поліпшення якості навчання іноземної мови
залишається актуальним.
Література
1.Буренко В. Стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної
освіти/ Валентина Буренко, Валерій Редько// Іноземні мови в сучасній
школі. 2012.- №4.- с.28-33
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2. Карп‘юк О.Д. Європейське Мовне Портфоліо: методичне видання /
О.Д.Карп‘юк.- Тернопіль: Лібра Терра, 2008. – 112с.
3. Сажко Л.А. Особливості формування іншомовної комунікативної
компетенції у школах з поглибленим вивченням іноземних мов /
Л.А.Сажко // Іноземні мови. – 2011. - №1. – с.26-30
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄТВОРЧИХ ЦІННОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Зубкова Л. М. (Харків)
Загальнолюдські цінності – життя, здоров‘я, любов, освіта, праця,
мир, краса, батьківщина, добробут і самодостатність людини – завжди
привертали увагу людей у різні часи. Моральні, естетичні, економічні,
правові та інші цінності характеризують особистість, а їх розвиток є
основним завданням гуманістичної педагогіки [1, с . 15].
Позиція людини стосовно явищ дійсності є обумовленою змістом її
ціннісних орієнтацій. Оскільки формами прояву цінностей є навчання,
спілкування, професійна діяльність, праця, спорт, дослідницька діяльність,
зазначаємо, що в результаті педагогічного впливу на особистість можна
налаштувати її на активне формування життєвого самовдосконалення
згідно моральних та пізнавальних цінностей, пов‘язаних з майбутньою
професією [2, с.102 ].
У результаті виконання певних вправ студенти доходили висновку,
що цінності є каталізатором якості нашого життя, надають йому змісту,
визначають позитивне та негативне навкруги; важливим для людини є
розвиток системи цінностей, пов‘язаної з визначенням сенсу життя.
Для цього, наприклад, на практичних заняттях з дисципліни
„Англійська мова‖ студентам було запропоновано виконати наступні
завдання:
1. Скласти портрет людини, яка досягла успіху і реалізувалася у
житті, оформити його у вигляді есе;
2. Дати відповідь на питання: „що входить до поняття
„життєтворчість‖? Вам запропонували дати інтерв‘ю. Чи популяризували б
Ви життєтворчі орієнтири серед молоді?‖ .
Важливою метою заняття за темою „Life is …‖ було усвідомлення
студентами власного сприйняття життя, визначення життєвих цінностей і
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пріоритетів. Студентам було запропоновано перевести з англійської мови
твердження (Життя – це борг, виконай його. Життя – це гра, зіграй в неї.
Життя – це благо, збережи його. Життя – це загадка, розгадай її. Життя –
це любов, насолоджуйся нею. Життя – це обіцянка, виконай її. Життя – це
смуток, переживи його. Життя – це пісня, проспівай її. Життя – це трагедія,
переживи її. Життя – це можливість, скористайся нею. Життя – це
блаженство, скуштуй його. Життя – це виклик, прийми його. Життя – це
пригода, ризикни. Життя – це удача, не пропусти її. Життя – це
коштовність, не зламай її. Життя – це життя, борись за нього.). Потім їм
було необхідно обрати те, що найбільш відповідає їхньому відношенню до
життя, та аргументовано довести, чому вони так вважають.
Отже, введення до змісту навчальних дисциплін знань щодо процесу
самовдосконалення; упровадження у навчальний процес особистісноорієнтованих форм впливу на особистість студентів з метою навчання
способам самопізнання та самовдосконалення; створення образу
ідеального фахівця з метою активізації мотивації студентів до реалізації у
професійній діяльності, виявлення особистої життєвої позиції,
усвідомлення особистісних якостей, що є необхідними для реалізації
життєвого сценарію сприяло спрямованості студентів на формування в них
життєтворчих цінностей.
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ОСВІТНІЙ СЦЕНАРІЙ ЯК ЕФЕКТИВНА ІННОВАЦІЙНА
ТЕХНОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Ігнатова О. М. (Харків)
Постановка проблеми. Сьогодні знання іноземних мов є вимогою
часу, засобом міжособистісної комунікації та міжкультурного спілкування.
Необхідність та обов‘язковість навчання іноземних мов зумовила пошук
необхідних методів, прийомів, форм організації навчально-виховного
процесу, авторських методик та інноваційних технологій навчання.
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Мета та актуальність статті. Метою статті є використання
освітнього сценарію як ефективної форми роботи у процесі вивчення
іноземної мови в умовах сучасних освітніх технологій. Незважаючи на те,
що питання впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний
процес досліджується з різних аспектів, проблема використання освітнього
сценарію, як модульно-розвивальної технології у навчанні іноземних мов у
школі, потребує більш детального опрацювання .
Виклад основного матеріалу. Модульно-розвивальний процес має
організуватися заздалегідь розробленим сценарієм. На відміну від плану –
конспекту уроку, в якому відображено хід і зміст навчальних вправ,
сценарій розгорнутого дійства розвивальної міжсуб‘єктної взаємодії
утримує композиційний план, психолого – педагогічний і методично –
засобів зміст. План-конспект – це опис одного уроку, тоді як сценарій –
наукове висвітлення сюжетної лінії повного циклу навчальних занять від
установки і мотивації до контрольної рефлексії [2, с. 228].
Модульна система дає імпульс для різнобічного розвитку
особистості, активізує творчу діяльність учнів, їхню ініціативу, наближає
нас до конкретної дитини, допомагає розкрити її індивідуальність.
Освітній сценарій складається не на одне заняття, а на цілий
навчальний модуль (тобто тему). Отже, необхідно дібрати або самостійно
розробити навчальний матеріал, продумати характер проведення різних за
технологією модулів, визначити для себе і учнів кінцеву та проміжну мету,
передбачити форми контролю та рефлексії.
Наприклад, на першому міні-модулі це – фонетична обробка
лексики, тренувальні вправи на застосування її в усній мові, переклад з
української на англійську і навпаки, опис ілюстрації ( тобто є змога
використання усіх форм навчальної діяльності для розвитку усного
мовлення); на другому – робота з текстом і на третьому – виконання
граматичних завдань. Ми дістали змогу розділити вивчення фонетики,
граматики, лексики, об‘єднавши матеріал в окремі модулі. [1, с. 49].
Рис. 1 Освітній сценарій з англійської мови для 6 класу.
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Висновок. Застосовуючи технології модульного навчання, вчитель
отримує змогу урізноманітнювати свою роботу, творити нові технології,
удосконалювати вправи з актуалізації лексики, діалогічного й
монологічного мовлення. З‘являється можливість для більш глибокого
вивчення матеріалу при менших затратах часу.
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LEARNING FL IN ITALY AND UKRAINE
Magdalena Jiménez Naharro (Italy), Skryl O. (Ukraine)
As far as the teaching of FL is concerned, there has been a positive
evolution in the last years both in Italy and Ukraine. Although English is the
main FL, other languages such as Spanish, French and German are often studied
in Italy. As for Ukraine, German and Polish are worth mentioning. This social
massive change is due to the idea of better opportunities in life.
However, being the language of globalization English is becoming
extremely important in every country. Compared to Germany or the Netherlands
neither Italy nor Ukraine grew up hearing English on TV. Big cities such as
Rome or Milan in Italy and Kiev or Kharkiv in Ukraine have a higher demand
for teachers and more language schools to choose from.
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In secondary education, CLIL methodology started to be disseminated
compulsory from 2010 in Italy. In higher education universities look towards
internationalization and start to deliver many technical courses in English. In
this respect, we speak of EMI or English mediated instruction. In comparison
with the past foreign languages are better taught in secondary schools and at
universities with modern methodologies, but many people ask for private
courses as well.
As for the ways of learning English in Ukraine that are worth mentioning,
the most widespread is taking private lessons. However, choosing a private
teacher, the student should be aware of his qualifications and the way he/she
motivates while teaching English. While talking about popular language
schools, British Council is one of the main language schools too. But there are
different smaller English schools working locally: International House, Green
House, etc. It is rather convenient as most people prefer to hire an English
course in the area. The problem that can arise at such schools is the number of
students in the group. The student should take into account that the number of
people must vary from 4 to 8.
Nowadays it is popular to have distant studies too. Lack of speaking and
mostly no control in checking the tasks provided seem to make a problem.
However, this way has appeared to be for highly motivated students. Thus, the
level of motivation in learning English is rather high. Moreover, CLIL
methodology is actively implemented in Ukraine too.
As a result, people in both countries reach higher levels of linguistic
competence and are interested in plurilingualism.
Key words: FL teaching, FL motivation, CLIL, EMI
NEW СHALLENGES WITH INTRODUCING OF A NEW
INTERNATIONAL TEST IN THE SPHERE OF ENGLISH FOR
SPECIAL PURPOSES
Kamenskaya M.G. (Kharkiv)
OET stands for Occupational English Test which is officially
м.
тенці by healthcare regulators in Australia, New Zealand, Singapore,
Germany, India, UK, the USA and many other countries, and has recently been
adopted as an official test for doctors, nurses and midwives who need to prove
their English language skills to work in healthcare in English-speaking
countries. OET is a high-respected international English language test,
established in the late 1980s under contract to the Australian Federal
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Government; OET continues to remain relevant through continuous research and
validation.
Since 2013 OET has been owned by Cambridge Boxhill Language
Assessment, a venture between Cambridge Assessment English and Box Hill
Institute.
Box Hill Institute is a leading Australian vocational and higher education
provider, active both in Australia and overseas.
Ukraine signed up for OET in 2018. Healthcare regulators and employers
worldwide are м.
тенція the Occupational English Test (OET) as an
effective way of ensuring that the staff hasthe English language skills they need.
OET has been developed specifically for 12 healthcare professions: Dentistry,
Dietetics, Medicine, Nursing, Occupational Therapy, Optometry, Pharmacy,
Physiotherapy, Podiatry, Radiography, Speech Pathology and Veterinary
Science.
Healthcare professionals choose OET because it helps them prove they
have the right level of English for work or study, while also learning the kind of
language they will need every day at work.
And that is not all – healthcare professionals choose OET because OET
uses real healthcare scenarios so you will feel more confident on test day. OET
is widely recognised as proof of English proficiency for registration, study and
work in the healthcare sector, as well as for visas in some countries. It is easy to
prepare for the test using the OET Preparation Portal. OET helps you develop
language skills for success in your career. There are some success stories about
occupational English test:
- ―OET has given me the confidence that I will be acceptable, I will be able
to communicate… It has given me the confidence that eventually I will be
able to fit in.‖
- ―There has been a massive improvement in my communication with
patients and with my colleagues.‖
- ―A test that evaluates communication skills is the best way to achieve my
goals.‖
- ―I felt welcome and relaxed, there was a good atmosphere to do the test.‖
- ―Once I got my OET, I could apply for jobs and got interviews straight
away.‖
This means that educators and employers can be confident that successful
candidates have that level of English communication skills which is required for
safe and high-quality patient care. At the same time, healthcare professionals
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find the test accessible because it is based on familiar workplace situations,
helping them to ensure that they can use English effectively in their professional
life.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕСТОВИЙ
КОНТРОЛЬ МОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Кіктенко Т. М. (м. Харків)
Тестування та оцінювання стало невід‘ємною складовою частиною
навчання іноземним мовам. Такий вид контролю визначає рівень
сформованості іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь і допомагає
управляти процесом навчання.
В процесі тестування перевіряється здібність користуватись мовою
як засобом спілкування в заданих програмою ситуаціях. Об‘єктом
перевірки є рівень сформованості мовних навичок і вмінь з усіх видів
мовленнєвої діяльності, тобто рівень комунікативної компетенції.
Тестовий контроль сприяє вихованню в учнів здатності до
самодисципліни та м.
тенція ми ям ся, емоційної врівноваженості
до стресових впливів і подальшого розвитку в учнів умінь інтелектуальної
діяльності.
На сучасному уроці тестові завдання також розвивають здібності
учнів і водночас є економним і оперативним видом контролю,
забезпечують індивідуальний підхід. Але вони мають певні негативні
риси: виявляють часом не стільки глибокі знання учнів, скільки учнівську
кмітливість та інтуїцію.
Та найважливішою переваго тестового контролю є те, що оцінка
навчальних досягнень учнів відрізняється більшою об‘єктивністю й
незалежністю від ймовірної суб‘єктивної думки вчителя [2, с. 301].
Наукою обґрунтовано, що тестовий контроль є своєчасним,
педагогічно доцільним, зрозумілим для учня, об‘єктивним і справедливим.
Важливо зазначити, що застосування тестів не тільки підвищує
об‘єктивність оцінювання, але й позитивно впливає на рівень поточної
успішності, полегшує формування в учнів здатності до самоконтролю.
Використання тестових технологій у процесі викладання англійської
мови є доцільним на різних етапах вивчення програмового матеріалу.
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Великі можливості для розвитку навичок говоріння, аудіювання, письма та
читання дають різні джерела інтернету, на основі яких можна складати
тести різного рівня складності. На основі невеликого тексту можна скласти
багато видів робіт і різного роду тестів.
У процесі навчання читанню тестові завдання конструюються таким
чином, щоб створити сприятливі умови для тестування, які повинні
продемонструвати вміння розуміти письмовий текст на найкращому для
учнів рівні. З цією метою пропонуються для опрацювання тести, які мають
новизну та пізнавальну цінність, і релевантні ситуаціям повсякденного
життя [1, с. 165].
Загалом, тести поділяються на формуючі та підсумкові [3,с.379] і
визначають сформованість комунікативної компетенції з усіх видів
мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письма). Також
долучаються тести з використання мови.
Таким чином, у процесі виконання тестових завдань, учні
навчаються оперативно приймати рішення (оскільки час на виконання
завдань регламентується), аналізувати та контролювати свою роботу, у них
формуються прагнення до самоорганізації, відповідальність за свою
роботу, бажання успішно працювати та підвищувати навчальні досягнення.
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ
Ковальова А. В. (Харків)
Підготовка сучасного фахівця зі знанням іноземної мови
професійного спрямування для обміну науковою інформацією,
ознайомлення з новими технологіями, спілкування із зарубіжними
партнерами є важливою складовою реформування вищої освіти.
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Наближення національних освітніх стандартів до європейських вимагає на
рівні профільного навчання іноземним мовам у немовних ВНЗ формування
професійної іншомовної комунікативної компетенції студентів з
використанням інноваційних технологій.
Комунікативно-мовленнєва компетенція, що базується на системнодіяльнісному та комунікативному підходах до навчання, формується з
набуттям індивідуального мовного досвіду особистістю та об‘єднує
когнітивні вміння, тобто вміння планувати та організовувати
висловлювання, та лінгвістичні вміння, тобто вміння формулювати їх
мовними засобами.
Європейські програми зміщують увагу з вивчення окремих мовних
елементів на володіння мовою як інтегрованою системою вмінь та знань. В
педагогічній філософії фахову мовну освіту розглядають як здобуття знань
та інтегрованих мовленнєвих вмінь в залежності від вимог професійної
ситуації в природному фаховому контексті.
Комунікативно-мовленнєва
компетенція
відноситься
до
продуктивних видів діяльності. Завдання вважають комунікативними,
якщо вони потребують обговорення з метою реалізації комунікативної
мети. Під час виконання завдань учасники звершують дії інтеракції,
продукції, рецепції або медітації.
Складовими іншомовної професійної компетенції вважають
професійну комунікативно-мовленнєву та лексичну компетенції. Як
майбутній фахівець, студент має виконувати комунікативно-мовленнєві
завдання в умовах, типових для специфічної сфери діяльності, а навчання
має спиратися на специфічний зміст, пов‘язаний з фаховою сферою.
Навчальний матеріал професійної сфери може охоплювати
автентичні англомовні тексти, публікації результатів експериментальних
досліджень, матеріали наукових конференцій, статті у періодичних
фахових виданнях чи у мережі Інтернет. Тексти за фахом з підручників є
також прикладами наукової прози та викладу основних теоретичних
понять засобами іноземної мови, що можуть бути зразками при написанні
рефератів та інших завдань.
Предметом навчання майбутніх фахівців визначено спеціальну
галузеву лексику, що засвоюється з використанням інтерактивних методів.
Оволодіння знаннями фахової термінології та навичками використання
вузькоспеціалізованої лексики є актуальним завданням у формуванні
професійної лексичної компетенції студентів. Автентичні тексти є
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джерелом словникового запасу студентів з фаху, прикладом вживання
термінологічної лексики у контексті, стимулом для мовленнєвої активності
студентів під час інтерактивної м.
тенція ми комунікації.
Критеріями відбору іншомовної професійної лексики з фахових
автентичних джерел на основі типових показників, за висновками
фахівців, визначено критерії професійної спрямованості, адекватності
навчального матеріалу цілям навчання, частотності, практичної
необхідності, тематичності. Критерії відбору фахової лексики лежать у
площині цілей професійно орієнтованого навчання іноземним мовам та
формування лексичної компетенції студентів.
Контроль професійної комунікативно-мовленнєвої та лексичної
компетенцій базується на «контролі досягнень» (перевірці досягнення
специфічної мети) та «контролі володіння навичками та вміннями»
(перевірці вмінь) у реальному життєвому застосуванні.
Досвід формування комунікативної компетенції свідчить про
достатньо високу мотивацію студентів до досягнення комунікативних
цілей у навчанні іноземної мови професійного спрямування через фахову
соціально-інтерактивну діяльність, застосування проблемного підходу і
інтерактивних технологій.
ГРА ЯК ОДНА З МЕТОДИК ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ
Ковінько К.В. (Харків)
Ігрова діяльність на заняттях іноземної мови не лише допомагає
організації процесу спілкування, але і максимально наближає його до
природної комунікації. Гра розвиває розумову і вольову активність.
Складний і одночасно захоплюючий процес, що вимагає величезної
концентрації уваги, тренує пам‘ять, розвиває мовленнєві навички. Ігрові
вправи захоплюють навіть самих пасивних і слабо підготовлених
студентів, що позитивно впливає на успішність засвоєння матеріалу.
Відчуття рівності, атмосфера захопленості й радості, почуття можливості
виконання завдань – все це дає можливість студентам подолати
сором‘язливість, що заважає вільно вживати під час комунікації слова
іноземної мови, знижується страх помилок, і позитивно позначається на
результатах навчання. При цьому непомітно засвоюється мовний матеріал,
а разом з цим виникає почуття задоволення; студент має можливість більш
вільно спілкуватися з усіма одногрупниками.
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Водночас гра передбачає певну напругу емоційних і розумових
сил, а також вміння приймати рішення (що робити, що сказати, як
будувати речення та питання). Бажання вирішити ці питання загострює
розумову діяльність граючих. Позитивним є і той факт, що при цьому
учень м. говорить іноземною мовою. З цього випливає, що ігровий
метод включає в себе багато навчальних можливостей. А для студентів,
перш за все, гра – захоплююче заняття. Цим вона і приваблює викладачів
іноземної мови. Але значення гри неможливо вичерпати й оцінити лише
розважально-рекреативними можливостями. У тому й полягає її феномен,
що, як розвага та відпочинок, вона здатна перерости в процес навчання, у
творчість, у тип людських відносин та застосування набутих навичок в
роботі.
Основними ігровими методиками сучасності є скрайбінг
(мальований, аплікаційний, магнітний, комп‘ютерний), сторітелінг, ПОПС
формула (позиція, обґрунтування, приклад, наслідок (следствие)), 6
капелюхів мислення (збирання об‘єктивних фактів, прояв емоцій, пошук
переваг, пошук недоліків, творчий аналіз, почуття та інтуїцію), світове
кафе або круглий стіл (обмін думками, ідеями, емоціями), кейс-метод
(наприклад, ситуацію глобального масштабу загальнолюдського
характеру) тощо. Викладач обирає одну із методик та проводить заняття на
високому рівні, допомагаючи
студентам покращити комунікативні
навички та розкрити їхній мовний потенціал.
Ігрові методики хоча і є допоміжними та зазвичай застосовуються
як самостійний метод засвоєння певного матеріалу (наприклад, активне
використання нової лексики в межах певного ігрового кейсу), як елементи,
іноді досить важливого, іншого методу навчання (наприклад, сприяння
побудові питань та відповідей, таким чином студенти краще засвоюють
граматичний матеріал), як частина заняття або перехід від однієї теми до
іншої, під час якої студенти краще повторюють або засвоюють новий
матеріал (наприклад, вступ до нової теми (brainstorming), пояснення,
повторення раніше засвоєного матеріалу на практиці, закріплення
матеріалу, контроль або виконання певних практичних вправ, що
потребують активного спілкування в аудиторії).
Таким чином ігрові методи під час навчання охоплюють увесь
процес навчання та допомагають створенню більш сприятливих для цього
умов.
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МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ
Кожевіна І. В. (Куп‘янськ)
Вчитель є ключовою фігурою в організації навчання, адже саме від
його особистості та професійності залежить якість отриманих учнями
знань та їх бажання вивчати іноземну мову. Цього неможливо досягти,
якщо у вчителя немає відповідної мотивації до роботи.
Досвід роботи засвідчив, що для здійснення конструктивної
взаємодії з учнем у вчителя мають бути розвинуті такі структурні
компоненти його особистості:
 мотиваційний;
 змістовно-процесуальний;
 емоційно-вольовий;
 конструктивний.
Мотиваційний компонент забезпечує позитивне ставлення вчителя
до педагогічної діяльності та проявляється у прагненні особистості до
самоосвіти та самовдосконалення. Вважаємо, що мотиваційний компонент
покращується, якщо вчитель іноземної мови приймає участь у різних
заходах, що спрямовані на підвищення його кваліфікації. На даний момент
існує безліч можливостей покращити педагогічну майстерність як під час
живого спілкування з колегами, так і беручи участь у семінарах та
вебінарах, що організовано за допомогою інформаційних технологій. Саме
під час таких заходів педагоги знайомляться з новими цікавими методами,
що застосовуються їх колегами, що у свою чергу, сприяє підвищенню
мотивації до впровадження нових ідей у освітній процес та підвищенню
цікавості учнів до навчання.
Змістовно-процесуальний
компонент
передбачає
наявність
динамічної системи знань вчителя з основ педагогіки та психології, що
дозволяє йому оцінити рівень зацікавленості класу у вивченні навчальної
дисципліни та за умови низької мотивації учнів знайти шляхи підвищення
інтересу до дисципліни. Говорячи про викладання іноземної мови,
підвищити мотивацію учнів можна за допомогою проведення
різноманітних ігор та впровадження ігрових ситуацій у навчальний процес.
Відомо, що моделювання життєвих ситуацій завжди викликає цікавість.
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Емоційно-вольовий компонент відображає здатність педагога до
самоаналізу, самокритики та вимогливості, а також можливості вчителя
співчувати учню та зрозуміти його внутрішній світ, тоді як
конструктивний компонент відображає наявність інтелектуальної
ініціативи, над ситуативного рівня педагогічного мислення та
педагогічного передбачення [1, с. 158]
Література:
1. Зуєва М. В. Організація навчально-педагогічного співробітництва
у навчально-виховному процесі вищої школи / М. В. Зуєва // Проблеми та
перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб.
наук. м.. / м. . Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків :
НТУ «ХПІ», 2010. – Вип. 25 (29). – С. 156-163.
КОМУНІКАТИВНЕ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ
Козлова Т.М. (Харків)
В умовах безперервного розширення міжнародних контактів
досягнення головної мети навчання іноземних мов – сформованості
комунікативної компетенції – набуває особливого значення. Формування
іншомовної граматичної компетентності в учнів середньої школи є
необхідною передумовою для реалізації іншомовної комунікативної
діяльності в межах прямого і опосередкованого спілкування.
Обгрунтування питань викладання граматики висвітлено в роботах таких
науковців, як Л.М. Черноватий, Т.О. Стеченко, Д.А. Руснак, Ю.В.
Машкіна, Є.І. Пассов, Ю.А. Ситнов, та м.. [2] З їх точки зору, навчання
іншомовної граматики є обов‘язковою умовою формування полікультурної
мовної особистості учнів середньої школи, що передбачає не лише
розуміння правил, формування навичок і вмінь, але й розвиток відчуття
мови, тобто концептуального усвідомлення доцільності використання тих
чи інших явищ. Звідси вагомою є граматична усвідомленість як здатність
людини розмірковувати над процесами формування своєї граматичної
