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СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

Авдєєнко І.М. (Харків), Уур Наталія (Соке, Туреччина) 

В наш час, коли до українських ЗВО вступають абітурієнти з різних країн 

(Узбекистан, Туркменістан, Туреччина, Китай, Марокко та інші), виникає проблема 

вибору методики викладання англійської мови. Труднощі з поясненням граматичного 

матеріалу нерідною мовою, ускладнюють сприйняття інформації студентами-іноземцями, 

а тому не отримуємо довгоочікувані результати навчання. Виникає питання, які сучасні 

технології можуть допомогти студентам-іноземцям освоїти вивчення англійської мови у 

ЗВО? Варто визнати той факт, що зараз все частіше вимоги пред'являються насамперед до 

розвитку навичок розмовної мови. Сучасних студентів-іноземців цікавить англійська мова 

виключно як засіб реального спілкування з представниками інших національностей, в тому 

числі при навчанні у ЗВО. Найчастіше фундаментальна методика передбачає вивчення 

мови з основи, оскільки рівень володіння англійською мовою у студентів-іноземців дуже 

низький. Викладач змушений в першу чергу займатися такими традиційними аспектами, 

як постановка вимови, формування граматичних навичок, подолання мовного бар'єра, 

тобто тими факторами, які впливають на можливість спілкування іноземною мовою. Але 

якщо цілі класичного фундаментального підходу залишаються колишніми, то методи 

доводиться використовувати більш сучасні. Таким чином, особлива увага на заняттях 

повинна приділятися прослуховуванню аудіо та відео записів, розвитку навичок 

аудіювання, без яких повноцінне спілкування уявити неможливо. Найбільш ефективним 

методом вивчення мови серед студентів-іноземців можна назвати лінгвосоціокультурний, 

в основі якого лежить мова і культура. Ще одна методика, яка використовується при 

навчанні іноземних студентів – це комунікативний підхід [2]. Як правило, практичне 

заняття з іноземної мови складається з 4-х обов'язкових компонентів  – це читання, 

письмо, говоріння та сприйняття мови на слух, але при використанні комунікативного 

підходу особлива увага приділяється усному мовленні. Використовуючи такий метод при 

навчанні студентів необхідно враховувати, що усне мовлення досить сильно відрізняється 

від письмової.  

Оксфордський і Кембридзький підходиінтегрують фундаментальні методи у 

сучасний комунікативний метод, так званий «англійський у використанні» 

(«Englishgrammarinuse»). Дана методика вважається однією з кращих для навчання 
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іноземної мови на професійному рівні, а самеу групах, де навчаються іноземні студенти. 

Вона передбачає глибоке включення студента в мовну практику, оскільки використання 

рідної мови в такому випадку зводиться до нуля. Головне завдання цього підходу – 

навчити студента висловлювати свої думки іноземною мовою і тільки потім засвоювати 

граматичні та синтаксичні правила. Дана методика передбачає практично повну 

відсутність вправ на одне правило, але активно використовує ігрові ситуації, діалогову 

роботу, завдання на пошук помилок, що дозволяє розвивати пам'ять, логіку, вміння 

мислити аналітично та образно. Така робота зі студентами-іноземцями дозволяє створити 

англомовне середовище, яке допомагає подолати психологічний мовний бар'єр. Варто 

згадати, що під час навчання іноземних студентів викладач змушений приділяти особливу 

увагу підготовці до заліків та іспитів. Для цього під час занять активно використовуються 

різні види тестів (граматичні та лексичні), що контролюють засвоєння і розуміння 

пройденого матеріалу. 

Безпосередньо на заняттях в групах, де навчаються іноземні студенти, доречніше 

використовувати сукупність методик, що дозволяє полегшити студенту опанувати 

іноземну мову. 

Література: 1. Герасимчук А.С. Методика преподавания иностранных языков. 

Английский язык. Профессиональная лексика. – Минск: РИПО, 2014. – 179 с. 2. 

Трубицина О.И. Методика обучения иностранному языку. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 384 

с.  

 

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПІДХОДІВ У ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Алексеєнко О.О. (Харків) 

Нова українська школа вимагає від сучасного вчителя переосмислення підходів до 

організації освітнього процесу. Це стосується не тільки до проведення уроків, а й 

змістовної організації позакласної діяльності. Для створення нового освітнього 

середовища, який містить дев’ять ключових компонентів: новий зміст освіти, наскрізний 

процес навчання, дитиноцентризм, партнерство всіх учасників освітнього процесу, набуття 

здобувачами освіти компетентностей необхідних для життя та інші, ми пропонуємо 

власний формат проведення тижня іноземних мов.    
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Щорічно у закладу освіти ми проводимо тиждень іноземних мов. Для покращення 

мотивації наших учнів ми вирішили проводити інтерактивні перерви. На кожній перерві 

усі бажаючі учні приймали участь у різноманітних веселих конкурсах і квестах та 

отримували призи. Таким чином, змінення формату показало, що вивчати іноземні мови – 

цікаво.   

Мета тижня іноземних мов: 

- активізувати пізнавальну діяльність учнів; 

- розвивати навички критичного та аналітичного мислення; 

- формувати навички спілкування; 

- розвивати навички монологічного і діалогічного мовлення; 

- розвивати пам’ятьта увагу; 

- виховувати вміння працювати колективно та в парах; 

- показати творчість і знання учнів з англійської мови, їх здібності й таланти; 

- розвиватиартистичніздібностіздобувачів освіти; 

- виховуватиповагу до культури та звичаївіншихнародів; 

- підвищення мотивації  вивчення іноземних мов. 

Очікувані результати: 

- розширення знання про англомовні і німецькомовні країни; 

- навчання застосовувати свої знання на практиці; 

- знання англомовних і німецькомовних прислів’їв і їх еквівалентів в 

українській мові; 

- вдосконалення вимови. 

До тижня іноземних мов були підготовлені плакати з визначними місцями та 

прапорами Америки, Великої