компетентності, свідомо реєструвати й розпізнавати граматичні структури
в усному і писемному мовленні.
Однак багато європейських педагогів відзначають, що освітні і
розвиваючі цілі в навчанні не досягаються через те, що школярі при
вивченні традиційних граматик іноземних мов не розуміють ні практичної
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значущості вивчення граматичних термінів і понять, ні цілей граматичного
аналізу. Тому наразі при вивченні граматики на середньому етапі
продуктивним є використання комунікативного підходу. Іноземна мова
належить до предметів, якими учень оволодіває в процесі активної
мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо). Саме
тому даний підхід здатний забезпечити мотиваційно-спонукальний рівень
спілкування, створити обстановку, наближену до реальних умов, коли
зазвичай і виникає потреба у спілкуванні між людьми.
При оволодінні граматикою в шкільному курсі іноземної мови
особлива увага повинна бути приділена теорії, з використанням наочності,
і її оптимальному поєднанню з мовною практикою. При цьому основним
методологічною засадою є принцип свідомості – учні повинні ясно
усвідомлювати комунікативну спрямованість досліджуваних граматичних
структур та уміти розшифровувати схеми і таблиці. Комунікативна мета
навчання граматиці в середній школі дозволяє сформулювати основну
вимогу до обсягу граматичного матеріалу, що підлягає засвоєнню в
середній школі: він повинен бути достатнім для користування мовою як
засобом спілкування в заданих програмою межах і реальним для засвоєння
його в даних умовах. [1]
НМК English Plus Starter 2nd Edition – новий курс англійської мови, що
вийшов з друку у 2017 році. Суттєвою перевагою даного НМК є те, що
представлені у ньому граматичні вправи: 1. навчають дій з граматичним
матеріалом; 2. відображають психофізіологічні та лінгвістичні
закономірності; 3. розвивають різні види мовленнєвої діяльності; 4. мають
комунікативну спрямованість; 5. розташовані в порядку від більш легких
до більш важких; 6. активізують розумову діяльність учнів (ставлять
проблемні завдання); 7. містять різноманітні завдання для учнів з різними
потребами.
Серед недоліків можна виділити відсутність цікавої історії, герої якої
з‘являлися б у кожному розділі, стимулюючи дітей до творчого
використання вивченого лексичного та граматичного матеріалу.
НМК English Plus Starter 2nd Edition – якісний, методологічно
правильний
посібник,
що
відповідає
більшості
сучасних
загальноєвропейських та українських вимог до організації освітнього
процесу, а його незначні недоліки, по-перше, не впливають суттєво на
кінцевий рівень оволодіння необхідними навичками та уміннями різного
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плану і по-друге, можуть легко бути усунені шляхом використання
додаткових роздаткових матеріалів.
Література: 1. Навчання іноземних мов у школі та ВНЗ під ред.
Колковой, М.К. [Текст] / / Методичний посібник для викладачів – СПб.:
КАРО, 2001. – 235 с.
1. Цілі навчання іноземної мови. / Под м. . Є. І. Пассова, Є. С.
Кузнєцової. – Воронеж: Інтерлінгва, 2002.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ
Комар Р. О. (Харків)
Згідно з принципами Болонської декларації ставиться питання
підвищення ролі самоосвіти майбутніх фахівців. Підвищення ролі
професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції шляхом
застосування нових технологій, наприклад, комп‘ютерних.
Необхідно брати до уваги інтегративний характер як самої
мовленнєвої взаємодії, так і принципи врахування рекомендації Комітету з
питань Ради Європи та програми «Англійська мова для професійного
спрямування» [1, с. 35].
Процес євроінтеграції вимагає високого рівня комунікативної
компетенції як обов‘язкового компонента вищої освіти. Студенти мають
володіти знаннями предметного змісту того, що вони мають повідомити
(мовленнєві кліше, словосполучення). В процесі організації написання
наукових тез для участі у наукових конференціях, студенти мають
визначатися специфічними аспектами певного вищого навчального
закладу, та бути тісно пов‘язаними з міжкультурною комунікативною
компетенцією, яка охоплює мовну, соціальну, культурну, професійну та
англомовну компетенцію. Поняття «мовлення» як певний вид діяльності
було визначено Л. Виготським [2, с.40], за яким професійне мовлення
необхідно розглядати як вид діяльності людей певної галузі знань, що
знаходить виявлення у користуванні мовою конкретного фаху в процесі
спілкування.
В Михайлюк вважає, що «знання мови професії підвищує ефективність
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праці, продуктивність виробництва, допомагає краще орієнтуватися в
безпосередніх ділових стосунках» [3, с.33].
У численних працях розглядаються різні підходи до викладання
іноземної мови, процеси вивчення і оволодіння мовою у професійнооріентованому курсі. Іншими словами не існує методик навчання мови для
спеціальних цілей, тому питання щодо вдосконалення методів і підходів
при організації курсу іноземної мови за професійним спрямуванням,
залишається відкритим. Метою комп‘ютерної програми є забезпечення
підтримки у формуванні наукової
англомовної компетенції у процесі
написання наукових тез майбутніх фахівців фінансово-економічного
спрямування.
Визначаючи критерії відбору наукових тез як навчального
текстового матеріалу, необхідно формувати у студентів компетенції
наукового спілкування в коротких формулюваннях, викладання усного
виступу (доповідь) на конференції, відбору висловлювань з урахуванням
комунікативних намірів ( м.
тенція м) та критерій частоти вживання.
Загальну гіпотезу треба сформулювати таким чином: високий рівень
сформованості комунікативної компетенції студентів – майбутніх фахівців
фінансово-економічного спрямування можливо досягти за умови
організації їхньої самостійної роботи засобом спеціально розробленої
НККП (навчально-контролююча комп‘ютерна програма), яка повністю
інтегрується в навчальний процес і відповідає професійним вимогам.
Таким чином, функції викладача, комп‘ютерної програми є
обов‘язковим компонентом фахової підготовки спеціаліста фінансовоекономічного спрямування. У процесі підготовки майбутніх фахівців на
самостійних заняттях допомагає написання наукових тез, які сприяють
формуванню «мовної» професійної компетентності студентів та
підготують їх до здійснення ефективної комунікаційної взаємодії у
майбутньому професійному середовищі.
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КОНФЛИКТ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Компанец Н. Л. (Кегичевка)
В современных условиях преподавания, важное место занимает
правильное поведение педагога в конфликтных ситуациях. Знание
природы конфликтов может помочь учителю лучше сориентироваться в
сложных условиях социальной реальности, находить решения в
нестандартных, более того, экстремальных ситуациях. В результате
овладения этим знанием формируется определенный уровень критического
мышления педагога, то есть способность адекватно воспринимать
социальную действительность и ориентироваться в логике социального
развития через анализ течения различных социальных конфликтов и
противоречий. Это позволяет, с одной стороны, видеть в конфликте не
только основу нестабильности и деструктивности, но и источник
социального развития, с другой стороны – не рассматривать
бесконфликтное поведение единственно верной формой социального
взаимодействия.
Особенно важным является рассмотрение конфликтов, наиболее
характерных для системы среднего образования и противоречий, которые
возникают в процессе взаимодействия «учитель – ученик». При этом,
следует определиться с понятием «педагогический конфликт». Как
вариант, можно рассматривать столкновение субъектов в сфере учебновоспитательной деятельности, которое может быть обусловлено
различными причинами (от расхождения в системах ценностей до
расхождения личностных ожиданий). С точки зрения участников, можно
выделить следующие основные виды конфликтов: ученик – ученик, ученик
– учитель, ученик – родители, ученик – администратор, родители –
родители, учитель – учитель, учитель – родители, учитель –
администратор,
родители
–
администратор,
администратор
–
администратор. Возможны и другие комбинации, при чем как
межличностные, так и межгрупповые.
По характеру можно выделить следующие конфликты: деятельности
(возникают по-поводу успеваемости ученика), поведения (возникают из-за
нарушения правил поведения в школе и вне ее), отношений (возникают с
сфере эмоционально-личностных отношений участников учебновоспитательного процесса).
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Знание о конкретном виде конфликта делает возможным поиск средств
его конструктивного решения. Как правило, после снятия эмоционального
напряжения, можно переходить к организации переговорного процесса.
Среди возможных методов диагностики и разрешения конфликтов следует
отметить психологические (беседы, тесты, игры), социологические
(наблюдение, аналитика, опрос, эксперимент), пр.
Устранение противоречий, которые приводят к конфликтам, а также
нормализация отношений между соперниками называется процессом
разрешения конфликта.
Таким образом, конфликт – сложное понятие, которое затрагивает
разные сферы общественной жизни, в том числе и сферу образования. Для
решения конфликтов важным является умение сотрудничать, вести
цивилизованный диалог (поскольку переговорные практики являются
доминирующими в данной связи). Первые шаги социального
взаимодействия делаются каждым человеком в детстве, школе. Важную
роль при этом играет педагог, который, кроме профессиональных качеств,
для успешной деятельности должен иметь знания в сфере конфликтологии.
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СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Конєва М.З. (Харків)
Необхідність підготовки дедалі більшої кількості професійних
перекладачів виникла порівняно нещодавно, незважаючи на те, що
переклад є дуже давнім видом людської діяльності. Це зумовлено, перш за
все, «інформаційним вибухом», що стався в другій половині ХХ сторіччя,
у результаті різкого збільшення обсягу інформації, якою стали
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обмінюватися люди і народи внаслідок значного зростання їх міжнародних
контактів і листування [1, с. 12].
Проблема професійної компетентності майбутніх перекладачів,
незважаючи на свою актуальність, майже не ставала предметом
спеціального науково-педагогічного дослідження вітчизняних науковців
(Л. Бархударов, І. Зимня, О. Каде, В. Комісаров, В. Крупнов, Л. Латишев,
З. Львовська, Р. Міньяр-Белоручев, Ю. Найда, О. Петрова тощо).
Термін «професійна комунікативна компетентність» є відносно новим
і ще не досить поширеним серед перекладознавців. Його трактуємо як
професійно-особистісну характеристику, яка виявляється в характері
суб‘єктивності студента в навчально-професійній діяльності, забезпечує
його готовність і здатність виконувати професійні функції відповідно до
поставлених стандартів і вимог; бажання і уміння створювати нову
професійну реальність на рівні цілей, змісту, технологій, а також
розуміння і цілісне бачення майбутнім перекладачем змісту освіти і
конкретної ситуації в ньому як гуманітарного феномена [2, с. 13].
Професійна комунікативна компетентність майбутніх перекладачів це
також індивідуальні властивості суб‘єкта професійної перекладацької
діяльності, які необхідні й достатні для її реалізації на нормативно
визначеному рівні та які позитивно корелюють з її основними
результативними параметрами – якістю, точністю, продуктивністю,
надійністю перекладу.
Варто зазначити, що професія перекладача має свої особливості,
насамперед, це уміння переключатися з однієї мови на іншу; здатність
утримувати в пам‘яті різного обсягу мовленнєві продукти; уміння
використовувати фразеологічний ряд для висловлювання певної думки;
швидко формулювати висловлювання; досконало володіти мовою та
усвідомлювати соціокультурні особливості мовленнєвої взаємодії.
Багатогранний характер перекладацької діяльності робить завдання
підготовки кваліфікованих фахівців достатньо складним процесом і
вимагає від них спеціальних знань, умінь і навичок – перекладацьких,
педагогічних,
методичних,
дидактичних,
психологічних,
культурологічних. Майбутні перекладачі повинні постійно прагнути до
збагачення загальнокультурними знаннями з галузі країнознавства, історії і
літератури, поповнювати свій професійний досвід знаннями, необхідними
для перекладу в спеціальних галузях, мати високу загальну і світоглядну
культуру, широку ерудицію, такт, бути комунікабельними [3, с. 343]. Все
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це забезпечується взаємозв‘язком навчально-пізнавальної, науководослідницької, практичної педагогічної діяльності студентів – майбутніх
перекладачів.
Отже, сутність професійної комунікативної компетентності
майбутнього перекладача визначається як специфікою його професійної
діяльності, так і одночасно специфікою його професійної свідомості, як
іншомовної особливої – вторинної мовної особистості.
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ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА
ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ УЧБОВИХ
ЗАКЛАДАХ
Котова А.В., Сердюк В.М. (Харків)
У сучасній методиці викладання іноземних мов надзвичайно важливе
проблемне навчання, яке безпосередньо пов‘язане з формуванням усебічно
розвиненої особистості та її інтелектуальної творчої активності. Завдання
проблемного навчання – не лише засвоєння результатів наукового
пізнання, але й залучення студентів вузів до самого процесу отримання
цих результатів, формування їх пізнавальної самостійності в процесі
вивчення іноземних мов і розвиток їх творчих здібностей [4, с. 5].
Найпопулярнішим методом проблемного навчання студентів вищих
учбових закладів є метод проектів. Про використання проектної технології
на заняттях з іноземної мови пишуть деякі дослідники [1; 2; 3]. В основі
методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок і умінь студентів
самостійно конструювати свої знання, критично і творчо мислити під час
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вивчення іноземної мови, орієнтуватися у сучасному інформаційному
просторі.
Основними принципами використання методу проектів є такі.
Проект має бути включений в процес навчання і виховання студентів вузів;
студенти мають обговорювати реальні проблеми і ставити актуальні
завдання; робота студентів має бути осмисленою і активною; студенти
мають уміти чітко формулювати свої думки письмово; студенти мають
аналізувати нову інформацію, брати участь у презентації нових ідей, що
створює додаткову мотивацію до вивчення іноземної мови, а також формує
вміння навчатися.
Етапи роботи над проектом з іноземної мови включають постановку
мети; виявлення проблеми, формулювання завдань; обговорення можливих
варіантів дослідження, вибір способів дослідження; обміркування ходу
діяльності щодо виконання проекту, розподіл обов‘язків серед студентів;
безпосередньо процес дослідження, вирішення окремих організаційних
завдань; узагальнення результатів дослідження, формулювання висновків.
Успішна проектна діяльність студента – важлива і необхідна умова
використання проектного методу на заняттях з іноземної мови. В ході
виконання проектних завдань студент виявляється залученим в активний
творчий пізнавальний
м.
те на основі методики співпраці з
викладачем та іншими студентами, критичного аналізу успіхів і помилок
за допомогою викладача. Студент має приймати участь у процесі
виконання творчого завдання під час реалізації проекту самостійно та у
взаємодії з викладачем, а разом з цим – і в активний м.
те отримання
нових знань, поряд з закріпленням попередніх знань. Проектна методика
робить можливим залучення студентів вищих учбових закладів до активної
пошукової та науково-дослідної діяльності під час вивчення іноземної
мови.
Використання методу проектів на заняттях з іноземної мови у вищій
школі дозволяє викладачеві іноземних мов стати учасником творчого
м.
тен, реалізувати особово-орієнтований підхід до студента.
Проектна методика дає змогу ефективно формувати у студентів основні
компетентності:
інформаційно-комунікативну,
загальнокультурну,
громадянську, соціальну. При цьому значно підвищується рівень
підготовки з іноземної мови студента як майбутнього фахівця, що поза
сумнівом сприяє підвищенню його конкурентоспроможності на сучасному
ринку праці.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СASE-STUDY
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Кравченко А.Б. (Харків)
Сьогодні у нашому суспільстві виникла життєва потреба в творчих
та обдарованих дітях. А завданням сучасного вчителя зараз є не тільки
виявляти, а й розвивати здібності таких учнів. Вчитель повинен допомогти
дитині не розгубитися в сьогоденному суспільстві, навчити самостійно
вирішувати життєві проблеми . Його головним завданням стає мотивація
учнів на прояв ініціативи та самостійності. Педагог повинен організувати
самостійну діяльність учнів, в якій кожен міг би реалізувати свої здібності
та інтереси.
Фактично він створює умови, «розвиваюче середовище», в якому
стає можливим вироблення кожним учнем на рівні розвитку його
інтелектуальних та інших здібностей певних компетентностей, у процесі
реалізації ним своїх інтересів і бажань, докладених зусиль, взяття на себе
відповідальності та здійснення дій в напрямку поставлених цілей.
В організації такої діяльності однією з перспективних технологій
навчання стає так звана кейс-технологія (case-study). Ця технологія являє
собою синтез проблемного навчання, інформаційно- комунікативних
технологій та методу проектів.
Кейс-уроки — це інноваційний підхід у навчанні, тому що саме
таким чином вирішується головна проблема навчальних закладів: як
поєднати теорію з практикою і знання з компетентностями [2]. За останні
роки кейси досить широко поширилися у практиці навчання. Головне
призначення кейс-технологій — розвивати здатність опрацьовувати різні
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проблеми і знаходити їх рішення, іншими словами навчитися працювати з
інформацією.
Метод кейсів — метод навчання, який використовує опис реальних
ситуацій [1]. Учасники навчального процесу повинні досліджувати
ситуацію, розібратися в суті проблем, запропонувати можливі рішення і
вибрати найкраще з них. Кейси ґрунтуються на реальному, фактичному
матеріалі або ж наближені до реальної ситуації [3]. Суть технології полягає
в тому, що в основі його використовується опис конкретних ситуацій або
випадку (від англійського «case» — випадок).
По-перше, бажано, щоб представлений для аналізу випадок
відображав реальну життєву ситуацію. По-друге, в описі має бути
присутня проблема або ряд прямих чи непрямих труднощів, протиріч,
прихованих завдань для вирішення дослідником. По-третє, потрібно
оволодіння попереднім комплексом теоретичних знань для використання
їх у практичній площині вирішення конкретної проблеми або ряду
проблем. У процесі роботи над кейсом часто потрібно додаткове
інформаційне підживлення самих учасників роботи над аналізом ситуації.
В кінцевому результаті учні знаходять власні висновки, рішення
проблемної ситуації і нерідко як неоднозначні множинні рішення.
Література
1. Михайлова Э. А. Кейс и кейс-метод. – М.: Центр исслед. и менежд.,
1999.
2. Ситуаційна методика навчання : теорія і практика / Упор. О. Сидоренко,
В. Чуба. – К.:Центр інновацій та розвитку, 2001.
3. Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні
можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол.
моногр. – К.: МАУП, 2005.
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ –
НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Круглих Т.Ю. (Харків)
Незалежно від бажання людей в їх життя влилися і стали його органічною
часткою електронні засоби зв‘язку, цифрові технології, комп‘ютерна техніка.
Тому проникнення сучасних, в тому числі і мультимедійних, технологій в
галузь освіти є закономірним і невідворотним [3, с.20].
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Під мультимедійними засобами розуміють сукупність візуальних, аудіота інших засобів відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному
програмному середовищі.
Мультимедіа – це сукупність комп‘ютерних технологій, в якій одночасно
використовується кілька інформаційних середовищ: графіка, текст, відео,
фотографія, анімація, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід [2,
с.85].
Мультимедійне забезпечення навчального курсу може активізувати
пізнавальну діяльність учнів; візуальне і яскраве мультимедійне забезпечення
навчального курсу перетворює заняття англійської мови на цікаву подорож до
англомовної країни. Таким чином, мультимедійні технології в навчанні –
унікальні і цілком збільшують активне мислення учнів і їх комунікативні
здібності в соціальній практиці [1, с.15].
Новітні комп‘ютерні технології навчання дають змогу організувати
самостійні дії кожного учня. При навчанні аудіюванню кожен учень має змогу
слухати діалоги іноземною мовою, при вивченні граматичних явищ кожен
учень має змогу виконувати граматичні вправи, досягаючи кращих результатів і
т.д. Найбільш ефективними на уроках англійської мови є такі комп‘ютерні
програми, як Тriple play plus in English, English on holidays, English Gold, Hello,
America!, Bridge to English, Professor Higgins, English for communication і т.д.
Практично до будь-якого розділу підручника можна підібрати матеріал однієї з
вищезгаданих програм та застосувати його на уроці як допоміжний засіб при
введенні нового лексичного чи граматичного матеріалу [4, с.4].
Представлений у вигляді електронних презентацій матеріал істотно
розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання
звукового й відео супроводу й ефектів анімації. У ході роботи з комп‘ютером в
учнів задіються слухові і візуальні канали сприймання, що дозволяє збільшити
не тільки обсяг сприйманої інформації, але й міцність її засвоєння. Зміст
матеріалу спирається на принцип обліку індивідуальних особливостей учнів з
різним рівнем готовності до навчання, що передбачає можливість розвитку
кожного учня, а також дозволяє вибудовувати його індивідуальну освітню
траєкторію.
Кожен
мультимедійний
засіб
навчання
відрізняється
своєю
оригінальністю, але він є універсальними лише при комплексному застосуванні
засобів новітніх інформаційних технологій навчання з урахуванням їх
характеристик та дидактичних можливостей.
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Таким чином, можна зробити висновок, що використання
мультимедійних засобів в навчанні іноземної мови підвищить ефективність і
якість навчального процесу.
Література
1.
Гнатюк Д. ІТ – технології – перепустка до майбут.: Інформаційні
технології в школі // Директор школи. – 2003. - №47. – С.15-16.
2.
Нісімчук А.С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні
технології: Навчальний посібник .- К.: „Просвіта», 2000.-368 с.
3.
Освіта Полтавщини: Часопис № 11 « Електронні мультимедійні засоби
в сільському навчально-виховному закладі » / Редактор І.В. Охріменко –
Полтава: ПОІППО, 2007.- 85с.
4. Щаннікова Л. М. Особливості застосування мультимедійних технологій
на уроках іноземної мови на початковому рівні навчання [Електронний
ресурс]. –Режим доступуhttp://www.confcontact.com/2009 specpr/shanni.htm
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ТА ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
УЧНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Кузуб В.В., Шаповал Л.В., Гулій Т.В. (Харків)
Школа в Україні – це та ланка суспільного життя, яка значною мірою
впливає на розвиток дитини. Тому новітні технології навчання повинні
насамперед орієнтуватися на розвиток творчої особистості, здатної
м.
тенція ми ям ся в європейському соціумі.
Після довгих пошуків ефективних методів та прийомів навчання
вчителі англійської мови ХЗОШ № 153 віддали перевагу інтерактивним
технологіям, які основані на особистісно-орієнтованому підході до учня та
спрямовані на розвиток не лише творчого потенціалу дитини, але й на
вміння мислити та
швидко реагувати, покращуючи комунікаційні
навички. Учителі англійської мови спрямовують свою педагогічну
діяльність на реалізацію методичної теми «Розвиток творчих та
пізнавальних здібностей учнів шляхом використання інтерактивних
технологій на уроках англійської мови».
Мета:
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розвивати творчі та пізнавальні здібності учнів на уроках
англійської мови та в позаурочній діяльності шляхом використання
інтерактивних технологій,
 сприяти
ефективному оволодінню школярами уміннями й
навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів,
цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і
ситуаціях.
Завдання:
 покращити формування в учнів комунікативної компетентності,
базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань
і навичок;
 розвивати професійну компетентність вчителів англійської мови;
Навчаючи різноманітним аспектам, учителі англійської мови школи
використовують раніше напрацьований матеріал і намагаються
максимально використовувати інтерактивні технології (кооперативного
навчання, роботи в парах і групах, фронтальні технології навчання у грі,
моделювання навчальних ситуацій, технологію мовного
м.
тенці,
інформаційні та проектні технології тощо), нові матеріали, які сприяють
формуванню мовної, соціолінгвістичної, соціокультурної компетентності
учнів.
У позакласній роботі, основною метою якої є підвищення інтересу
учнів до англійської мови, до англомовних країн, переважають масові
групові форми роботи. Щороку шкільний тиждень англійської мови
присвячується якомусь святу або особистості (День Святого Патрика, День
Святого Валентина, День народження Р.Бернса, У.Шекспіра, Єлизавети ІІ,
святкування Паски, Різдва); учителі розробляють сценарії та уроки, а
учням подобається брати участь у костюмованих дійствах, куштувати
справжні британські страви на традиційному щорічному шкільному
ярмарку. Такі заходи не тільки викликають інтерес учнів, але й дають їм
змогу в цікавій для них формі застосовувати на практиці свої уміння і
навички з англійської мови, що сприяє підвищенню учнівського інтересу
до подальшого її вивчення. Дані форми роботи дозволяють формувати
пізнавальний інтерес учнів, формувати їх естетичний смак і розвивати
творчі здібності.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ В ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ
РАБОТАХ СТУДЕНТОВ.
Кузьмина В.С., Иванига А.В. (Харьков)
Работа над ошибками несомненно является важнейшей составной
частью учебного процесса как в средней школе, так и

в вузе. Для

студентов филологических специальностей – будущих педагогов и
переводчиков – работа над ошибками имеет особое значение. Поэтому
преподавателям иностранных языков следует уделять ей больше внимания
с тем, чтобы пройденный грамматический и лексический материал был
хорошо усвоен, а ошибки, допущенные однажды, не повторялись.
Цель нашей работы состоит в том, чтобы напомнить преподавателям
о некоторых способах работы над ошибками, которые дают студентам
возможность осознать и «прочувствовать» допущенные ошибки и не
повторять их в дальнейшем. В данном случае мы рассматриваем только
работу над ошибками в традиционном виде письменных контрольных
работ – лексико-грамматических переводах.
Чаще

всего,

проверяя

контрольные

работы,

преподаватель

подчеркивает ошибку, допущенную студентом, и дает правильный
вариант. Такая коррекция недостаточно эффективна, так как не дает
студенту возможности самому понять и проанализировать допущенные
ошибки и, следовательно, правильный вариант очень редко остается в
памяти. Более эффективным, на наш взгляд, является способ проверки, при
котором преподаватель подчеркивает ошибочный вариант и указывает на
полях тип ошибки, используя заранее известные студентам символы,
например, Sp – орфографическая ошибка, Gr – грамматическая ошибка и
т.д.

Студентам

предлагается

попробовать

исправить

самостоятельно или работая в паре с другим студентом.
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ошибки

Для более сильных студентов мы предлагаем использовать более
сложный и стимулирующий вид проверки контрольных работ, когда
преподаватель не подчеркивает ошибку, а только ставит на полях
соответствующий символ. Студенты должны сами найти и исправить
ошибку. Этот вид работы требует больше времени, поэтому его
целесообразно делать как домашнее задание.
Следующим шагом к более самостоятельной и ответственной работе
студентов над ошибками может быть еще меньшее маркирование ошибок,
когда преподаватель только подчеркивает ошибку в предложении. Затем
студенты должны исправить ошибки самостоятельно или работая в паре с
другим студентом. Отсроченный контроль показал, что после такой
работы повторные ошибки возникают всего лишь в 15-20 % случаев.
Для повышения мотивации студентов к изучению языка в целом и к
работе над ошибками, в частности, мы предлагаем на одном из первых
занятий в начале учебного года провести беседу со студентами о важности
работы над ошибками в письменной речи и рассказать им о системе
символов и видах коррекции ошибок. Необходимо дать студенту
возможность самому выбрать способ маркировки и коррекции ошибок в
письменных работах, что, на наш взгляд, значительно повысит уровень
ответственности студентов при подготовке к контрольным работам.
Еще одним важным элементом работы над ошибками в письменной
речи является создание файлов письменных работ каждого студента – то,
что мы называем ―Test Profile‖ В этот файл студенты вносят свои
исправленные контрольные работы, чтобы можно было проследить,
насколько уменьшилось количество их ошибок, что будет показывать
степень эффективности их работы над ошибками и качеством усвоения
изученного материала.
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В заключение хотелось бы заметить, что к работе над ошибками, так
же как и к другим видам работы над различными аспектами изучаемого
иностранного языка, следует подходить творчески, используя различные
методы и приемы из богатейшего опыта, накопленного как зарубежной,
так и отечественной методикой преподавания иностранных языков в
средней школе и в вузе.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ КАНАДИ
Курницька Н.М. (Харків), Димитрова В.В. (Ліон, Франція)
В останні десятиліття завдяки розвитку комунікаційних технологій
набирає популярності дистанційна вища освіта. Канадська дистанційна
освіта вважається однією з найкращих у світі, а дистанційні програми
навчання цієї країни складають приблизно 20% від всіх м.
тен, що
існують на даний момент у світі. По-перше, розвиток дистанційної освіти
зумовлений такими соціо-економічними та географічними чинниками як
великі відстані між населеними пунктами та невисока щільність населення
цієї країни. По-друге, існує високий попит на постійние підвищення
кваліфікації професійних працівників, що є характерною ознакою
сучасного світу. По-третє, у розвиненому канадському суспільстві існує
таке явище як університетські хобі-курси, індивідуальне навчання, тобто
навчання заради задоволення, саморозвитку без необхідності отримання
офіційних дипломів, сертифікатів тощо.
Піонером дистанційної освіти Канади можна вважати престижний
університет McGill в Монреалі, який відкрив перші дистанційні курси
поштою для вчителів ще наприкінці 19 століття.
Слід зазначити, що дистанційні програми пропонуються окремими
університетами, м.
тенці та бізнес-компаніями, а також на рівні
міністерств освіти канадських провінцій. Лідерами серед вищих
навчальних закладів у сфері дистанційної освіти є Cambrian College,
Thompson Rivers University, Carleton University, Athabasca University та
інші. Крім того, існують також повністю дистанційні вищі навчальні
заклади – Tele-Universite у Квебеці, Open Learning Agency в Британскій
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Колумбії та Athabasca University в провинції Альберта. Асоціація
Дистанційної Освіти Канади (CADE) регулює діяльність як дистанційних
університетів, так і державних установ та недержавних фондів.
Визначними є також університетські об‘єднання, що утворені з
метою координації дистанційного навчання. Наприклад, Canadian Virtual
University, що був заснований в 2000 році, включає в себе 12 університетів
та більше ніж 2000 курсів і 400 програм дистанційної освіти.
Згідно офіційного сайту Canadian Virtual University, в 2014-2015
роках близько 117 тисяч студентів обрали навчатися за дистанційною
формою навчання. Найближчими роками прогнозується значне зростання
кількості студентів дистанційної форми навчання.
INNOVATIONS THAT HAVE CHANGED ENGLISH LANGUAGE
TEACHING
Kuts Nataliya (Canada)
English language teaching is evolving all the time, particularly alongside
advances in technology. Here are what appear to be the top innovations for
teachers, in no particular order.
Digital platforms
When we discuss innovation, we often immediately think of the Internet
and what we can now do online. Facebook and especially Edmodo, which
creates a safe online environment for teachers, students and parents to connect,
are popular with teachers.
Online corpora
The use of corpora – large text collections used for studying linguistic
structures, frequencies, etc. – used to be the privilege of lexicographers.
Online CPD (continuous professional development) and the global staffroom
The advent of the internet and the growth of social media have certainly allowed
teachers of English from all over the world to form online communities that act
like a huge global staffroom.
Mobile learning and BYOD (bring your own device)
The development of mobile technology and the proliferation of smart phones
have enabled many of us access the internet and a huge variety of apps on the
go.
For teacher Ceri Jones, tools like WhatsApp and Padlet help build
channels of communication beyond the classroom. She says: ‗ I often don‘t have
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the hardware or the connectivity in teen classes to use internet, so students using
their own devices is great – and it means they have a record of the resources
we‘ve used to check back on after class…‘
Communicating with people online
The ability to communicate online with people outside the classroom via
Skype and similar tools has enabled students to meet and interact with others in
English.
Online authentic materials
One of the biggest benefits of the internet for language learners is the
sudden widespread availability of authentic resources.
The IWB (interactive white board)
The IWB started appearing in classrooms in the early parts of this century
and has now become a staple of many classrooms in Britain and around the
world.
Dogme (or materials-light teaching)
For teachers like Matthew Noble, discovering the Dogme approach to
language teaching was ‗galvanising‘
For many teachers, this ‗unplugged‘ approach represents a new way of
looking at the lesson content.
Students steering their own learning
Over the last couple of decades, learning has gradually been moving from
a teacher-centred top-down approach to a student-centred, bottom-up one.
Teaching soft skills and critical thinking skills
As English cements its position as the world‘s lingua franca,many of our
students are now learning English to oil the wheels of communication in the
worlds of business, trade, education, and tourism.
References:
1. Nick Peachev: Digital video.
2. David Dodson: The IWB (Interactive Board).
3. David Deubelbeiss: Authentic Materials.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Кучерова О.В. (Харків), Kolešová А. (Vodňany, Slovakia)
Іще в недалекому минулому проблеми та специфіка мовної
андрагогіки були недооцінені. Теоретичні положення і практичні методики
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мовної педагогіки здебільшого були направлені на учнів молодого віку та
помилково проектувалися на групи похилих учених. Спираючись на
особистісно-орієнтований підхід у сучасній освіті, а також у зв‘язку зі
зростанням актуальності освіти протягом усього життя (life-long learning)
та університетів «третього віку» (The Third Age University) по всьому світу,
мовна андрагогіка, без сумніву, потребує більшої уваги. Більш того,
пильну увагу слід приділити такому освітньому феномену, як університети
«третього віку» в контексті соціально-просвітницьких м.
тен навчання
дорослих.
Мотивація людей похилого віку під час вивчення англійської мови
значно відрізняється від мотивації «звичайних» студентів. Як правило,
похилі люди навчаються заради найшвидшої перспективи використання
знань за принципом: «швидко або ніколи». Зазначимо, що інтенсивне
вивчення іноземних мов здебільшого відбувається за принципом «швидко
й багато», три чому, мовна рухливість (fluency) завжди оцінювалася віще,
ніж
м.
тенція бездоганність (accuracy). Люди третього віку
вмотивовані різноманітними життєвими викликами. Нав‘язування
навчального матеріалу, який не пов‘язаний із відповіддю на життєві
питання та очікування похилих учнів, може викликати внутрішній опір,
навіть, у гіршому випадку, відмову від вивчення мовного курсу в цілому.
Захоплення похилих людей вивченням англійської мови зазвичай
спрямоване на задоволення самоцілей, а м.
: вивчити «для себе», «для
життя», «для користування соціальними мережами», «для подорожей», але
ніколи «для викладача», «для форми».
Особистісна зацікавленість у запропонованому матеріалі – іще одна
вимога до мовних курсів, спрямованих на людей похилого віку. Зміст
навчання вважається значущим для людей третього віку, якщо він
відповідає їх нагальним потребам, сформованим запитам та вже усталеній
життєвій програмі. Практичність – це одна з найголовних андрагогічних
вимог до такого мовного курсу. Слід уникати зайвого та надмірного
теоретизування, задля сприйняття
курсу як практичного, з метою
отримання практико-орієнтованих знань (компетенцій). Особливою рисою
вивчення
іноземної
мови
у
«третьому
віці»
є
виключно вибіркове ставлення до отриманих знань з чітким
розмежуванням на «корисне» та «зайве». Отримані знання або «потрібні»,
або «ніякі», на жаль, за категоричним визначенням похилих людей.
Дорослі учні відкрито демонструють свої пізнавальні вподобання,
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поведінка яких повною мірою співпадає з соціальною позицією «клієнта» у
сфері педагогічних послуг, який не лише має привілею вибору, але завжди
правий.
Отже, потрібно враховувати вищезазначені андрагогічні аспекти
задля мотивації людей похилого віку під час вивчення англійської мови.

МІЖНАРОДНІ МОВНІ ІСПИТИ, ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Лагутіна Т.В. (Харків)
В умовах швидкого розвитку інформаційного суспільства, попит на
вивчення англійської мови серед українських учнів, студентів та
працівників різних галузей стрімко зростає. Українці прагнуть оволодіти
високим рівнем знання іноземної мови, щоб підтримати свою
конкурентоспроможність на сучасному ринку праці. Зокрема, це
стосується оволодіння англійською мовою, бо саме вона є базовою
міжнародною мовою та запорукою успішної кар‘єри, як в Україні, так і за
кордоном. На жаль, сьогодні Україна все ще належить до країн із середнім
рівнем знання англійської мови через відсутність інноваційних підходів до
навчального процесу, що базуються на європейському досвіді, у
переважній більшості загальноосвітніх шкіл та ВНЗ.
З метою створення єдиного європейського простору вищої освіти та
модернізації національної системи освіти в Україні, Міністерством освіти і
науки були впроваджені міжнародні тести (іспити) з іноземної мови
(англійської мови), як підтвердження рівня володіння англійською мовою
[4, с.550].
Одним з реальних кроків інтеграції та оновлення системи освіти в
Україні можна вважати той факт, що Міністерство освіти і науки зараховує
отримані учнями дев‘ятих й одинадцятих класів міжнародні сертифікати
рівня В-1 або В-2 (рівень незалежного користувача) як оцінки – 12 балів
під час державної підсумкової атестації. Також наявність міжнародного
сертифікату з мов країн Європейського Союзу, який підтверджує рівень
володіння англійською мовою на рівні В2 і вище (С1, С2) є умовою
отримання вчених звань науковими і науково-педагогічними працівниками
у ВНЗ [1].
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Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти
(CEFR) існує 6 основних рівнів володіння мовою: А1/А2 (елементарний
користувач), В1/В2 (незалежний користувач), С1/С2 (досвідчений
користувач) [2]. Використання відповідних критеріїв оцінювання у
навчальному процесі сприяє підвищенню загального рівня володіння
іноземною мовою та забезпечує єдність методик викладання іноземної
мови в Україні та світі [2, с.24].
До найвідоміших міжнародних сертифікатів мовних іспитів, які
перевіряють всі чотири види мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання,
письмо та говоріння) належать такі як FCE, CAE, IELTS, TOEFL, РТЕ
(англійська мова), Kleines Deutches Sprachdiplom (німецька мова),
DELF/DALF (французька мова) [3].
Тенденція впровадження міжнародних іспитів, як складової
навчального процесу у школах та ВНЗ сприятиме підвищенню інтересу
серед учнів, студентів та дорослих до вивчення іноземних мов, допоможе
системно розвивати та об‘єктивно оцінювати сформовані мовні навички та
уміння. А отримання міжнародного сертифікату
дасть можливості
подальшого навчання
в престижних університетах Європи або
працевлаштування у міжнародних компаніях в Україні або за її межами.
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К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Ленкова Л.А. (Гродно, Беларусь)
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«Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм
заведения, как бы хитро он не был придуман, не сможет заменить
личность в деле воспитания» (Ушинский К.Д., 1854).
Последние годы в связи активным использованием технических
средств и внедрением форм дистанционного обучения, роль личности
преподавателя в образовательном процессе порой недооценивается.
Обучающиеся получают необходимую информацию при помощи
компьютера, а преподавателю отводится роль координатора такого
процесса. Однако, роль преподавателя в обучении иностранному языку
нельзя недооценивать. Что бы ни изобреталось в попытке
усовершенствовать процесс изучения иностранных языков, воплотить эти
подходы и методики в жизнь приходится преподавателю, владеющем
искусством преподавания иностранного языка [2, с. 1]. Преподавателя
иностранного языка отличают особый взгляд на мир, понимание
действительности, эрудиция, высокая культура, способность к эмпатии,
рефлексии, толерантность. Современные требования к преподаванию
иностранного языка таковы, что преподаватель должен уметь «во всей
полноте раскрыть культурное явление, связанное с определенным
лексическим или грамматическим знаком, соотнести его с адекватным
явлением родной культуры и, таким образом, создать перекресток культур,
став при этом его связующим звеном» [1, с. 25].
Основополагающим критерием оценки качества преподавания
иностранного языка является личность самого преподавателя, его
заинтересованность в своем предмете, доброжелательные установки на
занятиях и готовность помочь свои ученикам. Преподаватель
иностранного языка должен не только в совершенстве владеть
лингвистическими знаниями и иметь хорошую методическую подготовку,
но и быть прекрасным речевым партнером, способным передать свою
влюбленность в язык, который он преподает, в культуру, которую этот
язык представляет. Преподавателю приходится объединять в себе
артистизм и ораторское искусство, обладать великолепным чувством
юмора и даром убеждать и увлекать за собой. Эмоционально окрашенные,
четко
построенные,
насыщенные
разнообразнейшим
языковым
материалом практические занятия в корне меняют индифферентное
отношение студентов к изучаемому предмету.
Эффективность любой методики во многом зависит не столько от
нее самой, сколько от опыта и умения преподавателя, от его собственной
90

личности. Огромное влияние на отношение студентов к изучаемой
дисциплине и к учебному процессу оказывает их отношение к
преподавателю, который преподает эту дисциплину. Насколько
заинтересован и увлечен своим предметом преподаватель не может не
сказаться на уровне развития его учеников. Собственные положительные
эмоции и настрой, страстная заинтересованность и увлеченность
предметом, стремление к постоянному совершенствованию в языке
становятся движущей силой работы со студентами. Именно преподаватель
своими личными и профессиональными качествами способен развить в
студентах тягу к познанию, освоению и получению новых знаний,
раскрыть их инициативность и творческий подход к решению задач.
Таким
образом,
личностно-деловые
качества
составляют
индивидуальность педагога, благодаря которой каждый преподаватель
представляет собой уникальную и своеобразную личность, способную
успешно решать поставленные задачи. Роль личности преподавателя не
должна элиминироваться, оставаясь при этом одним из главных факторов
мотивации эффективной работы студентов в процессе обучения.
Литература
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ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА ЗАНЯТТЯХ З
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
У ЗВО
Ленська О.О., Ступницька Н.М. (Харків)
Через практично повну відсутність середовища спілкування,
наближеного до автентичного, а також носіїв мови, процес сприйняття
англійської мови на слух для студентів немовних факультетів видається
дуже складним. Як показує практика, при аудіюванні виникають ситуації,
які перешкоджають повноцінному прояву особистості, знижують
активність, заважають її творчому самовираженню. На сьогоднішній день
основним засобом навчання іноземної мови є мовне середовище, а все
інше є допоміжними засобами, призначення яких полягає у створенні
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більш-менш яскраво вираженої ілюзії занурення студентів у природне
мовне середовище.
Проблема аудіювання за останні роки все більше привертає увагу.
Сприйняття і розуміння усної мови – це складна мозкова діяльність, яка
вимагає значних інтелектуальних зусиль. Таким чином, аудіювання, що
являє собою один з найскладніших видів мовленнєвої діяльності, має бути
розвинененим краще за інші уміння.
Говорячи про причини виникнення мовного бар‘єру, слід зазначити,
що однією з основних причин є психологічна невпевненість людини,
побоювання зробити помилку,[1] відчуття дискомфорту при спілкуванні
англійською мовою. Щоб подолати мовний бар‘єр, викликаний
психологічною невпевненістю, необхідно створити комфортні умови на
заняттях з англійської мови, які б сприяли розкриттю потенційних
внутрішніх можливостей студентів, надаючи змогу психологічно
розслабитися й говорити більш-менш спонтанно на ту чи іншу тему.
Дотримання цих умов, на нашу думку, надасть змогу частково подолати
проблеми, що призводять до появи мовного бар‘єру.
Питання про рівень сформованості й необхідність розвитку
комунікативних навичок студентів набуває актуальності у період наявності
феномену ―global village‖, що не тільки спрощує й пришвидшує
комунікацію, але й висуває підвищенні вимоги до вивчення іноземних мов
та оволодіння саме комунікативними навичками.
Наявні тенденції світового розвитку вносять корективи у методику
викладання іноземних мов, розмаїття способів і методів навчання якої
може викликати певні труднощі у тих, хто прагне оволодіти мовою. На
нашу думку найбільш доцільним для досягнення мети по підвищенню
рівня комунікативної компетенції студентів є саме комунікативний метод
вивчення іноземної мови.
Комунікативний підхід – це такий формат вивчення англійської
мови, у якому студент розвиває комунікативні компетенції, тобто вчиться
власне говорити англійською мовою у різноманітних життєвих ситуаціях.
Базисним концептом цього методу є саме вміння висловлювати власні
думки іноземною мовою, а не механічне вивчення граматичних правил.
Базуючись на автентичному матеріалі, широкому використанні
м.
тенція ми я, цей підхід, однак, не виключає вивчення граматики,
адже без знання і розуміння найуживаніших граматичних конструкцій
неможливо правильно й осмислено будувати власне висловлювання. [2,
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c.93] Комунікативний метод навчання передбачає використання сучасного
автентичного матеріалу та підбір для обговорення актуальних тем
сьогодення, що сприяє швидкому й широкому залученню студентів до
обговорення, висловлення власної думки, навіть спору та критичного
аналізу, що також є доволі важливим чинником для подолання мовного
бар‘єру та підвищення зацікавленості студентів у вивченні іноземної мови.
Все вищевикладене дозволяє зробити підсумок, що комунікативний
метод вивчення іноземної мови є найбільш ефективним способом
включення студентів у процес іншомовної комунікації, подолання мовного
бар‘єру, підвищення мотивації до вивчення іноземної мови й, завдячуючи
можливості продукування англомовного висловлювання з перших етапів
навчання, не тільки позитивно впливає на психологічний стан студентів, а
й заохочує до підвищення рівня володіння іноземною мовою.
Література
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SOME ASPECTS OF TEACHING NON-LINGUISTIC STUDENTS
TO TRANSLATE SPECIALIZED TEXTS
Lieshnova N.O. (Kharkiv), Strikauskas I.V. (Lima, Peru)
The fast-growing pace of scientific progress contributed to the fact that a
number of terms used in various fields of science and technology emerged in
each language. Students at technical universities deal with scientific and
educational texts, popular science articles and specialty literature. The basic
peculiarities of these texts are dense cognitivity, abbreviations, general scientific
vocabulary, specialized terms, and specific grammar phenomena.
Therefore non-linguistic students are to master the skills of translation
from a foreign language, learn to write abstracts for professionally-oriented
texts, know how to render texts in a foreign language, prepare a presentation for
a conference, etc. There are also students involved in a research work and
writing articles for academic papers and journals.
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The ability to read scientific literature, extract the information that is
necessary, translate from English into Ukrainian and vice-versa greatly
facilitates the graduates‘ future employment. Teaching translation is an essential
part in training technical students. Translation teaching is a cultural activity to
transform the implication of one culture into another.[5] It involves various
components of language learning: grammar, vocabulary, sociocultural
linguistics as well as a good knowledge of the first language. Choosing texts a
teacher must make sure that they are original, informative and modern, taken
from authentic sources.
The level of students‘ school preparation is different. Sometimes students
do not have proper knowledge of grammar and vocabulary. That leads to
mechanical translation and serious mistakes. Constant analysis, doing exercises
to select lexical and grammatical equivalents in pairs and groups helps to avoid
such problems and provides success. [2] It should be mentioned that a
dictionary is also an invaluable assistant in learning a foreign language. Students
must be taught to make use of various dictionaries, extract maximum
information from the entry, be ready to apply this information creatively in their
translation. To facilitate the process of translation making it more enjoyable
teachers are to tell students about the diversity of dictionaries, and numerous
ways to use them. Students should be taught to work with various dictionaries,
find proper words, understand forms, choose corresponding lexical units.
However they should be aware that no dictionary is good enough to provide all
cases of meanings in all kinds of specific contexts and situations. Students
should be taught to find and understand professional terms, attention must be
paid to the difference in meanings of the words and expressions in colloquial
speech and technical texts.
Translation teaching is inextricably linked to teaching grammar. The firstyear students are to be informed of the specific structure of English sentences.
The ability to find subjects and predicates in a sentence, establish connections
between sentence parts, analyze formal features of words in a sentence will help
students do the work correctly.
Translation plays an important role in practical application of knowledge
that students get at a foreign language lessons. Subject competence means
possessing and forming background knowledge that refers to a certain specialty.
[1] Analytical thinking of a future specialist, his basic knowledge in a
professional field are formed and developed during the work with texts in a
foreign language. Students are to lay out a text passage into its constituent
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elements, summarize the information received and
draw conclusions.
Background knowledge is formed due to personal experience, it must be an
object of learning. In fact it is lifelong learning. [3] Thus creating the main base
for background knowledge seems to be an essential issue in translation teaching.
Mastering professional vocabulary must be systematic and consistent. As a rule
this process takes place simultaneously with learning specialized subjects.
Sometimes students translate texts in groups. Cooperative learning can be
useful. Students appreciate the ability to correct their friends. A work in a group
motivates the members to discuss their translation work. [4] However most of
translation should be done by students themselves. They are to read the original
text, translate and edit the text. A teacher‘s role is to give advice, control and
evaluate his students‘ work.
Translation is a good means of education as it improves the quality of
mastering other aspects such as reading, speaking and listening. Teaching
translation promotes systematic accumulation of skills and knowledge.
Література: 1. Володько А. М. Компетентнісний підхід до навчання
студентів –перекладачів усного перекладу науково-технічних текстів
[Електронний ресурс] / А. М. Володько // Національний технічний
університет України КПІ. – 2012. – Режим доступу до ресурсу:
https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2012/n23/79.pdf. 2. Вороніна Г. Особливості
навчання
технічному
перекладу
студентів
немовних
спеціальностей[Електронний
ресурс]
/
Г..Вороніна//Національний
технічний університет КПІ. – 2013. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.kamts1.kpi.ua/ru/node/909 3. Ганічева Т. В. Зміст поняття
―перекладацька компетенція‖ / Т. В. Ганічева. // Матеріали III
Всеукраїнської наукової конференції. Харків. Константа – 2005. – С. 43–
45. 4. Zainudin I. Teaching Translation Techniques in a University Setting:
Problems and Solulions [Електронний ресурс] / I. Zainudin, N. Awal //
Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2012. – Режим доступу до
ресурсу: https://ac.els-cdn.com/S1877042812013316/1-s2.0 5. ZHAO Y. A
Study of Concrete Cultural Approaches in Translation Teaching [Електронний
ресурс] / Yunli ZHAO // Cross-Cultural Communication Vol. 13, No. 8, 2017,
pp. 40-43. – 2017. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.cscanada.net/index.php/ccc/article/viewFile/9883/10473.
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ.
Лопатіна М. М. ( Харків)
Лексика – це той словесний матеріл, яким учні повинні навчитися
легко і швидко оперувати у процесі спілкування німецької мовою, через це
оволодіння нею – необхідна передумова використання мови як засобу
спілкування. Основною метою навчання лексики є створення необхідних
передумов для формування мовної діяльності.
У шкільному лексичному мінімумі розрізняють активний і пасивний
мінімум. Активний і пасивний словниковий запас утворюють так званий
наявний або реальний словник.
Активний лексичний мінімум – це той лексичний матеріал, яким учні
повинні користуватися для вираження думок в усній та письмовій формі, а
також розуміти думки людей при спілкуванні. Активний запас порівняно
обмежений. Він формується в результаті ґрунтовного опрацювання
матеріалу і використовується в усному мовленні.
Пасивний лексичний мінімум – це та лексика, яку учні мають лише
розуміти при сприйманні чужих думок в усній формі ( при аудіюванні) та
письмовій ( при читанні). Пасивний запас значно ширший, ніж активний.
Реальний словник служить основою для формування потенціального
словника. На відміну від наявного словника, що вміщує знайомі ЛО, які
учні вживають для вираження своїх думок або для сприймання розуміння
думок інших людей, потенційний словник складають ті незнайомі слова,
про значення яких читач (слухач) може здогадатися, коли зустрінеться з
ними при читанні і аудіюванні.
Сучасне мовознавство розглядає мову як систему, що має ряд певних
рівнів, кожен з яких володіє особистими мовними знаками. Через те, що
метою навчання є розвиток певних мовленнєвих форм, знання лексичного
матеріалу німецької мови із семантичною точністю, синонімічним
різноманіттям, адекватністю та доречним використанням є важливою
передумовою досягнення цієї мети. Учням загальноосвітньої середньої
школи варто вивчити та запам‘ятати значення та форми лексичних
одиниць і вміти правильно використовувати нові вивчені слова в усіляких
ситуаціях письмового та усного спілкування, тобто вміти розпізнавати
лексичні одиниці на слух та під час читання та володіти навичками
лексичного оформлення тексту.
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Учителю не варто також використовувати самостійне читання
тексту, у якому є нові слова. Такі тексти, прочитані вчителям, учням варто
сприймати на слух та намагатися з опорою на, наприклад слова, які
заздалегідь роздав вчитель, здогадатися про значення певного слова, на які
вкаже вчитель. Таким чином нова лексика краще запам‘ятовується та
закріпляється в усній формі. Важливим етапом при вивченні німецької
мови є формування лексичних навичок. При здійсненні цієї мети варто
мати продуктивні, рецептивні навички та соціокультурні та лінгвістичні
знання. Для кращого запам‘ятовування лексики використовують без
перекладні ( жести, малюнки, використання антонімів – синонімів) та
перекладні (заміна слова, тлумачення за словником) способи семантизації.
Під час процесу формування лексичних навичок необхідно
розробити такий комплекс лексико- граматични х вправ, який можна
використовувати для формування лексичних навичок кожного учня, при
цьому максимально використовувати принцип різної інтенсифікації
навчального процесу.
Для досягнення досить швидких результатів необхідно обмежити
обсяг виучуваного лексичного матеріалу, ретельно вибирати перспективні
напрями засвоєння мови. Це може бути лексика повсякденного
спілкування, тематика і зміст якої достатньо відображені у підручниках, а
також у численних розмовниках та посібниках з німецької мови.
LESSON STUDY – УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕТОД
ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Лученко О.О. (Харків)
Lesson study (jugyō kenkyū) – педагогічний підхід, який характеризує
особливу форму дослідження у дії на уроках, спрямовану на
вдосконалення знань в галузі вчительської практики. У ньому беруть
участь групи вчителів, які спільно здійснюють планування, викладання,
спостереження, аналіз навчання і викладання, документуючи свої виводи.
Під час проведення циклу дослідження уроку вчителі можуть
запроваджувати нововведення або вдосконалювати педагогічні підходи,
які потім передаються колегам за допомогою проведення відкритих lesson
study або публікації документу з описом їхньої роботи [1, с. 2].
Поява дослідження уроку в Японії була результатом необхідності
поширення нового методу викладання – наочного уроку (метод
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безпосереднього сприйняття, заснований на використанні наочності на
уроці) в школах на початку епохи Мейдзі. У зв‘язку з цим у педучилищах
почали застосовувати метод урок-критика, який передбачав демонстрацію
уроку студентами педучилищ у своїй групі з подальшим обговоренням
результатів. Даний метод допомагав отримати необхідні навички для
використання методу наочного уроку. Крім того, критерії оцінювання й
підходи, які застосовувалися в уроці-критиці, відповідають сучасному
методу дослідження уроку.
Дослідження уроку допомагає удосконалюватися як досвідченим, так
і молодим учителям. Зараз програма входження вчителів-початківців у
професію, що виконує функцію адаптації молодих учителів, передбачає
навчання у формі відвідування занять учителя-наставника або вчителяпредметника, консультації, планування й проведення відкритих уроків і
уроків lesson study. Дослідження уроку проводиться як частина
керівництва з предмета, на це виділяється в середньому від 30 до 40 годин
на рік (для вчителів початкової і молодшої середньої школи) [3].
Метод lesson study є прикладом професійної культури школи,
вираженої у впровадженні в практику освітніх реформ на м.
тенці, в
об‘єднанні вчителів для взаємного навчання і в розвитку можливостей
школи для просування освіти і виховання загальних цінностей. Ця
професійна культура освітніх закладів не була досягнута відразу. Вона є
одним із прикладів японської практики кайдзен (неперервного
поліпшення), яку легко зрозуміти, але складно оволодіти на практиці, яка
вимагає часу і систематичної підтримки як усередині, так і поза школою
[2, с. 13].
З метою підвищення кваліфікації вчителів, школи Японії час від часу
проводять дослідження уроків, які відкриті як для всіх учителів школи, так
і для вчителів з інших шкіл. Для аналізу і обговорення запрошують
професорів університетів та співробітників місцевих відділів управління
освіти. У випадках, коли школі надають фінансову допомогу з метою
сприяння науковим дослідженням з боку місцевого управління освіти або
Міністерства освіти, дослідження уроку має форму одноденного семінару,
який можуть відвідати сотні вчителів. Типова програма складається з
демонстрацій уроків у всіх класах у першій половині дня з подальшими
тематичними обговореннями у другій половині дня серед учасників,
розділених на кілька груп, а також лекції запрошеного професора
університету або голови місцевої Ради з освіти або іншої визначної особи.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ
УСПІШНОСТІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УЧНІВ
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Матвієнко В.В. (Харків)
Головною метою навчання іноземної мови в сучасній школі є
розвиток особистості школяра, здатного використовувати іноземну мову як
засіб спілкування в діалозі культур. Одним з ефективних шляхів
досягнення цієї мети є процес особистісно комунікативного навчання.
Темою цієї доповіді є досвід застосування інтерактивних методів навчання.
Особливістю інтерактивного навчання є підготовка дітей до життя,
громадської активності в суспільстві та демократичній правовій державі.
Впровадження інтерактивних технологій висуває певні вимоги до
структури уроків. Це й мотивація, і повідомлення теми уроку та
очікуваних результатів, і надання необхідної інформації, і інтерактивна
вправа, що є центральною частиною уроку, а найголовніше – підбиття
підсумків та оцінювання результатів уроку. Щоб усе це викликало інтерес і
було стимулом, необхідний високий рівень проведення уроків. Для себе я
визначила основні вимоги, яким повинен відповідати сучасний урок
англійської мови, а саме: високий рівень засвоєння учнями навчального
матеріалу; практико-орієнтована спрямованість; висока щільність
комунікативних зв‘язків між учасниками навчально-виховного процесу;
побудова за стилем спілкування на основі товариськості та взаємоповаги;
спрямованість на розвиток особистісних якостей; створення умов для
самореалізації здібностей і потреб дитини та її позитивного емоційного
настрою.
Я намагаюся будувати урок так, щоб максимально надати учням
можливість розмовляти іноземною мовою, створити такі умови, за яких
говоріння за заданою темою було б природно мотивованим, можливість
висловлювати думки та обговорювати їх. Вважаю, що необхідно надавати
важливого значення створенню в класі клімату взаємосприйняття,
акцентування позитивного, запобігання негативному, створення почуття
довіри, поваги до кожного для найповнішої реалізації кожним своїх
можливостей. На уроці важливо створити атмосферу загальної релаксації і
взаємної довіри. В невимушеній атмосфері учень відчуває себе вільним і
рівноправним партнером, учні не повинні відчувати страх за
неправильність сказаного.
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Досвід роботи щодо застосування інтерактивних технологій дає
можливість зробити такі висновки. Використання інтерактивних
технологій – не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери в
класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й
доброзичливості, дає можливість дійсно реалізувати особистісноорієнтоване навчання. Інтерактивне навчання, подібно до інших методик і
технологій, має свої сильні та слабкі сторони. На вивчення невеликого
обсягу інформації потрібно багато часу, результати роботи менш
прогнозовані, існує необхідність подальшого коригування знань, умінь і
навичок учнів. Але дуже високий відсоток засвоєння, можливість розвитку
соціальної та громадської компетентності учнів, розширення пізнавальних
можливостей, забезпечення можливості демократичного, рівноправного
партнерства між учителем та учнями в учнівському колективі, інтерес до
роботи впродовж усього уроку роблять інтерактивні технології найбільш
ефективними, а подеколи й просто незамінними для розвитку
пізнавального інтересу на уроках іноземної мови.
Тому завдяки інтерактивним технологіям я змогла покращити й
підвищити знання своїх учнів до належного рівня у всіх видах мовленнєвої
діяльності, а саме: у монологічному, діалогічному мовленні, читанні,
говорінні та письмі. У учнів посилився інтерес до вивчення англійської
мови. На кожному уроці вони чекають щось цікаве, незвичайне.
Працюючи за інтерактивними технологіями, учні можуть відчути себе
першовідкривачами, дослідниками; навчитися працювати в групі,
критично мислити, аргументовано висловлювати власну думку, приймати
рішення, розв‘язувати проблемні ситуації, набути елементарних навичок
участі в громадському житті.
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TEACHING ADULTS – ONE OF THE MOST CHALLENGING
ASPECTS IN THE PROCESS OF TEACHING
Matviichuk Olha (Kharkiv, Ukraine), Hankerová Kristína (Bratislava, Slovakia)
Teaching is an activity aimed at bringing about meaningful learning
through a method that is morally and pedagogically acceptable. It involves a
teacher, a learner, content in form of knowledge facts information and skills to
be imparted a deliberate intention on the part of the learners to learn, and finally
a method that respects the learners‘ cognitive integrity and freedom of choice.
A lot of teachers will find they have to teach younger people however
many more will also be teaching adults. This is obviously true with regards to
those within the world of Business English. Sometimes it can be a little tricky,
particularly if those adults are a lot older than you are. Many factors need to be
taken into account, such as respect and making sure you do not patronize them
however many people sometimes feel that they are doing this without meaning
to.
Moreover, to teach adults as perfect as possible one should take into
consideration some issues as follows:
1. Keep the Class Relevant to the Age Group. It could be quite
common, especially for younger English teachers, that most of their students
will be older than they are. As a result, it is important to keep the topic of the
class relevant and be something that they will understand. Discussing aspects of
modern youth culture might not appeal to those within the age bracket of fifty
onwards. So it is always important to keep anything you talk about relevant so
that the associated party will be more interested and in tune with what you have
to say.
2. Be Passionate. Having an interest in your own subject is vitally
important. No one will learn anything if the teacher doesn‘t seem to care, and
seems to just be giving the class rote-learning. Learning things by heart
definitely does work in some cases, but a lot of the time when teaching language
it is important to show an interest in it. Adults can tell immediately if you don‘t
have an interest in what is going on, and they themselves will then be likely to
switch off.
3. Encourage Them to Ask Questions. A lot of the time, the people you
will be teaching may not have been at school for many years. They might not be
sure what proper classroom protocol is, so it is important to make sure that they
ask as many questions as possible. When teaching the class, perhaps it would be
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a good idea to frequently tell them, ―Now, does anyone have any questions?‖ If
a student is unsure of this, then he will be usually curious and ask something.
4. Keep Them Engaged. Keeping students engaged is important for any
age group, and this is a vital skill that most teachers will learn over time.
Sometimes one might be tempted to just focus on those who are participating,
and leave much quieter ones to their own devices. Try and include everybody in
the class equally, asking various questions more so to those who don‘t speak as
often. Simply standing at the board and listing off a load of information won‘t
help it to stick in their heads.
5. Distribution. Distributing practice is also another thing, closely tied in
with the previous point. Make sure that everybody gets a chance to speak and
practice their new skills. Sometimes, one student may be more talkative than the
others and hence not give the rest of the class time to have their say. So it is
important to come up with an idea or an activity whereby everyone can be
involved, and therefore allow everyone to participate.
6. Be Flexible. Quite a lot of beginner teachers go into their first lesson
with all of the purest intentions. They will have a plan written out, usually
involving group work and the like, think that everything will go smoothly and
accordingly. Sometimes, however, the class of adults might veer off on a
different path. Don‘t panic if this happens, just remember that as long as you
keep on topic in some form, the class is a success. At the end of the day,
however, it is also important that the students are ultimately speaking English.
7. Smile. Smiling might seem like one of the simplest things in the world,
but it is quite easy to forget at times! Try to remember that the world of teaching
has probably changed a lot since your students‘ day, and therefore their own
experiences of teachers might‘ve been tough, stern people who never smiled.
Showing a happy, pleasant face will definitely get the whole class more relaxed!
So, it‘s a fact: teaching adults isn‘t the same as teaching children. The
learning process is different, and adults usually attend classes for a specific
reason, whether that‘s to launch a new career, prepare for university, improve
their effectiveness in the workplace, or simply get ready for a holiday!
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ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД
ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЮ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Найдіна Є. С., Радченко К. А. (Харків)
Найкращий навчальний підхід є таким, в якому викладач вміло обирає
стратегію викладання матеріалу залежно від цілей курсу, фізичного та
психологічного оточення на занятті та здібностей студентів. Обрана
стратегія має базуватися на потребах факультету і на відповідності
потребам студентів, яким необхідно опанувати матеріал, що пропонується
навчальною програмою.
Існує декілька стратегій викладання іноземної мови, і серед них можна
виділити:
- інтерактивну модель
- ситуаційну модель
- модель, що базується на виконанні завдань.
Кожна з них має переваги і недоліки, та наша задача полягає в тому, щоб
підібрати найкращу модель для викладання військової англійської мови.
Для подальшого аналізу ми обрали інтерактивну модель навчання.
Інтерактивна модель характеризується взаємодією викладача та студента
і сприяє розвитку комунікативної компетенції останнього. Оскільки
основною метою курсу військової англійської є забезпечення студентів
можливістю вільно спілкуватися усно та письмово, саме інтерактивна
модель дає цю змогу. Фокус зміщується з викладача на студентів, які
мають слухати один одного, ділитися інформацією, вирішувати проблеми
та реальні життєві ситуації, які пропонує їм викладач на занятті.
Фундаментальним принципом інтерактивної моделі є те, що викладач
лише ініціює бесіду шляхом ставлення запитань і ти самим провокує
подальші дискусії, дебати, діалоги тощо. З метою поглиблення
граматичної та лексичної компетентності студентів, викладач наполягає на
використовуванні активних одиниць під час спілкування.
На практиці було доведено, що презентації, робота в парах та письмова
практика є найбільш ефективними, оскільки вони виховують здатність
вирішувати проблемні питання, розвивають творчі здібності та дають
досвід, який потім стане у нагоді під час реального спілкування. Крім того
ми вважаємо особливо важливим використання Методу кейсів (Case
Studies), адже на нашу думку, він задовольняє потреби студентів
військових спеціальностей, які на професійному шляху частіше за все
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стикаються з типовими ситуаціями, які потрібно аналізувати та вирішувати
певним шляхом. Метод кейсів частіше за все провокую плідну дискусію та
дебати, і згодом студенти приходять до необхідних висновків.
Одним з прикладів Методу кейсів є наступне завдання. Перший етап:
студенти читають текст про відомий в історії бій і активують попередні
граматичні та лексичні знання. Другий етап: студенти отримують мапу, де
вони мають відобразити хід тактичних дій двох сторін, залучених до
конфлікту. Третій етап: студенти поділяються на групи для подальшого
обговорення, аналізу та оцінювання можливих військових тактик і
стратегій. Такі завдання мають дуже комплексну структуру та дають змогу
відпрацювати граматичні конструкції, лексичні одиниці та комунікативні
навички. Більш того, ми впевнені, що така діяльність дає студентам
можливість практикувати навички критичного мислення, створювати
справжню, реальну, контекстуальну ситуацію, яка дозволяє їм з
комфортом занурюватися в вивчення англійської мови.
Баланс є важливою складовою будь-якого навчання; активні роз‘яснення
викладача дозволяють студентам покращити навички аудіювання та
читання, а активна участь студентів дозволяє їм розвинути навички
говоріння та письма. Навчання є внутрішнім процесом, який суттєво
будується на знаннях, які студенти вже мають, та їхньої здатності та
мотивації використовувати їх. Крім того, навчання – це процес взаємодії
людини та суспільства, і саме тому інтерактивний метод навчання набуває
великої значності в цьому контексті. Пояснення викладача і
продуктивність студентів підтримують баланс між рецептивними та
продуктивними навичками останніх і становлять основу вивчення
військової англійської мови.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯИМ
JAZZ CHANTS.
Наумова О.А. (м. Харків)
Соціальне замовлення суспільства до використання іноземної мови
виявляється не просто в практичному знанні мови, а в умінні
застосовувати цю мову в реальній комунікації. Все це викликає чітке
осмислення
цілей
і завдань навчання іноземним мовам, використання таких методів і
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прийомів, які дозволяють учням ефективно, з найменшими витратами
зусиль досягати високих результатів.
Сучасний вчитель англійської мови має в своєму розпорядженні
багатий вибір НМК, додаткову літературу з предмета, книги для читання,
аудіо – диски та Інтернет-ресурси. Існує багато способів підвищення
мотивації,
і один з них – це англійські пісні, вірші і jazz chant'и. Насамперед потрібно
дати визначення слову ―chant‖. Словник видавництва Longman надає таке
визначення цього слова – words or phrases that are repeated again and
again by a group of people. ―Чант‖ – багаторазово повторюваний,
(римований, що дозволяє учневі швидко його запам'ятати) елемент мови
(лексика або яка-небудь
м.
тенція структура) на тлі джазової
імпровізації. Англійські пісні
і jazz chant'и є дуже цінним інструментом для вивчення англійської мови
[2, c.15]. Для вивчення мови ця властивость пісень і jazz chant'ів є дуже
корисною, оскільки нові слова і вирази повторюються мимоволі, що
дозволяє твердо запам'ятовувати їх без особливих зусиль. Привабливість
jazz chant'ів полягає ще й в тому, що вони містять живу мову, потреба якої
виникає
у кожного. Чанти можна застосовувати для відпрацьовування фонетики,
інтонації, лексики та м.
тенці, але найголовніше – вони дозволяють
учневі використовувати їх у різних мовленнєвих ситуаціях без страху
зробити помилку в мовленні [6, c. 5].
Більшість знайомих нам jazz chant'ів написані талановитим
американським педагогом-ентузіастом, композитором, поетом і джазовою
співачкою в одній особі – Кароліною Грехем. Всі jazz chant'и дуже веселі
позитивні, дотепні і завзяті. Вони створюють творчу атмосферу в класі,
піднімають настрій. Але практично всі jazz chant'и відпрацьовують
фонетику та граматичні структури, і фактично немає тематичних
лексичних римівок, які б допомагали учням вивчити лексичний матеріал за
певною тематикою. Тому виникла думка писати свої відповідно до
тематики
спілкування
за шкільною м.
тенці. Так набралось на цілу збірку тематичних
лексичних римівок – jazz chant'ів із можливими завданнями, метою якої є
допомога учням легко засвоїти лексичний матеріал з подальшим його
використанням
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в різних мовленнєвих ситуаціях за основними темами освітньої програми.
Завдання, які додаються до римовок, дозволяють перевірити розуміння
і закріпити необхідні лексичні одиниці, дати учням можливість висловити
свою точку зору з приводу тієї чи іншої проблеми, спираючись на власний
досвід і знання інших тем та шкільних предметів.
Завдяки використанню джазових римовок на уроках англійської мови
створюються умови для формування комунікативних навичок учнів
у захоплюючій формі.
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FORMULATING TIPS FOR SUCCESS IN PTE GENERAL
Nemchonok S.L.(Kharkiv)
Studying for Pearson Test of English (PTE) General is a challenge for any
student but when anybody acts as a teacher there are many different areas where
you can help your students achieve top grades.
First of all you should know all the details about the test. Understanding
the test format what to expect in each section of the exam will give students the
confidence they need to display during the test. It is advisable to drill students
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on how many sections there are in the test, how long they have for each section,
what the order of the sections is. This will help them anticipate what is coming
next and feel prepared throughout the exam. For instance, in Listening section 2
there is a dictation or the recording is played twice. If students are aware of this,
they can use the first recording to note key ideas and after the second listening
they are to complete the dictation fully. It is considered appropriate to give
students plenty of practice while preparing for tests and they should be trained to
do timed mock exams without phones or dictionaries to help students get a feel
of what the real test will be like. As the Speaking section is done simultaneously
for all candidates it is necessary to get students used to expressing themselves in
loud environments. Doing mock exams for the Writing sections will also help
students become aware of their word count and how long it takes to achieve this.
It is important to note that each writing task has a word limit and there are
penalties for being significantly above or below.
And now some words about test strategies. Knowing the format of the test
is important, but also is equipping your students with test –taking strategies. For
all sections regularly you can train your students to use questions and rubrics to
their advantage. Underlining the keywords from the question will help them
prepare for the tasks and predict potential answers. In the Listening sections the
students are given 10 seconds before the recording starts. Teachers should
instruct their students to identify and underline keywords and use this time to
predict the topic and vocabulary of the recording. Teachers are also to remind
students that if they think they have the answer, they need to listen carefully to
the entire recording, as it is also likely that some of the keywords will be used as
distracters. It is also helpful to highlight key words in the prompts and questions
in the Reading section, too. This is the part of the text where the answer is
located, and where they should direct their attention. It‘s important to read this
section of the text carefully and also be aware that the answer may be
paraphrased or a synonym may be used. Planning is considered to be crucial in
the Writing sections and highlighting key words from the question is an
important planning step. A student should read the task carefully and identify
the words that indicate the type of writing that is required and the audience it is
indicated for. This will help guide the writing style.
Of great value for success in PTE General exam is building a strong
lexical base. In order to succeed in doing it the teacher has to further build a
strong grammar and vocabulary base with topical and functional base. It will be
much better if the teacher introduces students to a wide range of themes on
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social and current issues, as well as personal and familiar topics by encouraging
them to keep a note of useful vocabulary and phrases and test themselves on
these regularly, making a note of the spelling, as this is essential in all sections
of the exam. During their classes students encounter gapfill style tasks in both
Listening and Reading sections. By reading around the gap, students can predict
what kind of word is missing. The teacher trains his students to consider what
part of speech the answer will be and if the other words in the sentence give
clues to the topic or theme. The students are regularly given plenty of practice
with word formation so they can easily identify the missing information. During
the Speaking and Writing sections, higher points are awarded for complex
structures and expressions. Learners are also provided with functional language
such as discourse markers and linkers so they can connect and extend their
ideas. It‘s also important to have a range of language they draw on to express
their opinions, offer suggestions and to give reasons. This will help give their
answers complexity and depth.
This by providing students with a solid knowledge base of the exam
format and structure, coaching them to use different test-taking strategies and
directing their study of vocabulary and grammar, they can work more efficiently
and confidently towards their goal of passing the PTE General exam.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МЕДІАОСВІТИ ТА
МЕДІАГРАМОТНОСТІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Овсяннікова Л.Є. (Харків)
Викладання іноземної мови зводиться не тільки до вивчення нової
лексики та граматики. «To have another language is to possess a second soul.
Володіти іншою мовою – це як мати другу душу.» - сказав Карл Великий
(Charlemagne). Іноземна мова знайомить учнів з культурою і традиціями
інших держав, крім того, в умовах глобалізації іноземна мова стає засобом
спілкування, одержання інформації, засобом функціонування у суспільстві.
Провідна ідея досвіду: додати до уроків іноземної мови елементи
медіаосвіти для набуття учнями життєвих та мовленнєвих компетенцій та
компетентностей.
Засоби
м.
тенція
ми ям
дають
змогу
урізноманітнити типи завдань з англійської мови, створити реальні життєві
ситуації на уроках іноземної мови, зробити лексико-граматичний матеріал
не метою вивчення, а засобом розв‘язання певних соціальних, виробничих
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і економічних проблем. Це допомагає підготувати компетентну
особистість, здатну знаходити правильне рішення у конкретних
навчальних, життєвих, а в майбутньому – і професійних ситуаціях. Саме ці
пріоритети лежать в основі нової редакції закону «Про освіту» [1] та
Концепції впровадження медіаосвіти в Україні [2]. Тому, актуальним
завданням сучасної закладів освіти є реалізація компетентнісного підходу
в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на
формування і розвиток ключових компетентностей особистості. Від
людини вимагаються вміння орієнтуватися в інформаційних потоках,
освоювати нові технології, самонавчатися, володіти такими якостями як
універсальність мислення, динамізм, мобільність.
У той же час, на сучасному етапі в Україні гостро постало питання
медіаосвіти, тому що від якості отримуваної інформації залежить наше
майбутнє, у тому числі й майбутнє нашої держави. Процес отримання
інформації є невід‘ємною складовою нашого життя. Зрозуміло, що без
отримання й опрацювання інформації людина існувати не може, оскільки
вже з ранніх етапів свого життя постійно змушена сприймати та
аналізувати її. У зв‘язку з цим було прийнято Концепцію впровадження
медіаосвіти в Україні.
Отже, актуальність дослідження полягає у тому, щоб через засоби
медіаосвіти та
м.
тенція ми ям забезпечити розвиток ключових
кометентностей
учнів,
визначених
Загальноєвропейськими
рекомендаціями з мовної освіти [3] та законом «Про освіту» [1].
Мета дослідження – ефективно поєднати і застосувати форми і
методи медіаосвіти та м.
тенція ми ям, для формування в учнів
основних компетентностей на заняттях іноземної мови та проаналізувати
вправи з медіаосвіти та медіа грамотності та їх ефективність на заняттях з
іноземної мови, наведено приклади застосування таких вправ.
У дослідженні уперше поєднано компетентісний підхід та навчання
м.
тенція ми ям на заняттях з іноземної мови, проаналізовано як
вправи з
м.
тенція ми ям формують загальні (життєві) та
комунікативно мовленнєві компетенції, подаються практичні методичні
рекомендації та розробки уроків до застосування м.
тенція ми вправ
на заняттях з іноземної мови.
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VIRTUELLE PINNWAND ALS LEXIKOGRAPHISCHES PRAKTIKUM
FÜR DAF-LERNER
Onishchenko N.A., Basha O.V. (Charkiw)
Ein erfolgreicher Fremdsprachenunterricht ist nicht von dem Erwerb der für
die Kommunikation nötigen lexikalischen Einheiten wegzudenken. Die Rolle
der DaF-Lehrerkräfte besteht u.a. darin, dass sie den Prozess initiieren und
überwachen, in dem sich die Lerner mit neuen Wörtern als multilateralen
sprachlichen Zeichen aus Formativ und Bedeutung bekannt machen, sie in ihrem
Sprachbewusstsein samt Gebrauchsregeln speichern und für Bildung von Sätzen
und Texten reproduzieren.
Laut der Prinzipien des handlungsorientierten Deutschunterrichts (HODU)
müssen lexikographische Kompetenzen der Sprachlerner nicht nur reproduktiv,
sondern aktiv sein und ein materielles Produkt als Leistungsergebnis vorsehen.
Bei der Erstellung einer neuen effizienteren Form des klassischen
Vokabelheftes des Lerners können digitale interaktive Medien behilflich sein.
Denn das Internet bietet einen virtuellen deutschsprachigen Raum, wo aber „die
interaktiven Aufgabenstellungen, die kommunikativen und sprachlichen
Handlungen, die gefordert werden, durchaus real sind― [2, S. 375].
Solche Instrumente der kollektiven, visuell und informativ unterstützen
Arbeit am Wortschatz wie virtuelle Pinnwände (z.B. Padlet, Trello, Pinterest
etc.) entsprechen mehreren Prinzipien des erfolgreichen DaF-Unterrichts, wie
folgt: fächerübergreifender Zugang, Aneignung von Schlüsselkompetenzen,
Berufsorientierung, Authentizität und Aktualität, Flexibilität, Adaptivität,
kostengünstiger Gebrauchsmodus, Assessment/ Evaluation [1, S. 223]. Darüber
hinaus entwickeln sie das Konstruktionsvermögen der DaF-Lerner, fördern ihre
soziale, kooperative, interkulturelle und Medienkompetenz, erhöhen die
Motivation [3, S. 68-74].
Bei einer kollektiven Arbeit an einer Wortgruppe oder einem einzelnen
Lexem (z.B. dem Wort „Zeit“ als Komponente der Komposita, sieh
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Abbildungen) stehen den Kursteilnehmern Informationen aus digitalen Lexika,
die sie selbst aussuchen, pinnen und miteinander teilen (Abb.1), Mittel der
Visualisierung (Bilder, Videos) und eigentlich ein organisierter
Kommunikationsraum mit benutzerfreundlichen Zetteln (Abb.2) zur Verfügung.

Abb. 1. Pinnen der Wörterbucheinträge am Beispiel des Lexems „Zeit―

Abb. 2. Zoom als eines der Instrumente der virtuellen Pinnwand
Zu den für den DaF-Univerricht an den ukrainischen Hochschulen
relevanten Vorteilen der Nutzung der virtuellen Pinnwände gehört u.a. die
Möglichkeit der autonomen Arbeit der Kursteilnehmer zu Hause oder eines vom
Lehrer gesteuerten BYOD-Unterrichts. Außerdem kann diese Technologie nicht
nur im praktischen Deutschunterricht eingesetzt werden, sondern auch in einer
Reihe theoretischer Fächer, z.B. Lexikologie des Deutschen, Teilbereich
„Lexikographie―.
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У
ВІКОВИХ ГРУПАХ
Павлова Л.В. (Харків)
Сучасні стратегії розвитку вищих навчальних закладів України
вимагають від викладачів і співробітників вільгого володіння англійською
мовою, не тільки для участі в наукових конференціях, обміну думками з
іноземними
м.
тенц, закордонних поїздках, пошуку необхідної
інформації, написанню наукових статей, а перш за все, для викладання
свого предмету іноземною мовою і безпосереднього спілкування з
іноземними студентами.
Середній вік основного викладацького складу ХНУ ім. В.Н. Каразіна
складає 40-45 років. Нажаль, як свідчить статистика, більшість не має
належних знань англійської мови, для того щоб виступати активними
учасниками м.
тен розвитку вишу. Тому актуальним на сучасному
етапі є пошук найбільш ефективних стратегій викладання англійської мови
у вікових м.
те, які дійсно сприяють швидкому її засвоєнню.
Враховуючи багаторічний досвід викладачів кафедри англійської
мови, слід зазначити, що викладання мови у таких м.
те повинно
протікати перш за все в емоційно-комфортній атмосфері.
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Емоції і почуття мають велике значення як спонукальні м.
тен
будь-якої діяльності, і відіграють особливу роль в енергетичному
забезпеченні цієї діяльності [2]. Необхідним компонентом розуміння іншої
людини є розуміння його емоцій і почуттів. Важливість такого розуміння
обумовлена тим, що емоційні реакції, будучи тісно пов‘язаними з
мотиваційною та ціннісно-смисловою сферами особистості, є
безпомилковими індикаторами справжнього ставлення людини до подій
[1].
Важливим фактором для створення такої атмосфери в аудиторії є
розвиток успішних взаємовідносин «викладач-студент». Останнім часом
безпосередність у спілкуванні виступає основним поняттям для опису і
розуміння природи взаємовідносин «викладач – студент». Безпосередність
– це педагогічне поняття, яке визначає межу до якої викладач встановлює
близькі стосунки зі студентами в протилежність збереженню дистанції і
стриманості [3: 549]. Безпосередність у поведінці викладача досягається за
допомогою вербальних і невербальних засобів комунікації. В нашому
випадку «студентами» виступають співробітники університету, у
середньому, віком від 40 до 60 років. Тому дуже важливо, щоб викладач
вправно володів навичками комунікації, що цілеспрямовано впливають на
емоційну сферу людини [4]. Найбільш важливими для роботи у вікових
м.
те слід виділити такі навички :
1) уміння впливати на «его» суб‘єкта (здатність змусити іншого
підвищити свою самооцінку);
2)
уміння
підтримати
співрозмовника
(здатність
підтримати
співрозмовника в стані депресії, прикрості або тривоги);
3) уміння залагоджувати конфліктні ситуації (здатність досягати рішень,
які б задовольняли обидві м.
тен);
4) уміння регулювати поведінку (здатність допомогти співрозмовникові
побачити і виправити власні помилки).
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VORTEILE DER ARBEIT MIT „ERINNERUNGSORTEN“ IM
DEUTSCHUNTERRICHT
Panchenko I.M. (Charkiw)
Unter einem Erinnerungsort versteht man einen historisch-sozialen
Bezugspunkt, der für die jeweilige Erinnerungskultur prägend ist und eine
besonders aufgeladene, symbolische Bedeutung und identitätsstiftende Funktion
für die jeweilige Gruppe hat [1]. Das Wort „Ort― wird dabei im weiten Sinne
gebraucht und kann nicht nur den Ort selbst, sondern auch einen Gegenstand,
eine Person, ein Kunstwerk, ein historisches Ereignis etc. bezeichnen.
Die Arbeit mit Erinnerungsorten im Deutschunterricht hat viele Vorteile.
Erstens ist es ein „fruchtbarer Boden― für die Umsetzung des innovativen
kognitiven Landeskundeeinsatzes (der diskursiven Landeskunde), denn bei
Erinnerungsorten arbeitet man meistens mit kulturellen Konzepten.
Zweitens werden dabei die Prinzipien des CLIL-Unterrichts umgesetzt,
denn sie hat interdisziplinären Charakter: Außer der Sprachkenntnisse erwerben
die Lernenden Wissen auch in anderen Bereichen: Geschichte, Architektur,
Natur, Literatur, Kulinarik usw. Bei angehenden ÜberseterInnen und
DolmetscherInnen, für die umfangreiches Allgemeinwissen zum Beruf gehört,
ist es besonders wichtig.
Ein weiteres Argument für das Einsetzen von Erinnerungsorten im
Deutschunterricht ist die Kombinierbarkeit mit digitalen Medien: Ob Blogs,
Web-Quests oder Internet-Recherchen, das passt alles perfekt zu
Erinnerungsorten. Außerdem braucht die Lehrkraft die Arbeitsblätter nicht
selber zu entwickeln, im Internet (DW, Goethe-Institut) gibt es eine Menge von
fertigen Materialien zu landeskundlich relevanten Themen. Die Lehrenden
können bei Wunsch diese ergänzen oder modifizieren.
Andererseits ist der Einsatz von digitalen Medien keine Voraussetzung für
die effektive Arbeit mit Erinnerungsorten, man kann auch ohne besondere
technische Ausrüstung problemlos auskommen.
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Beim Einsatz von Erinnerungsorten im Deutschunterricht kann man sehr
gut lernerorientiert arbeiten, indem man die Inhalte und die Arbeitsformen an
die Bedürfnisse der Lernenden anpasst.
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass die Arbeit mit
Erinnerungsorten den Lernenenden sehr viel Spaß macht und sie motiviert.
Für den Einsatz von Erinnerungsorten eignen sich sehr viele
Arbeitsformen, z.B.:
 Recherche zu bestimmten Erinnerungsorten;
 Virtuelle „Besuche― von relevanten Erinnerungsorten, interaktive
Rundgänge durch deutsche Städte;
 Erkundung eines Erinnerungsort zu verschiedenen Zeiten (z. B. die
Paulskirche, der Heldenplatz);
 Arbeit mit Texten: Literarische Erinnerungsorte;
 Erinnerungsort mit allen Sinnen erkunden (gemeinsames Kochen
von typisch deutschen/österreichischen Gerichten);
 Übersetzen / Analyse von Interviews mit Zeitzeugen;
 Stationenlernen;
 Kontrastive Arbeite mit deutsch-ukrainischen Erinnerungsorte (die
Donau, Joseph Roth) usw.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Erinnerungsorte sehr viele
Möglichkeiten für die Arbeit im Deutschunterricht, besonders im universitären
Bereich, bieten, und lassen sich sowohl als Ergänzung des Unterrichtsmaterials
als auch als Basis für ein längeres Unterrichtsprojekt einsetzen.
Literatur:
1. Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Fischer Taschenbuch,
Frankfurt am Main, 1998.
КРЕАТИВНІСТЬ ТА ТВОРЧІСТЬ ДИСКУРСИВНОЇ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
Пасинок В.Г. (Харків)
У французькій мові є дві близькопов‘язані лексеми: créativité та
créatique. Перша визначається як «capacité, faculté d‘invention,
d‘imagination; pouvoir créateur», а друга – як «ensemble des techniques et
м.
те soutenant et développant la créativité» [DFL]. В українській мові
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під творчістю розуміється «діяльність людини, спрямована на створення
духовних і матеріальних цінностей, а під креативністю – творча
новаторська діяльність» [ВТССУМ, 2005, с. 1435]. Творчість є одним з
головних важелів формування кожної окремої людської особистості [1,
с. 17], як і креативність, що є характерною рисою творчої особистості.
Креативність педагога як дискурсивної особистості спонукає його до
творчості. Творчість завжди пов‘язана з індивідуальним, особистісним
початком педагога, передбачає його здатність створювати те, чому немає
аналогів. Це – автор-творець, який характеризується розвиненим
інтелектом, має певні етичні настанови і бачить життєвий досвід.
Креативність педагога – процес постійний, орієнтований на дискурсивну
особистість.
Дискурсивна особистість педагога відзначається, перш за все, силою
слова, вмінням «читати» душу людини. Творча робота викладача вимагає
від нього знання та вміння використовувати різні засоби: здатність до
оцінювання особистості з різних точок зору — великий професійний
досвід, його креативна реалізація в педагогічній діяльності. І цей процес є
перманентним: для вчителя немає перешкод для самовдосконалення,
подальшого творчого розвитку. Кожен учень – це свого роду книга, яку
педагог повинен прочитати. Досвідчений викладач завжди у пошуці нових
ідей і методів викладання. В його арсеналі є вдалі приклади, жарти,
кмітливі прислів‘я та приказки. Засоби креативності, в основному,
пов‘язані з неординарними завданнями, рольовими іграми, цікавими
вправами, способами інтерактивного спілкування, груповими дискусіями
як методами активного навчання спілкуванню тощо.
Концептуальна система педагога як дискурсивної особистості
ґрунтується, перш за все, на знанні норм мови, вмінні їх використовувати в
мовленні, здатності спілкуватися і досягати цілі. Гарний педагог
відрізняється умінням «прораховувати» ситуацію і завчасно передбачати
оцінки аудиторії і її реакцію.
М.М. Бахтін відзначав, що «висловлювання з самого початку
будується з урахуванням можливих реакцій, заради яких воно загалом і
створюється. Такий висновок є актом справжньої творчості». Це
стосується й дискурсивної особистості педагога, творчість якого
характеризується швидкістю реакції у нестандартних ситуаціях,
артистизмом, здатністю захоплювати, реагувати з гумором. Творча
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особистість педагога має здібності впливати на емоційну сферу
вихованців, умінням завоювати їхню увагу, часто з посмішкою.
Творчість учителя, викладача розвивається протягом усієї
педагогічної діяльності і є вирішальним фактором його просунення до
вершин педагогічної майстерності. Творча дискурсивна особистість
педагога здатна запалити в його учнях жагу до знань, тому кожному
викладачу треба розвивати креативність, яка є головним показником його
професійної компетентності.
Література
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монографія / О.В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012.
– 376 с. 2. DFL = Dictionnaires français Larousse [Electronic
resource]. – Access: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
3. ВТССУМ = Великий тлумачний словник сучасної
української мови [автор-упоряд. В. Бусел]. – К.: Перун, 2005. –
1728 с.
ТИПОЛОГІЯ КОНЦЕПТІВ ЯК ОДИНИЦЬ
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ
Пліс В.П. (Харків)
У ХХ
м.. поруч із мовознавством існували такі науки як
культурологія та країнознавство. Науковці були у довгому пошуку
вирішення проблеми синтезу мови та культури [2; 4]. Так на початку ХХІ
м.. сформувалась лінгвокультурологія, завданням якої стало визначити
яким чином мова розкриває культуру народу [2]. Основною категорією цієї
науки є концепт. Концепт – це основна одиниця структурованого знання у
свідомості людини [1]. В свою чергу, лінгвокультурний концепт є
смисловим значення слова, що несе у собі ментальний та культурний
зміст [2].
Оскільки концепт – базова категорія лінгвокультурології, багато
вчених, беручи за основу різні критерії, вирізняли декілька його
класифікацій [1; 4; 5]. Існує цілий ряд способів об‘єднати концепти в групи
по близькій категоріальній ознаці. При цьому вважається, що кращий
доступ до опису та визначення природи концептів забезпечує мова.
Розрізняють конкретні та абстрактні концепти. Конкретні концепти
зберігають частіше чуттєвий характер і тому вони легко впізнаються і
легко розрізняються та класифікуються. Зміст таких концептів
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розкривається переважно остенсивно – через демонстрацію предмета або
явища. Абстрактні концепти важче піддаються опису, їх не так легко
класифікувати [2].
Наприклад, А.П. Бабушкін вирізняє такі типи концептів як: розумова
картинка – асоціації у свідомості людей; схема – це розумовий зразок
предмета; гіперонім – визначення без будь-якого супроводу; фрейм – це
об‘ємний, багатокомпонентний концепт, що представляє собою знання про
стереотипну ситуацію; інсайт – певна інформація щодо призначення,
функцій, внутрішнього устрою предмета, що міститься у слові; сценарій –
це динамічно представлений фрейм, який відбувається у певному часі з
певною послідовністю етапів, епізодів; калейдоскопічний концепт –
результат метафоризації, що може розгортатися у будь-якому типі [1].
Смислове наповнення слова виступає основним критерієм типології
Г.Г. Слишкіна. Дослідник розрізняє «інтразону» та « м.
тенція».
Науковець виділяє такі види концептів: пропорційні, які збагачують
відразу інтра- та м.
тенція; граничні, де збагачується тільки інтразона,
у той час як м.
тенція взагалі відсутня; рудиментарні, які збереглися
тільки у складі деяких одиниць м.
тенція і майже втратили інтразону
[4].
Стосовно вираженості концептів мовними одиницями, Рудакова А.В.
говорить про два види концептів: номіновані, що мають стандартне мовне
вираження (словом або м.
тенція ми ям); м.
тенція , що не мають
загальновідомого мовного вираження [3].
За рівнем відображення народної ментальності вчені також
класифікують концепти на національні, або етнокультурні та на
універсальні [5].
Таким чином, можна зазначити, що концепти поділяються за
ступенем абстрактності змісту – конкретні та абстрактні; за його природою
– розумова картинка, схема, гіперонім, фрейм, інсайт, сценарій та
калейдоскоп; за рівнем смислового наповнення – пропорційні, граничні та
рудиментарні; за способом вираженості у мові – номіновані та
м.
тенція ; за рівнем відображення народної ментальності –
національні та універсальні. Всі підходи є взаємодоповнюючими. Вони
демонструють суттєві ознаки концептів – їх понятійну, ціннісну та образну
складову, динамічність, дискурсивну обумовленість, варіативність та
тематичну закріпленість.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТУ
ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛІ
Прокопенко Т.В. (Мерефа)
На сьогодні одним із ключових моментів реформи освіти в Україні є
формування в учнів навичок роботи з інформаційно-комунікативними
технологіями, самостійного пошуку, обробки та виділення потрібної
інформації [1, с.39]. «…ресурси мережі є безцінною та необмеженою
базою для створення інформаційно-предметного середовища, освіти й
самоосвіти людей» [2].
На разі на уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна
вирішити ряд завдань: формувати навички аудіювання та читання,
вдосконалювати вміння усного та писемного мовлення, активно
поповнювати словниковий запас, розширювати кругозір та мати
можливість контактувати з носіями мови в будь-якій країні світу.
Так, спілкуючись у реальному середовищі, які забезпечує Інтернет, учні
опиняються у справжніх життєвих ситуаціях. Задіяні у вирішенні
широкого кола актуальних та реалістичних питань, діти навчаються
адекватно реагувати на них, що стимулює розвиток критичного мислення,
а саме вміння формулювати власну думку, а не просто маніпулювати
готовими мовними структурами. Першочергове значення надається
розумінню, передачі змісту.
Без сумніву Інтернет може використовуватися в якості ефективного
додатку для розвитку граматичних, лексичних навичок та вмінь, перевірки
знань. Сюди входять усілякі тренувальні лексичні, граматичні, фонетичні
вправи, тести на читання, граматику. Учителі та діти самі можуть
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знаходити такі сайти, використовуючи пошукові системи. Ось декілька
сайтів різного наповнення.
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/ - дуже корисний ресурс для
відпрацювання вимови. Анімація органів мовлення,
м.
тенці із
диктором, який вимовляє окремо даний звук і слова, які містять цей звук.
Також текстовий опис руху органів мовлення англійською мовою.
http://www.self-education.ru/ph/50/start.html - також вдалий підбір
відеороликів для розвитку вимови.
Cайт City Net (<http://www.city.net/>) робить можливими віртуальні
подорожі різними країнами. Відвідуючи парки, пам‘ятники та інші
визначні місця: тут можна знайти все про обрану країну – від фотографій
до повного звіту про природні ресурси й мистецтво, мовою, яку вивчаєте.
Можна запропонувати подорожувати у якості туристів або гідів. Вони
зможуть самі замовляти квитки, заповнювати бланки документів,
отримувати візи та закордонні паспорти. В якості звіту про виконану
роботу можна запропонувати учням створити фотоальбом або щоденник
своїх подорожей.
Сайт «Віртуальна реальність» (<http://www.flash.net/~cssmith1/vr.htm>)
– це зібрання лінгвістичних та нелінгвістичних оригінальних матеріалів,
зібраних на web-сервері. Його значимість і мотивація в тому, що він
залучає до елементів культури країни, мова якої вивчається. Мандруючи
мережею, учень зустрінеться з такою кількістю друкованої інформації, яку
він ніколи не зібрав під час реального візиту країни. У «Віртуальній
реальності» можливо зупинитися біля невеличкого кафе, опинитися на
вокзалі, зайти в супермаркет, а потім принести зібрану колекцію в клас і
використовувати на уроці, ніколи при цьому не залишаючи дім чи школу.
<http://www.infospace.com/info.USA/>
America‘s
homepage.
Подорожі штатами та містами, знайомство з історією, культурою,
способом життя американців.
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ГЕНДЕР У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ З ЗАГАЛЬНИМИ ІМЕНАМИ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
Пруднікова А.О. (Харків)
Гендерна проблематика останнім часом глибоко вкорінилася у
специфіку англійської лінгвокультурної спільноти. Гендер – це сукупність
соціальних та культурних норм, які суспільство приписує виконувати
людям в залежності від їх біологічної статі. Гендер, на відміну від поняття
статі, стосується не фізіологічних відмінностей між чоловіком та жінкою, а
соціально сформованих рис, які притаманні чоловікам чи жінкам [3].
Лінгвісти в контексті дослідження чоловічої і жіночої мовної
поведінки, концентрують увагу на психологічних і соціальних аспектах
варіантів мови, залишаючи за рамками дослідницького фокусу культурну
складову поняття «гендер» [1]. Між тим в лінгвокультурології однією із
завдань є вивчення культурних установок і мовних засобів прояву
менталітету народу. Залучення в подібних дослідженнях гендерного
знання, на наш погляд, дозволить збагатити лінгвокультурологічну
проблематику. Фразеологізми надають великі можливості для дослідження
гендеру, що привносить інші аспекти, що раніше не акцентувалися у
вивчення фонду фразеологізму.
У фразеологізмах ми знаходимо відображення історії народу, а також
своєрідність його культури і побуту. Фразеологія найкраще репрезентує
національну специфіку мови, є носієм елементів, що досить різноманітно і
повно характеризують етнічну картину світу. Фразеологічний склад є
яскравим і особливим носієм національно-культурних особливостей
мовної системи, бо, фразеологія виступає тією сферою мовної діяльності,
де чітко простежується вплив мови на формування менталітету нації.
Окремими елементами, що визначають національну своєрідність
фразеології є загальні імена [2].
Розглядаючи фразеологізми з загальними іменами можна виділити
такі фразеологічні одиниці, як антропометричні та з термінами
спорідненості.
В групі фразеологічних одиниць з антропометричними лексемами
головним концептом є соціальна роль чоловіків та жінок. В групі з
чоловічими антропометричними лексемами знаходимо такі субконцепти, як:
концепт «чоловік»: а тап‟s тап – справжній чоловік; зовнішність,
поведінка: lady killer – «серцеїд»; чоловіча діяльність: blue boys –
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поліцейські, моряки; голова: big boy – «шишка». В групу з жіночими
антропометричними лексемами входять субконцепти: жіноча мораль: а
fallen woman – жінка, що веде аморальний спосіб життя; концепт «жінка»:
а тап-еаter – серцеїдка; (майбутній) шлюб: Міss Right – майбутня дружина;
розумові здібності: woman‟s reason – жіноча логіка. Серед фразеологічних
одиниць із термінами родинних зв‘язків можна виділити наступні
субконцепти (для референтів-чоловіків): родинний статус: а hen-pecked
husband – «підкаблучник»; головна роль в родині: сіty fathers – «батьки
міста»; захисник: а father figure – постать батька. В групі фразеологічних
одиниць з жіночими термінами родинних зв‘язків виділяємо такі
субконцепти: залежність дитини від матері: to be tied to one‟s mother‟s apron
strings – матусин синок; слабкість: а weak sister – слабак, «баба»; якості, які
характеризують жінку: а fish-wife – «базарна баба»; концепт «жінка»: а hot
mamma – «секс-бомба» [4].
Отже, фразеологічні одиниці з загальними іменами не виявляють
виключно жіночу або чоловічу картину світу, вони розкривають особливі
характеристики агента та його діяльності, базуючись на загальнолюдських
орієнтирах.
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ФОРМУЛИ ЗГОДИ/НЕЗГОДИ ЯК РЕАКТИВНІ РЕПЛІКИ У
ДІАЛОЗІ
Птушка А.С., Танкіна І.О. (Харків)
Двадцяте століття називають «століттям діалогу», коли гуманітарні
науки та мистецтво актуалізували проблему інтерсуб‘єктних комунікацій.
Зацікавленість вітчизняних лінгвістів у проблемі діалогу виникла після
публікації роботи Н.Ю. Шведової, що була присвячена синтаксису
розмовної мови [3]. Визначення діалогічної єдності як комунікативної
одиниці діалогу призвело до «падіння» репліки як єдиної можливої
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одиниці поділу діалогічної мови. Став очевидним той факт, що не всі
репліки функціонують в мові як семантично закінчені. У більшості
випадків повний їх зміст стає зрозумілим лише в рамках відповідної
діалогічної єдності. Саме до діалогу радить звертатися В.В. Лазарев при
розгляді теорії мовленнєвих актів [2, с. 9]. Монологічне мовлення, на його
думку, багате лише на лексичні засоби вираження та граматичні
структури. Але з комунікативної точки зору воно дуже бідне.
Мовленнєвими актами, найбільш характерними для монологічного
мовлення, є передача інформації, переконання, сумнів та інші.
Діалогічному ж мовленню притаманне різноманіття усіх типів
мовленнєвих актів, і деонтичних, і м.
тенці, і епістемічних. Однак у
лексичному плані діалогічне мовлення поступається монологічному,
зазначає В.В. Лазарев.
Підсумовуючи сказане, слід відмітити, що цілком закономірно
розглядати мовленнєві акти у взаємозв‘язку, як компоненти єдиної
діалогічної єдності. Саме під таким кутом зору розглядає реактивні
репліки англійської мови, які виражають згоду або заперечення, І.Б.
Васильєва [1]. Речення-відповіді у її класифікації являють собою
позиційно зумовлені одиниці комунікації, які утворюють єдиний питальновідповідний комплекс з попередньою реплікою-запитанням. Перша
частина цього комплексу, питальне речення, – явище, значною мірою
вивчене і класифіковане. А речення-відповіді, наголошує автор, не
виділені в окремий тип ні у вітчизняному, ні у зарубіжному мовознавстві.
Саме тому предметом дослідження автор обирає речення-відповіді, що
складаються з підмету, присудку, вираженого однією з 24 словоформ, і
словами-реченнями «Yes» або «No», що факультативно їм передують. Такі
речення-відповіді представлені репліками двох типів. До першого типу
відносяться речення-заміщувачі «Yes» та «No», які лише підтверджують
предикацію. Другий тип представлений реченнями-заміщувачами типу
«(Yes,) I Do» та «(No,) I don‟t», які повторюють предикацію. Автор
зазначає, що якщо перший тип майже не відрізняється від аналогічних
конструкцій російської, німецької, французької мов, то речення другого
типу є характерною рисою саме англійської мови. Більшість
досліджуваних реактивних реплік складають висловлювання першого
типу. Проте трапляються ситуації, коли необхідно забезпечити надійність
інформації, використавши для цього надлишкові форми. Надлишковими
конструкціями в даному випадку є речення-заміщувачі типу «(Yes,) I do».
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Надлишковість тут виконує дві функції: семантичну і комунікативну.
Також треба зазначити, що за конкретних умов мовного спілкування
функції речень з надлишковими формами можуть переплітатися та
взаємодіяти.
Отже, слід відзначити, що незважаючи на велику кількість робіт, які
досліджують реактивні репліки зі значенням згоди/ незгоди, формули
згоди та формули незгоди вживаються у всіх видах соціальних контекстів,
функціонуючи як інформативна відповідь, люб‘язна відповідь, і як
стратегічна відповідь. У кожному з комплексів висловлення, що
вивчаються, виконують специфічні функції, але їх провідною функцією в
усіх випадках залишається підтримка або закреслення стимульного
мовленнєвого утворення.
Література:
10.Васильева И.Б. Предложения типа «(yes), I do» в английском
языке // Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 /
Ленингр. гос. ун-т. / И.Б. Васильева. – Л.: Наука, 1965. – 23 с.
2. Лазарев В.В. Методологические основы и методический
м.
тенц теории речевых актов / В.В. Лазарев. – Пятигорск:
Изд-во ПГПИИЯ. – 1986. – С. 3-10. 3. Шведова Н.Ю. Очерки
по синтаксису русской разговорной речи / Н.Ю. Шведова. –
М.: Изд-во АН СССР, 1988. – 400 с.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «CASE – STUDY»
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Рапава Р. Б (Харків), Алавердові Е. В (Грузія)
У світлі проведених реформ освіти стало актуальним впровадження
методів активного навчання іноземної мови. Під активізацією навчальної
діяльності розуміється діяльність викладача, спрямованої на розробку і
використання таких форм,змісту, прийомів і засобів навчання, які
сприяють підвищенню інтересу, самостійності,творчої активності
студентів в засвоєнні знань, розвитку умінь, формуванні навичок в їх
практичному застосуванні, а також формуванню здібностей працювати в
команді, прогнозувати професійну ситуацію і приймати самостійні
рішення. Цьому сприяє використання в процесі навчання активних методів
навчання, до яких відноситься метод «кейс – стаді».
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При використанні цього методу зростає автономія студента, суть якої
полягає в одночасному збільшенні самостійності і відповідальності. В
області навчання іноземної мови це виражається в збільшенні тих завдань,
які дозволяють студенту самостійно за допомогою викладача ставить і
вирішувати навчальні завдання.
Вченні вважають метод «кейс – стаді». «Просунутим» активним
методам навчання, так як він: 1) допускає використання короткої
інформації, знижує ступінь невизначеності в умовах ліміту часу; 2)
заохочує використання принципів проблемного навчання; 3) дає
можливість отримання студентами не тільки знання, а й глибокого
осмислення теоретичних концепцій; 4) дає можливість створювати нові
моделі діяльності.
Метод «кейс – стаді» - це не просто методичне нововведення – це
метод активного навчання на основі реальних ситуацій. Можна сказати, що
цей метод спрямований не стільки на освоєння конкретних знань, або
умінь, скільки на розвиток загального інтелектуального і комунікативного
потенціалу студентів та викладачів.
Мета «кейс стаді» – спільними зусиллями групи проаналізувати
ситуацію, що виникає при конкретному стані справ і виробити практичне
рішення. Вибір кращого рішення в контексті поставленої проблеми
відбувається через аналіз ситуації і оцінку вироблених альтернатив.
Завдання кейс стаді: 1) активізувати учнів на пошук різних істині
підходів; 2) навчити студентів орієнтуватися в проблемному поле.
Розглядаючи основні особливості педагогічної технології, реалізовані в
комплексі, Г.Д. Ахметова дає оцінку ефективності «кейс – стаді»: 1)
Концептуальність і новизна: застосування «кейс – стаді» замінює пасивний
тип навчання, в якому студенту відводиться роль слухача, засвоюють, що
повторює і т.п., активним навчанням, при якому студент є активним
творцем знань, рішень, інформації; 2) Змістовна частина навчання:
технологія «кейс – стаді» створює умови для перетворення знань з
знеособленої інформації, яку одержують шляхом механічного заучування,
в особистісний досвід студентів; 3) Процесуальна частина – технологічний
процес: вдосконалення здібностей до навчання і підвищення
результативності через постановку мети і визначення бажаного результату,
виділення пріоритетів і вміння аналізувати ситуацію, змінюючи її в
потрібному напрямку в будь-який момент.
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«Кейс – стаді» в навчанні іноземної мови може бути наповнений
будь-яким предметним змістом, а мова відіграє роль інструменту, за
допомогою якого вирішується та чи інша проблема. І.А. Зимова зазначає,
що особливість іноземної мови як навчального предмета полягає втому, що
він як б «безпредметна». Він вивчається як засіб спілкування, а тематика і
ситуації для мовлення привносяться ззовні. Кейсом може стати ситуація
спілкування або професійна ситуація, що вимагає мовних засобів для
вирішення професійних завдань. Л.К. Раицкий також дотримується точки
зору, що використання конкретних ситуацій в навчанні мови абсолютно
обґрунтовано і закономірно.
До основних переваг даного метода можна віднести те, що: 1) кейси
дозволяють спиратися на міждисциплінарні зв‘язки і створити наближену
до реальності аналогічну професійної середу, тим самим, навчання
іноземної мови активно поєднується з використанням професійних
навичок і вмінь; 2) наближеність до реальних ситуацій безсумнівно
підвищує вмотивованість студентів, дозволяючи зняти або подолати
психологічні затиски, які можуть виникати при відпрацюванні аналогічних
мовних навичок в традиційній навчальній обстановці в аудиторії; 3) аналіз
кейсів вимагає від викладача поза аудиторної та аудиторної підготовки,
яка сама пособі є ефективним видом навчальної діяльності. До основних
недоліків даного методу ми можемо віднести: 1) недостатність
використання тільки «кейс – стаді» для навчання студентів іноземної мови;
2) неможливість застосовувати даний метод в класах /групах з низьким
рівнем підготовки.
Підводячи підсумок, важливо звернути увагу на те, що при
ситуативному навчанні використання і розуміння матеріалу більш
ефективно, ніж просте заучування. До того ж, «кейс – стаді» розвиває
творче мислення,змушуючи думати на мові, а також вміння вести
дискусію, аргументувати відповіді, що сприяє розвитку мови без опори на
готовий текст. Метод «кейс-стаді» відповідає всім вимогам сучасної
парадигми освіти. В його основі лежить особистісна – орієнтований підхід,
є умовою гармонійного всебічного розвитку індивіда.
НЕСТАНДАРТНА ЛЕКСИКА ЯК МОТИВУЮЦИЙ КОМПОНЕНТ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Рубцов І.В. (Харків)
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На сьогодні на виникає жодних сумнівів, що сленг відіграє важливу
роль в житті всіх груп населення, які ним користуються. Сленг не тільки
допомагає людям спілкуватися між собою, а й полегшує процес засвоєння
нової іншомовної лексики, розширює словниковий запас.
У сучасній англійській мові сленг являє собою активний компонент
живої розмовної мови, оскільки різноманіття інтересів суспільства, оцінка
окремих явищ носіями мови, які належать до різних соціальних і
професійних груп, знаходить яскраве відображення в слензі. Саме тому
поява нестандартної лексики зумовлена цілим рядом соціальних,
психологічних та стилістичних чинників. Вона являє собою складну соціостилістичну, лексико-фразеологічну категорію, історично стійку систему.
У методиці навчання іноземних мов проблема використання сленгу є
маловивченою. Дійсно, необхідність засвоєння, в першу чергу, найбільш
уживаних слів під час навчання іншомовній лексиці очевидна. Проте, якщо
суб‘єктом навчання є полікультурна мовна особистість в процесі вивчення
іноземної мови, то у лінгвістичний компонент змісту навчання з метою
розвитку пізнавальної активності студентів доцільно включати мовні
структури, що містять сленгові вислови.
Нестандартна лексика краще запам‘ятовується, ніж стандартна. Вона
є гарним фоном для запам‘ятовування звичайних слів. Сленг знайомить
студентів з соціальним поділом суспільства та територіальними
особливостями країни. Він несе в собі лінгвокраїнознавчу та
культурологічну інформацію. Вищезазначене підвищує рівень мотивації
студентів; зростає їх зацікавленість до предмету, з‘являється бажання
дізнатися щось нове.
Біль того, позитивний вплив сленгу на мотивацію полягає в тому, що
він пропонує як релевантність, так і автентичність. Тобто якщо студенти
відчувають, що те, що вони вивчають, має відношення до їх повсякденного
життя і вони можуть використовувати його при спілкуванні з носіями
мови, вони будуть більш мотивовані до навчання [2].
Сучасні студенти хочуть вийти за рамки підручника і говорити на
реальній, живій мові. Сленг дозволяє їм робити це, адже саме так говорять
носії англійської мови спілкуючись з друзями та колегами.
Вивчення сленгу може бути мотиватором, оскільки він відображає
те, до чого хочуть бути причетні самі студенти. Це барвиста і виразна
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лексика що приваблює уми через гумор, сарказм і навіть цинізм. Якщо
студенти знаходять навчання цікавим, вони швидше досягнуть успіху.
Іншими словами, успіх породжує успіх. Це пов‘язано з афективною
сферою, емоційною частиною мозку. У своїй гіпотезі афективного фільтру
Стефан Крашен стверджує, що оптимальне навчання відбувається при
наявності позитивного ставлення, оскільки негативні емоції призводять до
виникнення сильного афективного фільтру, який може бути перешкодою
на шляху до навчання [1, c. 78].
Дослідження показують, що людські відносини і переконання є
основою майбутнього успіху. Таким чином, якщо студенти знайдуть
цінність у тому, що вони вивчають, вони будуть мати більший потенціал
для успіху. Ось чому важливо поєднати те, що їм потрібно, щоб навчитися
тому, що вони хочуть дізнатися.
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МІФИ ПРО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СЕРЕД СЛУХАЧІВ
ІНТЕНСИВНИХ КУРСІВ
Рубцова М.А. (Харків)
Вивчення іноземної мови може стати справжнісіньким
випробуванням для дорослої людини. За рядом причин дорослому
освоювати мову складніше, ніж дитині. Це може бути відсутність звички
систематично вчитися, невміння планувати час, проблеми з пам‘яттю,
тощо. Коли дорослий приймає рішення вивчати іноземну мову, він
стикається з низкою міфів, які негативно впливають на процес навчання.
Це заважає зосередитися на меті та сковує людину, не даючи їй
можливості зануритись у творчий і захоплюючий процес. Дуже важливо,
працюючи з дорослими, які складають значну частину слухачів курсів
іноземних мов, допомогти розвіяти ці міфи.
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Основне побоюванням дорослих про віковий бар‘єр у вивченні
мови вчені вже спростували, бо, як виявилось, не існує принципової
різниці між 60-річними та 30-річними у швидкості та якості засвоєння
іноземної мови. Навпаки, вчені все більше схиляються до того, що
вивчення іноземної мови можна вважати ефективним способом
уповільнити старіння мозку. У зрілому віці, у людини висока мотивація
обумовлена можливістю вирішити свої професійні проблеми за допомогою
навчальної діяльності, та розвинене аналітичне мислення, що нейтралізує
ефект природного погіршення пам‘яті.
На інтенсивних курсах найважливішим елементом є висока
інтенсивність занять. Це дозволяє подолати мовний психологічний бар‘єр,
надати позитивний настрій, переконати, що швидке вивчення іноземної
мови – реально, і може бути приємним і ефективним. Великий обсяг
розмовної практики, аудіювання та перегляду відеоматеріалів з акцентом
на реальні ситуації повсякденного спілкування дозволяє створити мовне
середовище, закріпити отримані навички і зберегти їх надовго.
Заняття за інтенсивною методикою більше схожі на психологічне
розвантаження. маленька кількість учнів у групі дозволяє контролювати
кожного учня індивідуально, а з іншого боку, використовувати педагогічні
можливості колективу, роль якого в цьому методі надзвичайно велика. Це
розвіює ще один міф про кращі результати при індивідуальних заняттях.
Саме під час групових занять, а не з репетитором, можна отримати гарну
практика спілкування англійською з різними людьми.
Дуже важливо дотримуватися певних педагогічних принципів в
організації навчання слухачів: пріоритет самостійного навчання; принцип
спільної діяльності; опора на досвід; індивідуалізація; гнучкість у
формуванні програм навчання та практична спрямованість навчання.
Слухачі курсів часто вважають, що викладач повинен бути носієм
мови. Справа в тому, що носій мови – зовсім не завжди є викладачем.
Краще займатися у досвідченого фахівця, який знає мову, здатен вільно і
грамотно спілкуватися, і методично правильно подати.
Ствердження про те, що все залежить тільки від викладача, теж
необхідно спростувати. Правильно підібраний викладач буде додатковою
мотивацією, він зможе підібрати форми роботи та буде прикладом для
наслідування, зможе захопити і зацікавити. Але, це не гарантія результату.
У зону відповідальності учня входить: регулярне відвідування, відсутність
перерв у процесі, самостійні заняття, виконання рекомендацій викладача і
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активність під час занять. Необхідно розставити пріоритети і, якщо серед
них немає іноземної мови, не мучте ні себе, ні викладача.
Таким чином, безліч хибних думок про вивчення іноземної мови
часто є перешкодою для ефективного навчання. Правильна та ефективна
робота викладача зі слухачами курсів допоможе розвіяти ці міфи і усунути
психологічний бар‘єр та сформувати достатню мотивацію до вивчення
мови.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Рудая Н. В. (Харків), У. Янь Линь (КНР)
В методике изучения языка понятие «второй язык» означает, что
студент уже изучал, по крайней мере, один иностранный язык. Под
понятием «второй иностранный язык» подразумевается язык, изучаемый
после первого, независимо от уровня, достигнутого в его овладении. С
каждым годом все больше студентов высших учебных заведений
выбирают в качестве второго иностранного языка, кроме широко
распространенных английского, немецкого, французского, некоторые
восточные языки, в частности, китайский, японский, турецкий, арабский.
Безусловно, при преподавании каждого из этих языков требуется
особый подход. Однако существуют определенные закономерности для
преподавания любого языка, выбранного в качестве второго иностранного,
так неоспоримым является приоритет коммуникативного подхода при
обучении грамматике второго иностранного языка, поскольку именно он в
полной мере развивает навыки устной и письменной речи учащихся.
Двумя основными вопросами коммуникативного подхода является
обучение языковым функциям и использование коммуникативных задач.
Считается, что знание грамматики не поможет человеку представить себя
или что-либо описать. Язык используется для выполнения
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определенных функций, например, приглашение, извинение, предложение
чего-то и др. Это вызывает необходимость обучению языковым функциям.
Но эта идея не может опровергнуть необходимости обучения
грамматике, потому что именно из грамматических элементов состоят
предложения, выполняющие те или иные функции. Поэтому даже в
условиях современного коммуникативного обучения, наряду с обучением
речевым функциям, особенно на начальном этапе, очень важным остается
обучение
грамматике,
целью
которого
является
овладение
грамматическими навыками.
Для развития свободной устной и письменной речи, изучаемой на
занятии, нужны другие виды упражнений, с помощью которых студенты
могли бы общаться и обмениваться мыслями. Сегодня преподавателям
вторых
иностранных
языков
известно
большое
количество
коммуникативных упражнений. Среди них ролевые игры, обсуждение,
соревнования, проектная работа и др. Такие упражнения характеризуются
динамизмом, дают ученикам возможность пользоваться вторым
иностранным языком в той мере, в какой они способны общаться на
начальном этапе обучения.
Такие виды деятельности оживляют и меняют обстановку в классе,
предоставляя возможность варьировать формы (индивидуальная,
групповая, коллективная) и режимы (ученик –ученик, ученик –группа,
группа –группа) работы.
ROLE PLAY
Rudnieva I.S. (Kharkiv)
Today Ukraine is confidently joining world community, becoming an
active financial, trading, industrial and scientific partner. Rapid
internationalization rate of economy, its globalization, new electronic means of
communication pushed powerful extension of international contacts,
establishment of many joint ventures, tight cooperation between representatives
of business circles from different countries and continents. Domestic education
cannot stand aside from these transformation processes. One of the directions of
modernizing higher education is implementing competence approach into
educational paradigm with an aim to not only provide the student with
theoretical knowledge, but to form experience in doing certain activities in order
to solve practical tasks. An urgent need has emerged to review approaches to
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education process in general and foreign language teaching in particular.
Achieving high level of foreign language skills guarantees success and student‘s
future successful career.
The need to communicate in a foreign language goes without saying, but
without professional foreign language skills exchange of scientific and technical
information is impossible. Today competitive qualified specialists must not only
know how to read and translate specialized literature, but also have sufficient
skills and abilities to lead discussions on professional topics, speak on
conferences, give presentations, comprehend educational lectures and speeches
in foreign languages, find needed information on the Internet or in any other
foreign-language sources.
In this regard, professionally oriented approach to foreign language
learning in non-linguistic higher education institutions is becoming especially
important, which includes forming foreign language skills among students in
specific professional, business, scientific fields and situations considering
peculiarities of professional thinking.
In recent years, the status of foreign language has changed dramatically in
Ukrainian society. Ukraine‘s rapid entry into world community, economic and
sociocultural situation in the country created huge demand for foreign language
skills, as well as powerful motivational base for its learning. Possession of
foreign language skills competence is considered a necessary personal and
professional skill of any specialist, a means of socialization, a means that unites
nations and peoples. That is why serious attention should be paid to efficiency
and quality of foreign language education. Efficiency of education is considered
the degree of achievement of the set aim of educational work with regard to
effort, means and time spent. Quality of the lesson is determined by proper
combination of students‘ reproductive and productive activity, accurate planning
of educational work stages, forecasting results, which accounts for optimal
content distribution, support of students‘ activity level during the whole lesson,
combination of reproducing and creative, team and individual work.
One of the main ways to raise efficiency of English language learning is
considered using role play which allows focusing on students‘ speech activity
skills. Role play helps realize the main methodological principle –
communicative focus of education. It encourages students‘ foreign language
learning, allows taking into account students‘ psychological and age
characteristics, their interests and abilities, their field of activity by modeling
real-life communication situations.
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Role play is a simple way of human experience of the world, one of the
most accessible ways to acquire knowledge, skills and abilities [1]. Necessity of
rational building, organizing and implementing role plays in teaching students
with foreign language means requires thorough and particular search into this
matter.
Role play as a kind of play should be considered activity. Being
educational or didactic, play combines features of play or learning activity. In
foreign language oral speech learning role play primarily presents students‘
speech activity during which they play various social and interpersonal roles,
realizing both verbal and non-verbal means of communication (gestures, poses,
mimics, eye contact etc.), i.e. role play is similar to theatre play. Students play
roles assigned by certain situations that require certain behavior and appropriate
vocabulary. Play provides relaxed atmosphere, which makes students as creative
and lively as possible. They unconsciously create their own reality, thus, they
experiment using their knowledge about the real world, at the same time
developing skills of interacting with other people.
Role play is an effective tool in foreign language learning. Components of
role play are roles, educational speech situation and role actions [2, p. 68]. Roles
played by students in class can be social and interpersonal. The former are
determined by individual‘s place in the system of objective social relations, the
latter – by their place in the system of interpersonal relations. Roles for
dialogical speech learning should be chosen in such way that forms an active
attitude and best human qualities such as: helpfulness, kindheartedness,
compassion etc. Educational speech situation is a means of organizing role play.
Educational speech situation encourages students‘ communication, controls their
speech behavior, sets the role play mechanism. In turn, role actions performed
by students playing different roles present the third component of role play. As a
kind of play actions, role actions are naturally bunds with the role – the main
component of role play – and together compose an inseparable base, the essence
of the play. They include verbal and non-verbal actions, using props etc.
The results of learning show that using role play in foreign language
lessons promotes positive changes in students‘ speech both in qualitatively
(variety of dialogical unities, speech partners‘ initiative, emotional intensity of
speaking) and quantitatively (correct language, range of speaking, speech
tempo).
Play makes educational process more interesting and exciting. During role
play students act as subjects of play action, its active creators. In play even an
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intellectually passive student can perform a task which may present difficulty in
real life, as there is a certain conventionality and no strict assessment line which
is felt from the very first days of studying, because it is a play. The feeling of
equality, exciting atmosphere help students overcome shyness, break the
language barrier, tiredness, reduce anxiety, distress, negative attitude towards
educational activity etc.
To sum up, role play promotes communication, helps personal experience
exchange, acquisition of new knowledge, right assessment of deeds, develops
human communicative skills, perception, memory, thinking, imagination,
emotions, as well as features like team spirit, activity, discipline, attention and
observation skills. Moreover, role plays bear huge methodological value, for
they appeal to both teacher and student. Role play adds communicative focus to
educational speaking strengthens motivation in foreign language learning and
significantly improves quality of foreign language skills.
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ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ
МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Рябих М.В. (Харків)
Численні дослідження, які, зокрема, також проводились у ХНУ імені
В.Н. Каразіна показали, що мотивація разом з іншими індивідуальнопсихологічними чинниками (тривожністю, факторами ставлення, та
іншими) має високий рівень кореляції з ефективністю навчання іноземної
мови як за умов можливості іншомовного спілкування за межами
навчальної аудиторії, так і за відсутності такої можливості [1, 2, 3].
Існують декілька класифікацій мотивації, головними з яких у межах
вивчення іноземної мови, на думку автора, є дві:
1) внутрішня та зовнішня;
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2) інструментальна, інтегративна та соціально-ідентифікаційна.
Окрім впливу на ефективність навчання іноземної мови під час
проведення практичних занять, вмотивованість студентів також є
важливою для підвищення ефективності проведення лекційних курсів.
Зокрема, під час проведення лекцій з методики викладання іноземної мови
у закладах вищої освіти виникла дискусія як підвищити ефективність
проведення саме лекційних занять. Вважається, що максимальний рівень
засвоєння матеріалу, який викладається під час лекційних занять може
сягати лише 8 відсотків.
Деякі з чинників, що можуть сприяти ефективності лекційних занять,
на думку автора, можуть бути такі:
 Лекції треба «давати» (give a lecture), а краще «переводити» у
свідомість тих, хто навчається (deliver a lecture).
 Використання моделі навчання: ціль – мотив – спосіб – результат
 Базуватися на особистому досвіді лектора
Проблеми підвищення мотивації студентів, які навчаються на
заочному відділенні, також являють собою ще більший виклик для
викладачів іноземної мови, що є перспективним полем майбутніх
досліджень.
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177. 3. Krashen, S. Second Language Acquisition and Second
Language learning. / S. Krashen. – Prentice Hall, 1981. – 243 p.

РОЛЬ МОТИВАЦИИ И ДЕМОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Савченко Н.Н. (Харьков)
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Движущей силой в изучении иностранного языка является
мотивация и ее преобладание над демотивацией, которая носит
негативный оттенок. Следует отметить, что мотивация и демотивация
зависят от взаимоотношения различных внешних и внутренних факторов.
Под воздействием внешних факторов формируется осознанная
необходимость свободного знания иностранного языка, обеспечивающего
эффективную коммуникацию с «носителями языка», способность
поддержать обсуждение не только глобальных вопросов, но и детального
рассмотрения всех аспектов рассматриваемой проблемы.
При этом необходимость усвоения большого объема информации,
запоминание лингвистических особенностей и накопление достаточного
словарного запаса даже на базовом уровне обучения, особенно при
наличии предшествующего ранее негативного опыта, сопровождается
трудностями в восприятии информации, что часто приводит к
демотивации.
Особую роль играет окружение, в котором происходит учебный
процесс. Оно может стать как мощным мотиватором в достижении цели,
так и демотиватором, не только тормозящим развитие, но и средством
оправдания собственных неудач и прекращения обучения. Более того, в
процессе обучения мотивация студентов в изучении иностранного языка
неуклонно снижается. Это связано с тем, что уровень стартового уровня
знания языка у студентов часто различается между собой.
Даже при желании изучать иностранный язык, высокой первичной
мотивации, большая разница со студентами, начавшими и
продолжающими целенаправленно изучать его во внеаудиторном формате,
может стать мощным демотивирующим фактором, либо напротив
мотивирующим, побуждающим достигнуть более высокого уровня.
Интерес студентов к обучению усиливается тем, что в университетах
активно внедряются информационно-коммуникационные технологии.
Таким образом, ведущей остается внешняя мотивация, которая
поддерживается созданными условиями. В то же время внутреннюю
мотивацию поддерживают и развивают такие меры как использование
современных методов обучения коммуникативно-деятельностного,
центрированного на студенте, игрового и т.д., информационнокоммуникационных технологий, в том числе смешанного обучения.
Следует отметить, что в данной ситуации перед преподавателем
иностранного языка стоит сложная задача обеспечить вовлеченность в
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учебный процесс всех студентов с разным уровнем знаний.
Соответственно, проблема взаимоотношений в связке студентпреподаватель находится в формате коммуникативной компетентности
или
некомпетентности,
оказывая
либо
мотивирующее,
либо
демотивирующее влияние.
Очень важным результатом обучения является формирование
умений планировать и организовывать свою учебную стратегию, развитие
навыков автономного обучения. При этом меняется роль преподавателя,
который из традиционного наставника превращается в организатора,
координатора, модератора учебного процесса.
Одной из главных для преподавателя задач становится правильная
организация учебного процесса. При разработке своего учебного курса
преподаватель должен сформировать учебно-методическое обеспечение
курса, определить основные и дополнительные учебные материалы, а
также электронные ресурсы для аудиторной и внеаудиторной работы,
осуществлять контроль и самоконтроль студентов.
Преподаватель приобретает не менее важную роль партнера и
помощника, поддерживая, направляя и контролируя познавательную
деятельность студентов, консультируя их.
Смешанное обучение способствует эффективности обучения и
является перспективной формой обучения иностранным языкам в ВУЗе.
ПЕДАГОГІЧНА ГУМОРОЛОГІЯ
Самохіна В.О. (Харків), Дмитренко Ю.О. (Версаль, Франція)
Засновник «гуморотерапії» Вольтер констатував: «Усе, що стає
смішним, перестає бути небезпечним», а німецький письменник В.Раабе
відзначав, що «гумор — це рятувальний круг на хвилях життя», Ці
висловлення великих людей свідчать про важливість гумору в соціальному
житті. У цьому аспекті цікавою є робота В.А.Плешакова [1, с. 55], в якій
піднімається питання про актуальність застосування гумору в педагогічній
діяльності. Педагогіка, яка визначається як наука про виховання, освіту і
навчання людини, – є цілісним педагогічним процесом всебічного
розвитку особистості. В останні роки в педагогіку проникають тенденції
привнесення гумору в освітній процес, і в цьому аспекті можна говорити
про новий напрям педагогіки — педагогічну гуморологію, тобто навчання
за допомогою гумору в освіті. З педагогічної точки зору гумор являє собою
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особливу форму універсального, багатофункціонального засобу
опосередкованого впливу, який реалізується у вербальній та невербальній
формах під час педагогічної взаємодії, адже мета освіти – не тільки в
«технологічній» передачі знань, а й у впливі на учнів, і, в першу чергу, на
їх почуття, поведінку, якості характеру. Складова педагогічного гумору –
це асоціативний розум, якому під силу різні зіставлення, творчість,
нешаблонне мислення, образне мовлення.
У сучасній педагогічній науці гумор все більше вкорінюється, стає
цінністю й регулятором освіти, також потужним засобом розвитку
свідомості, саморозвитку особистості. Начання за допомогою гумору
розвиває творче мислення студента (часто засобами мовної гри). Сміх як
природне вираження гумору має педагогічну цінність: педагог, який
використовує різноманітні прийоми гумору, применшує «когнітивну
напругу» на заняттях і «пускає в хід механізм думки» (М.Твен).
Педагогічна гуморологія базується на теоретичних посилках і
методах психології і соціології гумору (А.Бергсон, А.Н.Лук, Р.Мартін).
Дидактичним потенціалом цього напряму в педагогіці є психологопедагогічна література, а також практичні матеріали (комічні художні
тексти, фільми, фабульні гумористичні малюнки, карикатури, анекдоти,
інтернет-меми та м..).
У межах педагогічної гуморології необхідно: 1) вивчити проблеми
гумору як засобу соціального виховання і налагодження контактів (гумор у
педагогічному спілкуванні) як засіб активізації навчально-пізнавального
інтересу учнів до предмету і посилення мотивації до нього; 2) розробити
методи і прийоми роботи з гумористичним матеріалом і виділити з них
найефективніші, які значно підвищать комунікативну компетентність
студентів; 3) виявити механізми трансляції гумористичного сенсу в
навчанні; 4) врахувати певну «дозованість» гумору на занятті (щоб не
опинитися в ситуації невимушеності, штучності, неприродності). Гумор
має бути доречним.
Наприклад, серед студентів, які вивчають іноземні мови, зростає
вмотивованість та актуалізується пізнавальний інтерес вивчення мови,
оптимізується процес його вивчення. Викладач — це творча особистість:
використовуючи гумор у навчальному процесі, він має включати в свою
педагогічну діяльність узгодженість дій і співробітництво з іншими
викладачами і студентами, демонструвати більш високий рівень
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креативності, проявляючи міжособистісну компетентність, уживаючи такі
форми гумору, які доречні у певній навчальній ситуації.
Використання гумору в педагогічній практиці підвищує
ефективність навчання, крім того збагачує студентів лінгвокультурними
знаннями, є позитивним у досягненні академічних успіхів.
Література
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APPLICATION FOR CONFLICT RESOLUTION IN EDUCATIN
Sverdlova I.O. (Kharkiv), Sverdlova I.S.
Social processes encompass human interaction and patterns of behavior.
Education and training are subcategories of these processes Education policies
that only focus on technical solutions are not sufficient, they should address the
challenges found in a fragile educational context by which a peaceable setting is
meant. However, in our research and experience we found that in Ukraine there
are few conflict resolution programs and courses for those who prepare
elementary and secondary school teachers and provide in-service training to
these professionals. Hence, curricula and the material promoting education in
conflict resolution as a part of the professional development of educators are
required.
The study provides a bird‘s-eye view of a conflict resolution project for
educators launched at the School of Foreign Languages at V. N. Karazin
Kharkiv National University. At the beginning of our investigation we made an
assumption that conflict resolution can be incorporated into professional
preparation programs as a part language practice classes, a full certificate
program, a separate course, or as a part of the course ―Methods of Teaching
Foreign Languages (MTFL)‖. Having observed the expertise and ideas
concerning the problem, we draw a conclusion that the first steps could be taken
within the frames of a MTFL course. The techniques and methods described in
this course give future teachers a starting point from which they can modify
their practice to suit the needs of individuals and particular groups. In our view
to be effectively utilized any design needs to be studied, modeled, and practiced.
So we created a roadmap for the presentation of the module ―Conflict
Resolution in Education‖. The module consists of four topics.
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Topic 1, ―The Nature of Conflict‖ examines the basic concepts of which the
understanding of conflict as an opportunity for a positive change may arise. The
following issues are in the focus of discussion: the ways of looking at conflict,
common images of conflict, the words that mean conflict, and the ways of
analyzing conflict.
Topic 2, ―The Nature of Prejudice‖ provides background information on
attitudes and beliefs as two essential ingredients of prejudice, explains the idea
of stereotyping, outlines the ways to fight prejudice.
Topic 3, ―Conflict Resolution Styles‖ identifies the five conflict
management styles (competing, collaborating, compromising, avoiding,
accommodation) and introduces the Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument
as a model for handling conflict.
Topic 4, ―The ACB‘s of Conflict Resolution‖ offers samplings of
activities which enhance communication skills and improve conflict resolution
process.
Experimental teaching data have been gathered in the course of
longitudinal study (since September 2015) and included both quantitative
evaluation of students‘ conflict resolution skills and the information collected
through survey (both questionnaires and interviews). The results were
interpreted quantitatively and qualitatively and findings and conclusions were
shared with educators at round tables and workshops. Both qualitative and
quantitative analysis made it possible to draw a conclusion about students‘
general positive attitude to the design. All the subjects demonstrated high
interest to the tasks and self-monitoring process; noted exceptionally high
interest materials; colorful and motivating activities; emphasized the increased
personal responsibility for learning.
References
13.Свердлова І.О. Досвід використання новітніх технологій у
межах курсу «Методика викладання іноземних мов / І.О.
Свердлова // Проблеми сучасної освіти. Збірник науково
методичних праць. Випуск 8. Частина 1.– Харків: ХНУ ім.
Каразіна. – 2017. – С. 80-84.
ВАЖЛИВІСТЬ КЛАСТЕРІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ В
США
Сергеєва О. А. (Харків)
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В розвинених країнах світу все більше уваги приділяється розвитку
науково-дослідних проектів, адже за допомогою прогресивних наукових
рішень можна вирішити багато проблем, що виникають у важливих
галузях, що забезпечують стабільний розвиток країни. Саме тому, науководослідній роботі студентів університетів приділяють багато уваги.
Система вищої освіти США є безумовним лідером на міжнародній
науковій арені. Продовжуючи кращі європейські традиції, співпрацю з
провідними закордонними вченими, вища освіта і наука, є вагомими
елементами глобального лідерства США на міжнародній арені. Вивчення
системи освіти США, її передових практик є необхідним для розуміння
міжнародного наукового і освітнього простору, а також окреслення
стратегій розвитку ВНЗ в Україні [3].
Згідно звіту Комітету Національної академії (США) з питань науки,
техніки і держаної політики найефективнішим засобом організації
міждисциплінарних
досліджень
є
кластери.
Міждисциплінарні
дослідження трактуються як «спосіб проведення дослідження колективами
або окремими особами, що передбачає об‘єднання інформації, даних,
методик, інструментарію, можливостей, концепцій і теорій із двох чи
більше дисциплін або спеціалізованих сфер знань для кращого розуміння
чи вирішення проблем, які неможливо вирішити в рамках однієї
дисципліни або галузі чи сфери дослідної практики» [1]. Кластери
відіграють досить питому роль в організації науково-дослідної роботи як
викладацького складу, так і студентів. У межах кластерів викладачі
можуть покращувати власні компетенції та кваліфікацію, застосовувати
нові міждисциплінарні концепції та теорії, отримувати досвід роботи у
сучасних наукових лабораторіях. Для студентів кластери надають
можливість: 1) працювати із наставниками та переймати безцінний досвід
проведення досліджень; 2) роботи у команді; 3) розвитку навичок
спілкування та наукового мислення; 4) практичного досвіду роботи у
лабораторіях [4].
Більшість університетів США входять до того чи іншого кластера.
До біотехнологічного кластера Бостон/Кембридж входять 2 найпотужніші
університети: Массачусетський технологічний інститут і Гарвардський
університет. Кремнієва долина охоплює чотири вищі навчальні заклади:
Стенфордський університет, університети Сан-Хосе, Санта-Клари та
Каліфорнійський університет в Берклі. У біофармацевтичний кластер
південної Каліфорнії входить Каліфорнійський університет Сан-Дієго.
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Каліфорнійський технологічний університет разом з Массачусетським
технологічним інститутом є найважливішими установами, що
спеціалізуються в точних науках та інженерії. Каліфорнійському
технологічному університету належить Лабораторія реактив-ного руху, яка
запускає велику частку автоматичних космічних апаратів НАSА.
Массачусетському технологічного інституту – лабораторія Лінкольна,
лабораторія інформатики і штучного інтелекту, а також – школа
управління. 77 науковців (викладачів та студентів) МТІ є лауреатами
Нобелівської премії [2]. Розробка програми навчання випускників та
дослідників Національної академії наук США сприяє вирішенню проблем
щодо підготовки науковців, інженерів та освітян з міждисциплінарною
підготовкою, які стануть лідерами у проведенні глобальних спільних
досліджень, що виходять за межі традиційних дисциплін. Університети
створюють взаємозалежні екосистеми та стимулюють фундаментальні та
прикладні дослідження. Університети, уряд і приватний сектор сприяють
створенню середовища, яке інтегрує та оптимально застосовує унікальні
цілі та напрацювання різних секторів[4].
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SUMMARIES AND ABSTRACTS AS A MEANS OF ENHANCING
READING COMPREHENSION AND WRITING/SPEAKING
ACTIVITIES
Timo Sippala (Helsinki, Finland); Yevhen Chervinko (Kharkiv)
It is common knowledge that alongside other (similar) means of
enhancing reading activities in class and beyond in light of the top-down
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approach to reading [1], [2], [3], such as writing a title or fact-or-opinion
finding, summaries and abstracts play no less important role since they check,
on the one hand, overall understanding of a certain passage in terms of the
reader‘s ability to distinguish between the information of primary vs secondary
importance and the ability to present it in a coherent form with the use of
appropriate cohesive devices on the other. The only question that suggests itself
in this respect is about the difference between the notions of ‗summary‘ and
‗abstract‘.
The problem of confusion between the abovementioned terms arises
because of two distinct types of ‗abstracts‘ – informative, referred to as a
‗summary‘ per se, an abbreviated version of the most significant points about
5% to 15% of the length of the original text, condensing the essential material,
and descriptive, usually only 2 or 3 sentences in length, thus not very
informative [4].
An informative abstract typically includes the purpose why the article was
written, those names, dates, places or costs that are essential to understanding
the original, conclusions or results with emphasis on the outcomes of
surveys/tests, research conclusions, and proposed solutions to the problem. It
may also include recommendations or implications along with other pertinent
information.
A nice idea is to teach students the following seven-step guide: 1. Read
through the material completely to get a general idea of its content (top-down
approach). 2. Re-read the material as often as is necessary to locate all of the
main points, paying special attention to the first (identifying the topic) and last
(summarising the paragraph) sentences of each paragraph. 3. Organize and
arrange the essential information you have gathered into an initial rough draft. 4.
Read through your rough draft and delete whatever information you can by
condensing the main points and eliminating secondary ones. 5. Put the edited
version into your own words putting to use a range of cohesive devices such as
a) words the enumerate: first, second, third; next; initially, finally; b) words that
express causation: thus, as a result, because, therefore; c) words that express
contrasts and comparisons: however, although, despite, furthermore, in addition,
likewise. 6. Don‘t include remarks that repeatedly call attention to the fact that
you are writing a summary. [4].
However, there‘s still another type of ‗summary‘ including your opinion
of the material – the ‗evaluative summary‘, in which you should blend your
assessment throughout the entire summary and not just lump all of your opinions
145

at the end [4]. This lets the reader know what you thought of each point
addressed in the article.
The main questions that you should answer for readers of your evaluative
summary are as follows:
content evaluation – the degree to which the subject is researched; if the
material covered is accurate and up-to-date; the writer‘s or speaker‘s objectivity;
the degree to which the work achieves its goal; the coverage of the topic by the
author; the inclusion of any irrelevant materials in the work; the relevance of the
material to the audience for whom you are writing your evaluative summary.
style evaluation – the readability of the material; if it is easy to follow; the
vocabulary the writer uses (any technical terms or jargon) [4]?
As an extension, in addition to ‗content‟ point of reference for the
evaluative summary, we also include the assessment of how urgent and pressing
a certain issue is, which facts and author‘s opinions students agree and disagree
with and why, recommendations how to improve the original text with reference
to students‘ specialist knowledge and general life experience with the relevant
range of cohesive devices, activating their specialist knowledge and
polishing/revising the appropriate terminology students have covered.
Thus, taking into consideration the above, we firmly believe that various
types of abstracts/summaries is an effective means of sharpening students‘
reading (receptive) and, in addition to that, speaking/writing (productive) with
the application of their terminology vocabulary and analytical skills as well as
their logical thinking.
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THE IMPORTANCE OF ENGLISH FOR BANK CLERKS IN AUSTRIA
Skryl O.I (Ukraine), Forabosko K. (Austria)
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Austria is among those European countries that has one of the best
educational systems. Higher education is provided in German and in English as
the language of globalization. For instance, the idea of studying in Vienne in
English is rather popular nowadays. Most Austrians speak fluent English and
feel no difficulties communicating with foreigners.
One of the most important branches where English is of great importance
is banking. It should be noted that studying in Austria under the program
International Baccalaureate (IB) is in English but German is also compulsory to
study. Therefore, after participating in the IB program, students will be
guaranteed at least two languages. There should not be any fear of the language
barrier in this country as people grow up with the English language on TV.
Vienna is the ‗heart of Europe‘ and the capital of Austria. In this city there
are the best Austrian universities – the Vienna Central University is one of them.
A number of professions can be trained here and banking is not an exception.
This area is closely connected with foreigners. Thus, one of the most
important demands is English. No matter which position is taken by a person,
he/she must have B2 in the language of globalization.
Moreover, bank managers take active part in the political life of the
country, having the chance to communicate to other nations of the EU in
English.
The main sources of learning it remain private lessons, various language
schools and University programs. Thus, English teachers are in great demand.
High standards are applied to them too to provide the best level for students. In
general, studying in Austria is a real and affordable chance to obtain a European
degree and provide a decent future in any country in the world in particularly for
bank clerks.
EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN TEFL/TESL:
AN ECOLINGUODIDACTIC DIMENSION
Skrypnik I.Y., Shamaieva Iu.Iu. (Kharkiv)
Nowadays EFL/ESL have proved to be an application and enhancement
of the 21st century skills in teaching and learning foreign languages. It implies
that the above repertoire of skills that can be summarized by the 4 Cs, generally
embracing communication (performing in teams and independently in a highly
technologically advanced atmosphere, ready for daily global pro-active
interaction), critical thinking, creativity (being capable of flexible and adaptive
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decision-taking and problem-solving) and collaboration (understanding how to
plan, build and maintain sustainable cooperation with peers), are developed and
taught within the framework of an EFL/ESL environment (S. Davila, R.
Finneran, M. Gizman, M. King and others).
At the same time, a rapidly increasing number of studies (N. Brackett,
D. Goleman, J. Mazer, P. Salovey, L. Song and others) focus on the effect of
emotional intelligence (also called the Emotional Quotient, or EQ) as ―an array
of noncognitive capabilities, competencies, and skills that influence one‘s ability
to succeed in the coping with environmental demands and pressures‖ [2, p. 26],
addressing emotional, social, cultural, and survival dimensions of human
cognition. This explicates the topicality and novelty of our linguodidactic
endeavor, whose aim is to step-by-step develop strategies and tactics to build
and enhance emotional intelligence core elements with EFL/ESL students by
teaching them among other aspects, integrated with the 4 Cs, self-awareness,
self-management/self-regulation, social awareness/empathy, relationship
management, sustainable motivation and social skills within the framework of
the currently thriving ecolinguodidactic paradigm, where language learning and
teaching are perceived as processes that unfold in a non-linear, dynamic and
complex way, occurring with language affordances as a result of reactions to
learners‘ (whose individual ecologies are educationally paramount) interactions
with a semiotic environment [1;3].
In this connection, the experientially confirmed conceptual basis of our
system of methods to realize the determined aim is consistently emphasizing all
the four dimensions of emotional intelligence through teaching listening,
reading, writing and speaking, in particular perceiving emotions, using them at
every language level to facilitate thought, understanding emotions and managing
them.
As it is a common practice for university EFL/ESL students to work in
groups we have come up with basic tips to develop emotional intelligence of
language learning teams as potential efficient and successful professionals,
functioning in a corporate language ecology. They include verbally represented
and substantiated electing a team leader and his/her assistant, identifying team
members‘ strengths and weaknesses, sparking excitement and passion,
constructing team norms and principles, pro-actively developing creative ways
to manage stress, encouraging team members to have a voice, motivating
students as employees-to-be to work and play together to take the right decisions
and to trust each other, enjoying a sense of group identity and efficacy.
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Thus, developing emotional intelligence in TEFL/TESL within the
framework of ecolinguodidactics of the 21st century greatly enhances mastering
foreign languages together with other soft skills as a part and parcel of a healthy,
professionally successful, and positively-oriented personality who is emotionally
intelligent both individually and as a team member. To do that, it is vital to
achieve understanding and regulation of emotions at individual/group levels and
willingness to work with emotions outside groups.
References
1. Alwin F. The Routledge handbook of ecolinguistics / F. Alwin, H. Penz. –
London: Routledge, 2018. – 458 p. 2. Hackett J. Emotional intelligence:
complete guide to improving your emotional intelligence / J. Hackett. –
NY: Blue Shift Publishing LLC, 2017. – 158 p. 3. Hanh Y. Designing for
social integration: an ecological approach to language learning / Y. Hanh,
T. Rodrigues // Nordes 2015: Design ecologies. – 2015. – No. 6. – P. 1-8.
РОЛЬ КАЧЕСТВА ИНТЕРНЕТ-СЛОВАРЕЙ УЧЁТНОФИНАНСОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Столярчук А.В. (Харьков)
В последние годы бухгалтерский учѐт и аудит перешли на
международные стандарты, оригинальные тексты которых изложены на
английском языке. Всѐ большее число компаний приобретают
международный статус и финансовую отчѐтность формируют на
английском языке. Поскольку бухгалтерский учѐт – это язык бизнеса, то
всѐ большее значение приобретает изучение профессиональноориентированного английского языка. Однако, ни один профессиональноориентированный язык нельзя выучить без владения терминологией. А
поскольку мир интернета прочно завоевал ведущие коммуникативные
позиции, то всѐ более актуальным становится использование интернетсловарей учѐтно-финансовой терминологии.
Проблему качества использования интернет-ресурсов для изучения
профессиональной терминологии на английском языке изучали следующие
учѐные: С. Левонисова [1], П. Миронова и Н. Туманова [2], И. Шелепкова
[3], Э. Кѐрзан [4], Э. Маккин [5]. Однако, ряд проблем, так и остались не
решѐнными.
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По нашему мнению, термины в интернет-словарях редко
подвергаются качественному анализу, реальность и логику их толкований
редко подвергают сомнению. Большинство пользователей интернетресурсов не интересуются кто является редактором электронного словаря.
Приведѐм цитирование Э. Маккин, которая имеет схожую точку зрения:
«Users should always, always, consider the source for anything they find online,
and make judgments accordingly» [5, с.16].
Разнообразие значений одного и того же термина вводит
пользователя в заблуждение. Например, оба термина «Fixed assets» и
«Long-term assets» трактуются как необоротные активы. Выручку
описывают терминами «Sales» и «Income». Затраты отражают терминами
«Expenses» и «Costs». Существует терминосистема утверждѐнных
стандартов учѐта и аудита, которая отражается в интернет-словарях без
транскрибировния. Украинская учѐтная терминология, используемая в
финансовой отчѐтности имеет разное значение с англоязычной. По этой
причине найти в словаре термин, который будет точно отражать значения
украинского термина на английском, сложно. Так, например, термин
«Обігові активи» должен соответствовать англоязычному термину «Shotterm assets». Однако, один термин подчѐркивает наличие свойства
оборачиваемости активов, а другой свойство их краткосрочного
использования.
Таким образом, проведѐнный анализ демонстрирует, что требования
к качеству словарей англоязычной профессиональной терминологии
возрастают. Однако, представленные выше проблемы, подталкивают к
унификации и контролю лексических значений учѐтно-финансовой
терминологии в интернет-словарях с целью устранения «confusing terms».
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TEACHING LIFE LEARNING COMPETENCIES IN ELT
CLASSROOM: COMPASSION AND EMPATHY
Diana Strelchenko (Kharkiv)
Today‘s classrooms reflect the diversity of a global world. This diversity
means that students vary in what they already know, what they are ready to
learn, the pace at which they are able to proceed through curriculum, and the
level of teachers and mentors‘ support they require for success. Building modern
learning communities requires that students see university as a place where they
belong, are valued, and have something to contribute.
First of all, teachers should understand how our own underlying values
and behaviors determine the beliefs and behaviors of the classroom community.
When teachers believe in racial and cultural diversity, in kindness and
compassion, then the classroom environment actively encourages the
development of these and other positive social competencies. Involving students
to the needs of others, we encourage them to learn and experience empathy.
Teachers should model compassion and acts of compassion on a daily basis, by
complimenting students on their successes, inquiring about their day or their
weekend activities, and addressing all bullying behaviors consistently.
There are several ways we can use to cultivate empathy and compassion in
ourselves and others:
14.Help students learn to understand and regulate their own emotions.
Studies show that self-awareness about our own emotions is linked to increased
empathy for others. And learning to regulate our emotions helps us make
choices more aligned with our deepest values, rather than from a reactive place
based on whatever we are feeling in the moment. We may not be able to control
how we feel, but we can learn to act and communicate with compassion and
intention.
15.Cultivate a sense of wonder, awe, and appreciation.
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We tend to protect who and what we love. If we want students to connect deeply
with others in the world, we need to provide them with regular experiences that
nurture and celebrate their love and compassion for animals, humans, and the
earth. We can engage our students‘ innate curiosity and invite them to observe
ants, get to know a tree, learn about the other beings around them, and explore
the beauty and uniqueness that are part of their world.
16.Challenge your own worldview.
We humans have a long history of intolerance for those who think and act
differently – those who have a worldview different from our own. And, we tend
to assume that we understand someone, based on our superficial grasp of their
beliefs, desires, or behaviors, without diving deeper to really understand what
motivates them and how much common ground we might share. Challenging
our own worldviews (and helping our students do the same) can help us extend
our compassion and empathy to others.
17.Share the stories of others.
Stories are a wonderful tool for building empathy and compassion, and of
course, regular reading and storytelling build important communication and
literacy skills. Consider the values and messages in the stories you share with
your students (including your own experiences with cultivating your
compassion), and look for stories (in print, via video, and in person) that
encourage compassion for other people and the earth.
18.Help students put on others‘ shoes to get to know them.
Most of us are familiar with the adage to put ourselves in another‘s shoes. Being
able to understand (or at least imagine) how others feel and how they experience
the world is an important part of developing our empathy and compassion for
others (and reducing the sense of ―otherness‖ for those whom we don‘t know).
Putting ourselves in another‘s place also helps us understand that everyone has a
different worldview, and that it‘s a necessary part of being a solutionary (and
solutionary educator) to be able to see and understand others‘ worldviews.
And learning how to live and communicate with compassion and how to take
compassionate action require practice, skill, and opportunity. Give yourself and
your students some time and space to practice their compassion and to take
compassionate action.
Connecting the dots, we are teaching the future of this country, and we,
ourselves, have the ability to mold it into a more caring and compassionate
community—no matter a person‘s ethnicity, gender identity, sexual orientation
or religion. Through my experiences in education, I finally feel like I can truly
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be myself, and know that from this moment and on I will create an all-inclusive
space that generates students to be tolerant and compassionate leaders of our
country.
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ІНТЕРНЕТ-МЕМ ЯК КРЕАТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ІНСТРУМЕНТ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
Тарасова С.О. (Харків)
XXI століття – час стрімкого розвитку, прогресу, гібридизації та
інтенсифікації усіх сфер життя: економіки, психології, культури, науки,
освіти, тощо. Його провідною ознакою є розширення комунікативного
простору людини завдяки Інтернет-технологіям: поява нових форм
Інтернет-дискурсу (чати, блоги, месенджери) та збільшення використання
соціальних мереж (Twitter, Instagram, FlipChat) «Віртуальна мовна
особистість вкрай креативна у виборі і використанні лінгвістичних засобів
спілкування» [1, с. 389].
В освітньому процесі викладач виступає креативною дискурсивною
особистістю. Він має обрати необхідні лінгвістичні засоби, щоб чітко
пояснити та донести матеріал студентам. Особливо важливою
правильність цього вибору є під час вивчення іноземної мови.
Інформатизація освіти сприяє використанню викладачем нової техніки
навчання – Інтернет-мемів.
Вперше термін «Інтернет-мем» знайшов своє відображення у книзі
професора з Оксфорду Р. Докінза «Егоїстичний ген». Автор визначав мем
як одиницю, яка транслює культурну інформацію від людини до людини
(мода, стійкі слова, мелодії та
м..) [2]. Інтернет-меми отримують
вербальні (медіамеми), невербальні (гіфи) та гібридні (креалізовані меми)
форми. Вони є певною новою вербально-візуально мовою. Їх
конститутивною ознаками є гумористичність наповнення та швидке
поширення через соціальні мережі, що може стати корисним інструментом
для навчання.
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Оскільки меми несуть у собі комічну складову, то стають дуже
популярними серед студентів, створюючи сприятливе та заохочувальне
навчальне середовище. Згідно результатів експерименту, що було
проведено на 1 курсі (аспект – усна практика англійської мови), найбільш
ефективними способами залучення мемів для навчання іноземної мови є:
19.Використання існуючих мемів для ознайомлення студентів
з новим матеріалом. Підготовлені заздалегідь Інтернет-меми
відповідно до нової теми допомагають викладачу привернути
увагу студентів та актуалізувати їх фонові знання з предмету.
Наприклад, для ознайомлення студентів з постаттю та
творчістю В. Шекспіра можна використати нижченаведений
мем, який викличе інтерес до теми завдяки гумористичній
складовій (I think I‟ll make a love story. Everybody dies. –
парадокс).

Меми можуть викликати дискусії та дебати, оскільки вони
стосуються поточних подій або соціальних проблем. Окрім того,
інформація, що отримують студенти з мему, допомагає створити цілісне
розуміння культури, що вивчається.
20.Створення нових мемів студентами з метою поглиблення
знань та використання їх на практиці. Цей метод є дієвим у
якості
проектного завдання після опрацювання нового
матеріалу та його повторення. Студенти використовують
творчі та критичні навички, створюючи меми самостійно.
Існує велика кількість інструментів, що допоможуть студентам
у цьому завданні: Quick Meme, Meme Generator, ImgFlip та
інш. Кожен з них має велику кількість готових шаблонівмемів, що дозволяє легко створювати власні. Єдине, що
студентам потрібно зробити, це додати відповідний текст!
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Таким чином, залучення Інтернет-мемів у освітньому процесі
консолідує в собі ряд функцій: а) пізнавальну (осмислення матеріалу через
зразок); комунікативну (створення когнітивного образу) та методологічну
(активізація міждисциплінарних зв‘язків). Інтернет-меми дозволяють
створити не тільки комплекс навчальних завдань, але, що найважливіше,
полегшують процес отримання знань студентами (комічність, легкість
розуміння та актуальність).
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TEACHING TRANSLATION: COGNITIVE ASPECT
Tashchenko G. V. (Kharkiv)
Due to current development of the cognitive approach to Translation Studies
an increased attention is being paid to human cognition as both a precondition of
producing any text, whether the original or the translation, and a tool allowing
the translator to convey the meaning of any message regardless of the time and
space between the author and the reader or discrepancies between the source and
target cultural, social or political environment. The changes taking place in the
perspectives of the researchers inevitably influence the practice of teaching
translation. Instead of focusing on the product of translation – the resulting text
– the teachers are concentrating on the cognitive processes allowing their
students to achieve optimal outcomes.
For this reason, under the influence of the cognitive and discursive approach,
the teaching practice comes to involve not only the translation of texts between
the corresponding languages regardless of any extralinguistic factors but also
blocks of material aimed at developing the students‘ ability to compress the
information in order to better understand and render it, to build schemes
revealing the correlations among various terms of a specific field, to search for
available collocations and different shades of their meaning, etc. Thus, teaching
translation requires developing not just a specific vocabulary but an ability to
use it appropriately in various communicative situations as well as expand the
knowledge of the corresponding area and its terminology on its basis. Numerous
mistakes arise in translations performed by students due to the lack of subject
155

competence, understanding of the relationship between the concepts verbalized
through certain terms in the field their translation deals with, although the terms
themselves are not unfamiliar. Such inconsistencies are provoked by the
language asymmetry which, in its turn, originates from cognitive asymmetry, i.e.
the differences in the reality conceptualization by various linguistic communities
which applies to both literary and specialized scientific and technical translation.
The terminological systems of different languages may vary rather greatly
which may be reflected in several equivalents of the same term conveying
slightly distinct meanings in the target language or lack of any conventional
means to render the original linguistic unit. In literary translation, such
differences may prove more profound as the author‘s own worldview is always
marked by the culture-specific perception of the reality. Moreover, literary
works frequently contain linguistic units coined by the writer himself.
Consequently, the translator has to possess not only extensive background
knowledge but also developed creativity.
The translators shall acquire both the linguistic competence functioning at the
level of the interacting languages and the so called transfer competence, ―mental
equipment that constitutes the translator‘s unique cognitive set or ability of
matching language, textual, subject and cultural competences‖ [1, p. 12]. The
latter will allow them to analyze the general context of communication, to
determine the stylistic requirements to the translation to be performed, to
establish culture-dependent factors influencing verbalization of various
meanings of both denotative and connotative nature as well as to decipher
linguistic innovations of the author.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗУЧЕНИЕ ВТОРОГО ЯЗЫКА
Терещенко О.Ю. (Харьков)
Необходимость и актуальность изучения иностранных языков
очевидна. При этом все чаще речь идет об освоении наряду с одним
(первым) иностранным языком в равной мере вторым или даже
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несколькими языками одновременно. С точки зрения психологических
особенностей процесса овладения новым иностранным языком применим
термин « второй иностранный язык». Ученые особое внимание уделяют
исследованиям влияния различных структур мозга на качественное
освоение второго языка, что позволяет разрабатывать эффективные
дидактические приемы в сфере преподавания иностранных языков.
Многие исследователи ищут параллели в освоении ребенком родного
языка и второго языка взрослыми, когда происходит сортировка и
упорядочивание факторов, влияющих на его изучение.
Итак, обучение второму языку строится на базе овладения первым
языком. «Языковое преобладание заложено генетически в индивидууме,
оно развивается в течение первых лет жизни и развивается в ходе
социальной практики, к которой ребенок приспосабливается». [1,c. 29]
Выделяют два общих направления освоения второго языка с
психологической точки зрения. Первое – решающая роль родного языка,
обучающийся строит свои новые языковые навыки на его базе. В связи с
этим, ошибки рассматриваются как следствие разницы в грамматическом
строе двух языков. Такое влияние родного языка считается неизбежным.
Согласно второму направлению, ошибки в ходе обучения второму
языку носят универсальных характер и сопоставимы с ошибками детей при
овладении первым языком. В связи с этим, можно говорить о создании
обучающимися своеобразной промежуточной грамматики, т.е. грамматики
изучающего второй язык, которая отличается и от родной, и от изучаемой
второго языка.
Как показывает практика оба фактора в той или иной мере влияют на
изучение второго языка: переноса из родного языка, а также и некоторые
универсальные механизмы усвоения языков вообще.
Гудула Лист, автор статьи «Два языка и один мозг» констатирует,
что в ходе освоения второго языка происходит распределение функций
полушарий мозга. Различные стадии обработки речевой информации и
различные
когнитивные
задачи
вовлекают
соответствующие
участки/подуровни мозга. [1,c. 33]
Это соответствуют концепции исследователя А.Р. Лурии «О
динамической локализации психических функций». Данная концепция
заключается в том, что высшие психические функции, а в данном случае
речевые акты, системны по своему психологическому строению и имеют
сложную морфофизиологическую систему.[2,c.164]
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Проанализировав точку зрения автора Гудулы Лист в статье «Два
языка и один мозг» и различные источники литературы по данной
тематике, следует подчеркнуть, что руководством к практическому
применению эффективных методов обучения являются следующие
выводы:
Изучение второго языка находится под воздействием переноса из
родного языка, а также с учетом некоторых универсальных особенностей
усвоения языков вообще; в ходе освоения второго языка происходит
распределение функций полушарий мозга. Различные стадии обработки
речевой информации вовлекают различные уровни и зоны мозга.
Утверждение, будто двуязычные личности сочетают в себе две
одноязычные личности с точки зрения нейропсихологии считается
ошибочным. [1,c. 35] Нельзя недооценивать также и роль генетических
факторов усвоения языков ,влияние условий и социальной среды.
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USING FICTION IN ESP TEACHING
Iryna Tkalia, Anna Guseva (Kharkiv, Ukraine)
The choice for the announced headline for the present report is attributed
to certain prerequisites. The idea of using fiction in teaching foreign languages
has been shared by educators ―for ages‖. We teachers have been seriously
worried about the noticeable decline in our students‘ cultural literacy, which
might be viewed as manifestation of a global situation. The civilized world has
deep concerns about the fact that the current state of culture of the population is
in decline. The specificity of our professional activity is that we teach English
for specific purposes to students of diverse specialisms, many of the latter not
belonging to humanitarian disciplines.
That is why in the frameworks of ESP course, we teachers are to do as
much as possible to encourage students in their cultural development. We do
believe that ESP course has a great potential for enhancing students‘ cultural
literacy. In this paper we consider the applying of fiction and fiction-related
things to ESP teaching as a means of enhancing cultural literacy.
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Successful realization of our far-reaching intention is based on the proper
choice of both the teaching material and the ways of using it. We strongly
believe that it is regular practice with fiction and fiction-related things that can
serve as a guide to vocabulary expansion, increase in grammar and style literacy,
and to development of analytical skills, critical thinking and other so needed
transferable skills. By getting acquainted with prominent works of literature
created by outstanding authors our student are expected to enlarge their
viewpoint of the world, which is populated by people from different walks of
life and cultures, with certain universal cultural norms and values being shared.
Now we would like to touch upon some particular consideration
concerning dealing with the fiction-related material in ESP teaching. By using
fiction we mean not only to urge our students to read fiction. No doubt, this kind
of reading on a regular basis contributes to formation of a strong habit to read
literature – the skill which is now assumed by many as being under the threat of
extinction. What is more, regular reading is capable of developing a good taste
in literature and in art as a whole.
We would like to emphasize the idea of fiction-related things. By the
latter we refer to mentioning the names of authors, their works, as well as the
names of literary characters and realities. Of huge interest and use in developing
cultural literacy is the ability to identify literary allusions and to comprehend the
metaphoric meaning of what is mentioned.
Our academic experience gives us confidence to conclude that the more
our students deal with fiction, the more culturally educated they become.
Dealing with great literature and fiction-related material can benefit our learners
in refreshing their souls and minds, which is likely to expand their
understanding of their real selves.
MULTIMEDIA APPROACH TO THE ENGLISH LANGUAGE
TEACHING
Iuliia Tkach, Liliia Luchka (Kharkiv)
Multimedia is a useful educational tool for both, teachers and students. The
use of IT aids can enable flexible assessment, distance study, interactive
teaching and learning and can also give students more responsibility for their
personal learning. It should be mentioned that the multimedia approach can be
characterized by projectability, integrity, practicability, assessment and efficacy
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that, all in all, contribute to definite progress and goals achieved as well as to
time-saving, getting feedback, results assessment and failure correction. [1]
Among the main methodical peculiarities of the multimedia approach to
teaching English the following can be mentioned:
1. The traditional forms of teaching must be changed into interactive
lectures, workshops and seminars conducted with multimedia technologies
toward the introduction of on-line learning.
2. The implementation of multimedia technologies must meet didactic and
educational requirements.
3. The tasks must be interactive like educational video, Internet-based
tasks, interactive games, web-quests, etc. The use of multimedia products
includes the creation of e-textbooks, e-books, PowerPoint presentations, etc. [2]
In our opinion, the advantages of realization of the multimedia approach
give an opportunity to update learning material regularly, share and copy it
quickly, save a great amount of electronic information or data, place interactive
web-elements as tests or an e-workbook as well as hyperlinks to literature given
for extra reading in the e-libraries or websites of modern newspapers or
magazines, etc.
The analysis of pedagogical and scientific literature showed modern
approaches and techniques to teaching English, the peculiarities of using
multimedia in the educational process that helped us distinguish skills that
should be formed to prepare students for future professional activity.
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ
Туренко Р.Л., Орач Ю.В. (Харків)
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Сучасний етап розвитку українського суспільства пов‘язано з
постійним збільшенням вимог до спеціалістів, які працюють у різних
галузях науки та техніки. Молодий спеціаліст має володіти не тільки
ґрунтовними знаннями з обраної спеціальності, уміти творчо
використовувати їх у практичній діяльності, проявляти такі риси характеру
як самостійність, цілеспрямованість, гнучкість у прийнятті рішень, вільно
володіти однією або декількома іноземними мовами. Відомо, що сьогодні
мовою міжнародного спілкування є англійська мова, отже більшість
студентів немовних факультетів обирають саме цю мову під час навчання
в університеті.
Провідні методисти з англійської мови давно довели, що вивчення
мови у ВНЗ не має зводитись тільки до вивчення граматичних правил,
читання та перекладу літератури за фахом. Одним із найважливіших
завдань викладача англійської мови вищої школи є також розвиток
мовленнєвої діяльності студентів. Досягненню цих цілей значною мірою
сприяє застосування ігрових ситуації під час аудиторних занять, адже саме
гра надає можливість створити умови максимально наближені до реальних
ситуацій, має елемент непередбачуваності, що сприяє розвитку
мовленнєвих умінь студентів.
З власного досвіду можна стверджувати, що проведення ігор під час
занять з англійської мови мають низку переваг порівняно з іншими
методами роботи, адже у невимушеній атмосфері студенти вчаться
швидше і краще. До того ж, ігри сприяють наближенню навчальної
діяльності до реальних умов спілкування, надають можливість
сором‘язливим або невпевненим у своїх знаннях студентів висказати
власну точку зору, свої почуття та думки, сприяють створенню в
академічній групі атмосфери взаємодовіри, знімають напругу та
надихають на нові ідеї [1, с. 55].
Досвід роботи у вищому навчальному закладі засвідчує, що ігри, які
використовуються у навчальному процесі ВНЗ можна поділити на такі
категорії:
ігри, спрямовані на засвоєння лексичних одиниць;
ігри, спрямовані на закріплення граматичного матеріалу;
комунікативні ігри, які спрямовані на розвиток монологічного та
діалогічного мовлення студентів.
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Але, не зважаючи на спрямованість дидактичної гри, викладачу
необхідно дотримуватися низки дидактичних вимог під час її проведення,
а саме:
1) чітко визначати мету гри;
2) максимально наближувати ігрової ситуації до реальних умов;
3) урахувати інтелектуальну та емоційну складову студентів під час
проведення гри, створювати психологічно комфортну атмосферу в
академічній групі;
4) чітко готувати проведення гри, адже коли завдання є занадто
легким або складним проведення дидактичної гри не є ефективним тощо.
Отже, можна зробити висновок, що ігрові ситуації сприяють значній
інтенсифікації навчального процесу, кращому засвоєнню навчального
матеріалу та розумінню того, як саме необхідно вживати навчальній
матеріал у живому спілкуванні англійською мовою.
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РЕКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тучина Н.В., Каминін І.М. (Харків)
Світова тенденція в освіті – зміна ролі вчителя з ретранслятора
інформації на організатора процессу учіння. Для підготовки такого вчителя
для Гугл покоління 21 століття було започатковано спільний проект
Міністерства освіти і науки України і Британської Ради «Шкільний
вчитель нового покоління». До проектної групи ввійшли представники 8
ЗВО, а зараз 16 університетів пілотують підготовлений курс.
За даними
м.
тенція м дослідження методична підготовка
майбутніх вчителів англійської мови посідає від 3 до 5 відсотків у
навчальних планах педагогічних університетів, і методиці навчають як
переважно теоретичного предмету, ретранслюючи знання і контролюючи
саме їх на іспитах і заліках. Ґрунтовна філологічна підготовка, на жаль, не
поєднується з озброєнням випускників ЗВО практичними професійнометодичними
навичками.
Проголошена
академічна
автономія
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університетів призвела, зокрема, до суттєвих розбіжностей у вихідному
рівні професійно-комунікативної підготовки вчителя і зовсім різних форм
державної атестації бакалаврів. Європейські стандарти у підготовці
вчителя практично не враховуються.
Нова програма співвідносить процес навчання і його кінцевий
результат з профілем вчителя і професійною рамкою; акцент перенесено на
формування практичних методичних компетентностей; навчання
здійснюється з використанням інтерактивних форм роботи, традиційні
лекції не застосовуються; у студентів розвивається критичне мислення,
педагогічна рефлексія і навчальна автономія, які виступають
інструментами успішного оволодіння професією вчителя англійської мови
і стануть у нагоді нашим випускникам для успішного навчання протягом
життя.
В кожному з 21 змістового модулю нової програми чітко
сформульовано очікувані результати, які в цілому відповідають п‘яти
основним
сферам діяльності майбутнього вчителя, як їх визначає
Загальноєвропейський профіль: сучасні уявлення про процес оволодіння
іноземною мовою, планування навчального процесу, менеджмент у класі,
оцінювання, знання мови і методики її викладання, власний професійний
розвиток. Сформульовано цей профіль не через імперативи, а через «я
можу, я вмію» твердження.
Чимало нових модулів, які раніше не включалися до подібних
програм, було розроблено: способи розвитку автономії учня, робота з
учнями з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної школи,
психологічні фактори формування іншомовних компетентностей, тощо.
Багато з модулів, які традиційно входили до курсу методики, були
доповнені або переорієнтовані
з урахуванням пріоритетності
комунікативної методики.
Навчання англійською дає можливість студентам більше
вправлятися у професійному мовленні, засвоювати термінологію для
подальшого викори- стання в самоосвіті із залученням сучасних матеріалів
з усього світу. Курс методики починається у третьому семестрі, що
дозволяє першій рік навчання присвятити вдосконаленню мовної і
мовленнєвої компетентності студентів.
Важливим елементом у методичній підготовці студентів стають нові
форми організації і проведення педагогічних практик. Починаючи з
другого курсу, студенти виконують конкретні завдання із педагогічного
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спостере- м. , які безпосередньо пов‘язані із темами занять у курсі
методики. На треьому курсі студенти виконують обов‘язки помічника
вчителя-ментора, а у восьмому семестрі вже проводять уроки самостійно.
Така організація надає студентам можливість поступового входити у
професію і почувати себе більш впевнено у класі.
Нова м.
тенц є інноваційним документом за своїм змістом,
структурою і передбаченими методами викладання. Тренінги протягом
упро- вадження цього проекту проходили не тільки для викладачів
методики, а й для викладачів практичного курсу англійської мови, щоб їх
заняття стали ілюстрацією тих принципів, методів і прийомів, про які
йдеться на заняттях з методики.

COMMUNICATIVE ASPECT OF BAKHTINIAN DIALOGIC
RELATIONS IN PLACE-BASED LEARNING
Iryna Kholmohortseva (Kharkiv, Ukraine), Mariya G. Baker (Branson, the
USA)
Communicative aspect of dialogic relations is based on the Bakhtinian
opposition of the speaker and the Other. The latter represents a real or a
hypothetical participant of the communication. While the real communicators
perceive each other as natural and objective partners, the speaker creates a
hypothetical interlocutor in his/ her consciousness, since every time a person
formulates a new statement, he/ she goes back to the previous experience of
such communicative situation, tries to foresee a probable feedback and, thus,
chooses appropriate linguistic means. That is why a successful language
acquisition presupposes the introduction of different discourse м.
тен into
the learning process.
Place-based learning implies the union of students with the community
they live in, the environment as well as cultural and social heritage. It is an
approach that connects learning and communities with their primary goals of
increasing students‘ engagement, boosting academic outcomes, impacting
communities and promoting understanding of the world around us [1]. The
implication of place-based learning model to the second language learning is
complicated by the difference of cultures that may collide while students apply
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their language skills in the world outside the classroom. Therefore, the objective
of a language teacher is to form the following competences.
The discourse competence helps a second language learner recognize the
peculiarities of a certain discourse (who, when, where, why). ESP classroom
limits language leaning to an academic and a scientific types of discourse
providing merely the skills to conduct and maintain the research process within
the academic establishment. That is why it is so important to introduce
communicative courses into the curricula that allow the learners to acquire
necessary skills while simulating different situations, from buying a ticket in the
railway station, dealing with a denial in the hotel to conducting negotiations.
Place-based learning will highlight the differences of the same types of
discourses in various languages environments.
Forming the sociolinguistic competence of language learners is grounded
on the fact that since no language can exist in a cultural vacuum, and since no
two cultures are exactly identical, students will inevitably encounter cultural
confrontations on their learning route. What second language learners need to do
is to accumulate the knowledge pertaining to the target culture so as to develop
cross-cultural awareness. This implies the acquaintance of the learner with a
social, political and cultural background of native speakers. It does not mean
that learning the history is enough. It means that the language learners should be
able to identify such variables as ethnicity, gender, class, education and choose
appropriate strategies in the process of communication.
Communicative aspect plays a very important role in learners‘ learning
and using of communicative strategies in the process of second language
acquisition. The strategic competence can be regarded as a conscious or
unconscious choice of linguistic means basing on every option of the
components of a discourse. The learner tries to use what he/ she knows to
communicate with others by using the target language. So, the task of a teacher
is to help his/ her students gain skills of choosing a proper strategy in dealing
with situations when they fail to achieve a communicative goal because of
objective and subjective factors, i.e. lack of grammatical and vocabulary
competence, lack of the situation background knowledge, the addressee‘s
peculiarities of pronunciation, using dialect, the class gap, etc.
Thus, forming the linguistic competence requires that the teacher combine
the formation of the mentioned competences within the place-based learning. On
the one hand, learners should first focus on the acquisition of grammar and
words, because linguistic competence is fundamental to communication and is a
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precondition for the development of strategic competence. On the other hand,
learners should be made to understand the nature and the important roles of
cooperative and nonverbal strategies. Moreover, communication opportunities
should be created so that learners have a chance to use the achievement
strategies and build their strategic competence. Therefore, the combination of
four competences seems beneficial to communication and second language
acquisition.
References:
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TEACHING HOW TO MAKE A SCIENTIFIC PRESENTATION FOR
ESP STUDENTS
Iryna Kholmohortseva (Kharkiv, Ukraine), Alexandra Mironova (Neuchatel,
Suisse)
An overall globalization has created a lot of possibilities for the students‘
mobility as well as opened a new labour-market that requires the linguistic
competence of various specialists, namely, a high degree of their skills to
communicate professionally in a target language. It is especially important for
the students of natural and exact sciences who should be able to exchange
knowledge and experience internationally, present the results of their study at
meetings and conferences, and take an active part in international R&D projects.
Thus, the formation of skills for a scientific presentation is grounded on
the following the abilities to understand standard speech patterns in the scientific
text, to identify and classify them according to the purpose of their usage in the
scientific text, to use fluently a certain set of standard speech patterns which are
necessary to create a new oral scientific presentation. Consequently, the task of
an ESP instructor is to teach how to use a scientific text as a source of speech
patterns and facts that are necessary for an individual scientific presentation, to
present the content in the form of the sequence of non-verbal components
(pictures, schemes, graphs, tables, etc.) and comment statements containing
standard speech patterns.
It is to be underlined that a proper organization of non-verbal components
differentiate their oral presentation from the written text of the article and limits
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the presentation to three aspects: the comments on non-verbal components
presented in the scientific code such as formulas and equations; the attraction of
the audience attention and the expression of the scientific point of view, and a
clear structuring of the presentation. The first aspect implies the preview of a
slide‘s content, the definition of the main notions, symbols, etc., and the
conclusion on this slide. In other words, the structure of the scientific
presentation comes to presenting definitions, references and characteristics. The
second aspect of presenting scientific results lies in attracting attention of a
professionally competent audience to the key questions of the report. It is
reflected in including research highlights, i.e. short statements expressing the
essence of the outcomes. The third aspect – a clear structuring of the
presentation – means the time regulation of non-verbal components and the
scientific report: when it is necessary to state the beginning and the end of the
discussion of a certain part of the report, to present the description of a slide or
to proceed to the next part.
To form such skills, the ESP classroom work with authentic scientific
material may include the following assignments.
1. To make a composition-and-content analysis of an authentic scientific
text.
2. To identify kernel speech patterns. The exercises can include filling in
the gaps with a proper form of the verb, forming negative and interrogative
sentences, changing Active Voice constructions into Passive Voice ones.
3. To identify and to define scientific notions. The instructor can offer the
learners to find scientific terms in the authentic article, to find or to formulate
their definition, to give their exact translation, to match the notion and the
definition.
4. To reveal conjunctive elements of the text. While analyzing the
authentic material. The learners should pay attention to the means of cohesion,
determine their function in the sentence. To train the skills of the use of
conjunctive elements, the learners may fill in the gaps with 1) one of two
conjunctions given after the sentence, 2) a proper conjunction out of the set
given above the exercise, 3) the conjunction they think to be appropriate.
5. To reveal standard speech patterns. The classwork may include such
assignments as 1) to choose synonymous constructions to the kernel speech
patterns, 2) to find examples of the usage of a given standard speech pattern in
different parts of the authentic scientific text, 3) to find sentences, describing
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different states, processes, comparison, numerations, estimation (including
confidence and doubt) and to form a relevant speech pattern.
6. To create an individual text. Writing a report is quite a challenging
assignment foe ESP students. That is why it is important to start with its minor
parts. For instance, the learners may formulate their own variant of the
introduction using the patterns of the paper they are analyzing, to construct the
Background part to their own term paper, consequently coming to the report in
general.
Thus, training the students‘ skills to make a scientific presentation
includes three elements: structured vocabulary, scientific layout and expressing
professional point of view.
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СОЦІАЛІЗУЮЧІ МОЖЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В
УМОВАХ НУШ
Цюрюпа М.А.(Харків)
Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно й
письмово висловлювати та тлумачити поняття, думки, почуття, факти й
погляди (через слухання, говоріння, читання та письмо) у широкому
діапазоні соціальних і культурних контекстів є однією з ключових
компетентностей, передбачених Новою українською школою.
Успіх навчання багато в чому залежить від методики роботи вчителя
іноземної мови, від його вміння користуватися різними сучасними
методами в контексті вирішення конкретних освітніх завдань. У світлі
сучасних вимог до цілей навчання іноземної мови змінюється статус як
здобувача освіти, так і викладача, які переходять від схеми «вчитель –
здобувач освіти» до технології особистісно-орієнтованого навчання в
тісній співпраці.
У зв‘язку з реформуванням середньої освіти варто говорити про нову
роль учителя в умовах нової української школи. Автономія навчального
закладу надає вчителеві академічну свободу у виборі методів і технологій
навчання, м.
тен, підручників і навчальних посібників, побудови
авторських освітніх м.
тен. Учитель з транслятора і джерела знань має
стати наставником і помічником здобувача освіти у виборі ним власної
освітньої траєкторії, допомогти йому виявити і розвинути свої таланти і
здібності, визначитися у майбутньому життєвому шляху. Для цього він
повинен не лише володіти сучасними педагогічними технологіями,
умінням управляти індивідуалізованим освітнім м.
тенц, але й бути
обізнаним з різними психологічними теоріями індивідуальної і групової
м.
тен учнями, мати відповідні навички впливу на дитину.
Сьогодні складається абсолютно нова методологія вивчення
іноземних мов, метою якої є формування комунікативної компетенції –
навчити спілкуватися, розмовляти, розуміти і поважати іншу культуру.
Соціалізація здобувача освіти під час навчання іноземної мови
відбувається досить успішно, якщо створюються такі умови:
- інтенсивний розвиток здобувача освіти і сформоване прагнення до
подальшого самовдосконалення;
- співпраця вчителя і здобувача освіти у вивченні чужого менталітету;
169

- творча індивідуальна робота щодо дослідження іншомовного
характеру;
- відкритість до сприйняття іншої культури;
- толерантність по відношенню до «Іншого»;
- відчуття своєї соціальної корисності;
- пізнання чужих моральних норм, що складають суть моральної
якості, м.
тен ставлення до них;
- розвиток почуттів і естетичних якостей особистості іноземною
мовою;
- надання допомоги в розвитку нахилів та здібностей особистості;
- виявлення індивідуальності та визнання особистості здобувача
освіти самоцінністю;
- отримання досвіду правильного тлумачення добра і зла в людських
відносинах і в поведінці через весь освітній м.
те;
- педагогічна підтримка в самореалізації, самовизначенні здобувача
освіти, створенні умов для розвитку його особистості;
- залучення до цінностей світової культури;
- гуманізація відносин учителів і здобувачів освіти.
Таким чином, іноземна мова сприяє розвитку загального кругозору
здобувача освіти, розширює і поглиблює знання, світогляд здобувачів
освіти
і
тим
самим
стає
суттєвим
засобом
формування
конкурентоспроможності особистості здобувача освіти, тобто сприяє його
успішній соціалізації.
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LEARNERS AND LEARNING
Chernysh T.V., Starukh V.O. (Kharkiv)
It is known that learners do not respond equally to each topic. When they
have intrinsic motivation, they have a desire to learn the language and the
satisfaction experienced in the activity [1, p. 10]. The motivation is raised by
both their interest in the topic and the activities they are presented with. Or they
can be bored because of different factors. Thus, there is so called affective filter
which moves into place when a student is, for example, tired, dispirited, tense,
or angry, and which prevents the processing of input [3]. Personal characteristics
and abilities play an important role, and teachers should consider these points.
While planning a lesson, it is advisable to determine learning styles.
Basing on that, a teacher may choose corresponding activities. Generally, there
are three learning styles: 1) visual learners. While teaching, it is better to use as
many visual aids as possible including different colours, pictures, videos, charts,
graphs,
tables,
etc;
2) auditory learners. While teaching, it is more effective to use many listening
exercises, oral repetition, songs, pattern-drill exercises; 3) tactile or kinaesthetic
learners. While teaching, it is preferred to use roleplay exercises and projects
involving research.
Interaction pushes learners to produce more accurate and appropriate
language, which itself provides input for other students. So, stronger students
can help their weaker partners to become more self-confident and not to be
afraid to speak. Each learner should be responsible for their teams and be ready
to perform the main role. It is a matter of time to create the spirit of teamwork,
but it should be fostered. At the same time, a teacher need to balance the
interests of individuals against what is good for the group and to be aware of
certain individual traits when putting students into pairs or groups [2, p. 42].
A teacher should always keep a sense of their learners as individuals,
because each of them has their own strengths, weaknesses and needs. Some can
have sensitive perception, can react sharply to their drawbacks or some
comments. Therefore, a teacher should try to stress their benefits. Especially it
concerns the moment of correction because both fluency and accuracy are
important. A learner should not be afraid of being interrupted by a teacher, so it
is better to involve them in feedback process.
Generally, correction techniques do not provide learners with the correct
answer. This is to encourage them to think for themselves and consider the
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correction. There are four common techniques for oral correction: 1) eliciting.
The teacher asks or prompts the learner to give information; 2) emphasizing the
corrected language. The teacher, not drawing attention to the mistake, corrects
the learner‘s incorrect language by providing the correct version; 3) echocorrecting. The teacher repeats what the learner said as a question. This signals
that they have made a mistake which they need to correct themselves; 4) fingercorrection. The teacher counts out the learner‘s words, or the syllables in a word,
on their fingers. Then they show the finger on which the mistake was made. This
signals where correction is required. Of course, it is useful to have a variety of
correction techniques at disposal because different learners respond better to
different techniques.
In conclusion, teachers must provoke student engagement with material
which is relevant and involving. At the same time teachers need to do what they
can to bolster their students‘ self-esteem, and be conscious, always, of their need
for identity [2, p. 39].
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ВИКОРИСТАННЯ ПІДРУЧНИКА «GET 200!»
ПІД ЧАС ПІДГОТУВАННЯ УЧНІВ ДО УСПІШНОЇ ЗДАЧІ ЗНО
Чирва Т.Д., Короткова Н.М. (Харків)
Соціально-політичні зміни у сучасному суспільстві
та стрімкий
розвиток технологій вимагають розвитку творчої, креативної, здатної до
саморозвитку особистості. Актуальним стає питання високого рівня
володіння іноземною мовою. Все більше випускників ЗНЗ обирають
англійську мову як один із предметів ЗНО. ЗНО з англійської мови – це
справжня перевірка знань учнів з англійської мови, витривалості,
логічності мислення, вміння сконцентруватися та правильно розподіляти
час.
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З 2018 року, на відміну від попередніх років, на ЗНО з англійської
представлені тести двох рівнів складності: В1 і В2, які також включають
частину «Розуміння мови на слух». Це прослуховування звукових
фрагментів і завдання до них (аудіювання).
Для вчителів важливим стає питання, що потрібно, щоб учні
успішно здали ЗНО?
Підготовка до тесту ЗНО з англійської мови відбувається комплексно.
Тест ЗНО містить у собі аудіювання, читання та письмо. Учням потрібно
знати особливості завдань і способи роботи з ними, адже на їхнє виконання
дається обмежена кількість часу, а самі завдання іноді подаються у такій
заплутаній формі, що навіть відмінного знання мови може бути
недостатньо, щоб їх правильно виконати.
Отже, щоб успішно здати ЗНО з англійської мови, потрібно:
• Мати добру граматичну базу;
• Вміти писати твори та знати ази листування;
• Мати великий словниковий запас;
• Володіти навичками швидкого читання англійською;
• Вміти правильно розподіляти свій час, виконуючи завдання тесту.
Для підготовки учнів до іспитів ми використовуємо новий
екзаменаційний підручник , який допомагає успішно підготуватись до
здачі ЗНО та ДПА з англійської мови – «Get 200!».
Підручник розроблено відомими авторами екзаменаційних курсів
видавництва «Макміллан» спеціально для України – Марта Розінська,
Лінда Едвардз, Стів Тейлор Ноулз, Малкольм Манн. . Завдання у
підручнику двох рівнів складності (базовий та поглиблений), що
забезпечує диференційований підхід до учнів з різними можливостями.
Кожна частина містить понад 100 тренувальних вправ у форматі ЗНО.
Кожен розділ підручника містить до 25 вправ на розвиток лексикограматичних навичок.
Всі завдання рубрики ―Exam task‖ повністю відповідають формату
українських випускних іспитів з англійської мови (ЗНО та ДПА).
Підручник забезпечує покрокове навчання чотирьом видам мовленнєвої
діяльності та екзаменаційним стратегіям, містить тексти для читання
різноманітних жанрів, що відповідає вимогам програми ЗНО, а також, у
розділі ―Writing Bank‖, зразки написання листів, есе, статей. Після кожного
розділу є глосарій, який значно розширює лексичний запас учнів,та вправа
«Vocabulary Overwiew» для перевірки рівня засвоєння лексики за темою.
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Нажаль, не всі учні можуть похвалитись дуже хорошим рівнем
володіння мовою, та старанно опановують матеріал. Тому важливо, що
книгу для вчителя неможливо купити, її можна отримати тільки
безкоштовно і тільки при купівлі 15 підручників , це зроблено для того,
щоб забезпечити чесне та старанне навчання, адже учні не зможуть окремо
придбати книгу для вчителя і списувати відповіді.
Отже, підготовка учнів до іспитів буде ефективною саме завдяки
комплексному застосуванню вчителем інтернет-ресурсів, навчальних
посібників та підручників.

ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕФЛЕКСІЇ ЯК
ПІДҐРУНТЯ СТВОРЕННЯ ПЕРВИННИХ ТЕКСТІВ
Чорновол-Ткаченко Р.С. (Харків)
Одним з ключових питань ХХІ століття, що потребує глибинного
вивчення у методиці розвинення мовленнєво-мисленнєвої діяльності
студентів вищих навчальних закладів, які вивчають іноземні мови, є
актуальна проблема формування вмінь продукувати первинні тексти
(Болдирєв М.М., Жаботинська С.А., Чернишов С.В., Gao Y., Parra G. та
інші). Недостатня розробка такої методики експлікується, з нашої точки
зору, майже повною відсутністю багатофасетних праць, об‘єктом яких
м.
б рефлексія як м.
те креації м.
первинних текстів, що
пояснює новітність нашої розвідки, фокусом якої є рефлексія в її
лінгводидактичному та лінгвокогнітивному вимірах.
Рефлексія є складним явищем психіки Homo Loquens (Аристотель,
Декарт, В. Лефевр), яке ми розуміємо як « м.
те концентрації індивіда
на тому, що відбувається у його свідомості» [2, с. 32]. При цьому
значущим для навчання іноземним мовам є той факт, що сутність рефлексії
міститься у вкарбованості у мисленнєво-мовленнєву природу індивіда,
тобто у необхідності для людської когніції як мережево структурованого
пам‘яттю тезауруса чуттєвих та ментальних образів, соціально важливих
настанов, особистісного та
м.
тенція м досвіду, універсальних
цінностей, культури інтеракції, сукупності пріоритетів. Вбачається, що
рефлексія у цьому контексті збагачення змісту свідомості функціонує як
інструмент когнітивної інтродукції нових трансформаційних складових,
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що сприяють оновленню структурно-змістовної архітектоніки мовної
свідомості.
У цьому зв‘язку зазначимо, що, згідно з нашими емпірично
отриманими даними, цей феномен передбачає активацію таких видів
рефлексії, як рефлексія на основі пам‘яті та асоціацій, переживань,
соціально-психологічного досвіду та когнітивної діяльності, при чому
останні два
м.
т необхідністю включають всі попередні виміри
рефлексії, репрезентуючись засобами іноземної мови.
Наш педагогічний досвід дозволяє зробити висновок стосовно того,
що лінгводидактичний потенціал соціально-психологічної та когнітивної
рефлексії проявляється в евристичній царині інтерпретації при проведенні
літературного або герменевтичного аналізу іноземними мовами і є тісно
пов‘язаним з компетенціями у психології особистості. Це підтверджує
дефініцію Г. Гегеля, який визначав рефлексію не як форму думки, а як
форму перетворення думки в інформацію про думку [1], що виявляється
особливо суттєвим для продукування первинних текстів іноземними
мовами у формі есе, творів, блогів, рецензій, тощо.
Таким чином, рефлексія як соціо-психологічний та когнітивний
інструмент лінгводидактики співвідноситься з інтуїтивним, наочнообразним, творчим та проблемно-евристичними видами мислення,
оскільки думка як його функціональна компонента є узагальненим
результатом рефлексивного
м.
тен, який реалізується через
зіставлення реальності з її образом або концептом/ідеалізованою
когнітивною моделлю, що об‘єктивується засобами іноземної мови в
оригінальних текстах.
Отже, нагальне завдання викладачів іноземної мови з урахуванням
вищезазначеного – це формування, розвинення та вдосконалення
рефлексивних вмінь студентів з паралельним формуванням вмінь
організації продуктивних когнітивних процесів та безпосередньо думки у
текстурі первинних текстів, спираючись на досягнення антропоцентричної
когнітивно-дискурсивної парадигми лінгводидактики, що й становить
перспективу нашої роботи.
Література
1.Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Наука, 2000. – 495
с. 2. Bortoluzzi M. Sharing reflection and awareness: learning to teach English as a
foreign language / M. Bortoluzzi. – Udine: Editrice Universitaria Udinese, 2016. –
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ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ В ВУЗЕ МЕТОДОМ УПРАВЛЯЕМЫХ
ОТКРЫТИЙ
Шитикова (Ластовка) К.И. (Харьков)
В связи с интеграцией Болонского процесса в систему высшего
образования в Украине, предполагается выделение весомой части времени
на самостоятельную работу студента, что привод к необходимости
внедрения обучения методом управляемых открытий (МУО) и на занятиях.
МУО
предполагает
самостоятельные
исследования
и
формулирование гипотез в определенной области студентами от частного
к общему под руководством преподавателя, который отслеживает вектор
открытий и направляет учащихся, задавая ―нужные‖ вопросы. Этот метод
применим при изучении определенных аспектов языка, в том числе
грамматики, так как схож с естественным процессом изучения
иностранного языка. Студентам напрямую не предоставляется
таргетированная грамматическая структура, паттерн или правило. Задача
преподавателя подобрать подходящий контекст, в котором встречается
будущий фокус изучения материала, и направлять учащихся по мере их
исследования, так как большое внимание в МУО уделяется имплицитным
знаниям.
Рассмотрим МУО на примере темы Conditional sentences:
- преподаватель находит небольшой текст/абзац, который содержит
таргетированную структуру (If it snowed tomorrow, we would definitely go
skiing) и прочитывает его для ознакомления студентов с его содержанием и
дальнейшим выделением грамматического материала;
- учащимся предоставляется непосредственно текст с пропусками на
месте грамматического паттерна (If it _____ tomorrow, we _____ definitely
_____). Задачей студента является заполнение пропусков, пытаясь
определить структуру при повторном прослушивании текста;
- преподаватель предоставляет несколько примеров с правильным
использованием грамматической структуры и предлагает самостоятельно
определить правило (if clause > past simple tense : main clause > would), при
необходимости управляя процессом;
- после освоения таргетированного паттерна, студентам
предоставляется другой текст/абзац, содержащий ошибки в изучаемой
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грамматике (If I were you, I told Stephen the truth), для самостоятельного
исправления;
- для закрепления материала учащимся предлагается активное
использование его в речи (устной или письменной). Для этого можно
использовать ролевые игры (прослушать песню „If I had a million dollars‟
by The Barenaked Ladies и в парах обсудить ответы на вопросы „What
would the singer of the song buy or do if he had a million dollars?‟ и „What
would you do in this case?‟), обсуждение определенных тем/вопросов (If you
were God, what would you change in the world?) в маленьких группах и так
далее.
Таким образом, эффективность обучения МУО состоит в том, что
данный метод развивает когнитивные и аналитические навыки студентов,
вовлекает учащихся в процесс обучения в большей степени, чем
классические методы, что делает обучение запоминающимся и личностноориентированным.
НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОМУ ПИСЬМОВОМУ МОВЛЕННЮ В
АКАДЕМІЧНИХ ЦІЛЯХ
Шпак О. В. (Харків)
Університети як заклади освіти, що відповідають у масштабах
країни за якісну підготовку кваліфікованих кадрів, шукають нові методи
навчання, ураховуючи найкращі світові практики та оновлюючи зміст
навчання для мінімізації невідповідності між
м.
тенція ми, що
заявлені в освітніх стандартах відносно іноземних мов, і тими знаннями й
вміннями, які формуються у студентів у процесі навчання. Задля успішної
інтеграції випускників у міжнародну професійну наукову спільноту
ведеться робота над академічним письмовим мовленням, що включає
написання есе, анотацій, тез, статей тощо.
Академічне письмо і його більш високий ступінь, що в
американських коледжах має назву «риторика і композиція», є науковою
дисципліною, яка розвиває у студентів здатність генерувати власні ідеї та
вибудовувати аргументацію, організуючі це у гранично точній і ясній
текстовій формі. На думку одного з провідних експертів у риториці й
композиції Стівена Лінна, стрімкий розвиток цієї дисципліни в останнє
десятиріччя зробив її наріжним каменем закордонних університетських
програм.
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Усі суб‘єкти академічного процесу, як студенти, так і професори,
іноді можуть відчувати почуття занепокоєння від необхідності викласти
думку у письмовому вигляді, яке в англомовному освітньому процесі
відоме як “writing anxiety” та “writer‟s block”. Спосіб запобігти такому
стану полягає у систематичній роботі науковців над англомовним
академічним письмом різного ступеня зрілості, ідучи від простого до
складного, з первинного осмислення питання до представлення робот на
суд громадськості, публікуючи їх у міжнародних наукових журналах.
Робота над письмовим текстом передбачає процес його побудови,
написання, обговорення та багаторазових переробок, у результаті чого й
виникає академічна грамотність: Planning – Drafting – Editing. Англомовна
наукова та учбово-методична література пропонує алгоритм роботи над
твором. Випрацьовуються знання (міжнародних норм та вимог;
принципіальних відмінностей форм письмових робіт; основних законів
побудови тексту; критеріїв оцінки), уміння (логічне впорядкувати текст та
організовувати його елементи; дотримуватися теми та розвивати ідею;
висувати власну гіпотезу; формулювати тези та просуватися до висновків;
писати стилістично грамотний, синтаксично узгоджений і логічно
зв‘язаний текст) та навички (редагування письмового твору; уживання
зв‘язувальних елементів у параграфах; критичного мислення під час
пошуку інформації з різних джерел, у тому числі, з Інтернету;
максимального використання сучасної літератури з техніки письма тощо).
Інтенсивна практика та персональна діяльність студентів
передбачає чотири етапи роботи над англомовним твором: 1. Здобуття
базових письмових навичок у логіці побудови єдиного тексту (Basic
Writing
Skills);
2. Шліфування особистісної майстерності написанням дрібних робіт
різного рівня складності з урахуванням рекомендацій викладача (Short
Papers);
3. Публікування у міжнародних журналах та участь у конкурсах з
критичною оцінкою експертів (Publishing in International Journals); 4.
Представлення письмової роботи з відповідним оформленням і знанням
риторичних прийомів привертання уваги (Presentation Skills).
Таким чином, навчання академічному письмовому мовленню у
вищих учбових закладах висуває низку сучасних вимог, націлених на
формування техніки англомовного письма у студентів задля їхньої
успішної інтеграції у міжнародну професійну наукову спільноту.
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СТРАТЕГИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ЧТЕНИЯ
Шумский Л. Н, Шумская О. Н. (Харьков)
В начале эры цифровой культуры мы живем в полифункциональном
симбиозе с машинами, независимо от пользы или вреда от мультимедиа, и
из-за этого стали мячиком, которым играет техническая эволюция.
Поскольку классический вид чтения очень быстро вытесняется
дигитальными новшествами, методика преподавания иностранных языков
синтезирует тенденции чтения в будущем и разрабатывает новые приемы
для развития навыков осознанного обращения с разноплановым
читательским репертуаром в аудитории.
Почему мы читаем? В пространстве, открывающемся в результате
сосредоточенного чтения книги, или любого другого акта созерцания мы
отыскиваем наши собственные ассоциации, делаем собственные выводы и
аналогии, выводим собственные идеи. Глубокое чтение неотличимо от
глубокого размышления: чтобы посмотреть на мир из совершенно другой
перспективы, например, глазами осиротевшего английского мальчика из
семьи волшебников, или любоваться закатами вместе с Маленьким
принцем. В сравнении мы познаем, насколько обычны и насколько
уникальны наши мысли, что мы – индивидуумы, но мы не одиноки в этом
мире.
Цель чтения: проникнуться идеей автора, затем автономно
задуматься над смыслом прочитанного. Обучение иностранному языку при
чтении мы рассматриваем как этап эстетического просвещения и
воспитания, который происходит не только посредством перевода,
понимания и запоминания прочитанного содержания. Потери времени при
чтении вполне оправданы, когда речь идет о сознательном переселении
мысли, ментальной трансформации, эмпатии, опыта абстрагироваться,
погружаться в сознание литературного героя, его образный мир,
лингвострановедческую атмосферу и культурно-историческую этику.
Иначе никогда не понять, зачем Фауст хотел остановить время.
Мы не только то, что мы читаем, мы – то, как мы читаем: если
новости, то обзорно, Флобера – внимательно, медленно и вдумчиво,
Facebook – быстро, с комментариями, Гарри Поттера – точно, детально, с
целью побороть рецептивное отчуждение и преодолеть вероятные
сложности при чтении на родном и иностранном языках.
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В будущем чтение станет более социальным, мультимедийным и
гибридным:
интегрированный в сетевом обмене на литературных
платформах процесс позволит охватить не только сам текст, но и попутно
смотреть видео, брать-давать интервью, использовать анимационную
графику, и без компьютера мы не сможем читать. Уже сейчас техника
постоянно вмешивается, исправляет слова, подсказывает, предлагает
варианты слов и фраз, что для многих читателей-пользователей является
хорошим подспорьем: «Приходится считаться с последствиями
собственных затей» (Гете).
В конце концов, все изменения преходящи. Поверхностное
считывание с плоского экрана может быть довольно полезным, и его
нельзя назвать недостатком электронного носителя, это лишь своеобразная
рациональная стратегия ситуативного чтения и перевода. Поскольку
изменяется когнитивная нагрузка в процессе обучения иностранному
языку, и студенты – тотальные пользователи цифровых устройств – все
интенсивнее балансируют с информационным потоком, методические
разработки обязательно должны исследовать тенденции развития
информационных технологий, анализировать «новые правила игры» и
учитывать последние в своих рекомендациях относительно оптимизации
современного учебного комплекса.
Для приобретения качественной лингвистической компетенции
специалисту любого направления целесообразно как можно раньше
овладеть стратегиями работы с информацией
научного характера,
различать собственные намерения при чтении, читаем ли мы в
удовольствие, с глубоким погружением в содержание, бегло, методом
просмотра, выбора тезисов для реферирования или аргументов для
дискуссии. Причем эффективные приемы для освоения конкретного
текста преподаватель должен определить и подготовить прежде, чем
студенты приступят к чтению на занятии по иностранному языку.

ASSESSMENT OF LEARNING OR FOR LEARNING
Nikitina L.D., Chernyshova N.V. (Kharkiv)
The assessment most lectures are familiar with is Assessment of Learning
which is mainly associated with evaluating in a more affective way, not just
testing. It commonly represents the opportunity to figure out which fields of the
curriculum need to be reinforced re-teaching but must be practiced daily. What
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if everything we do in classroom every day could be assessed on the spot by
monitoring what students are doing and immediately giving them help. To do it,
we must make sure students are always aware of the objective pursued, and
challenged at the end of the process, to develop tasks never reached before. That
is so called Assessment for Learning Teachers that practice it are very interested
in differentiating one from the other, as it truly does make a big difference in
learning when teaching activities can also provide useful feedback.
In a certain way we can now categorically say that Assessment for
Learning is not only a way of showing knowledge , but also of learning during
the process : a method for teaching , not just for the determination of strengths
and shortcomings. The results could be much better. All lessons are under
spotlight our attending is paid to how students learn , not just if or what they
have learned.
And now several words about Assessment for Learning as a method. In
English language teaching, both with young and experienced learners AfL can
be represented through a very easy lesson layout, if we follow certain basic
criteria. Every teacher should describe to his or her students what is going to
happen in their lessons and what they are expected to do. When it‘s done, he or
she follows some simple teaching steps:
- Involving. With the best attitude possible, we tell our students what we are
going to do. It could be singing a song, reading a text, practicing a dialogue,
brainstorming about something , or anything else that we have planned for them.
The important thing is that they feel motivated to participate and that this goal
penetrates the whole lesson. This is when we are presenting some new language
units and it is essentially important that we recreate a positive moment for our
students. While they are happy and involved the teacher is attentive to how the
activities are being received. Are they understanding them? Is everybody
participating? Were we able to recreate reality in the classroom while setting the
needed context.
- Monitoring. Now it is time to gather diagnostic information. As the students
practice, the teacher walks around, participating with students in their activities
and listening in to what they are saying. The idea is to determine how well they
are doing compared to the objectives being pursued. Teachers must correct
students politely when needed and keep track of gaps found in achievement and
performance and doing everything without losing their smiles.
- Assisting. It is time to fill in the gaps. The idea is to re-teach what was found as
unachieved. This is when all previous teaching sessions on intelligences they sat
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through will pay off. We learned that students have different ways of learning
and we should find a convenient path for them to do so. Now there is a necessity
to propose an alternative to close the gaps detected when monitoring. If we
presented the new language units by asking students to read, we can have them
speak; if we asked them to sing, we can now ask them to write, etc. We can call
it ―assisting‖ rather than just re-teaching because we should know emotional
elements of students when they need help with something.
- Challenging. There is no doubt that one of the best improvements in the teaching
process based on Assessment for Learning is the possibility of taking the
learning experience one cognitive step forward. We can now get into a deeper
cognitive stage by asking our students to extend what they now know about the
language they are learning both orally and in a written form where they feel
challenged. We can ask our students to express topic-related opinions, which are
followed by tag questions such as ―why‖ or ―why not‖. These challenges should
be carefully designed so they do not demand more than what is possible, yet
they give students an opportunity self-awareness of their improvement. There is
nothing better than knowing that you know.
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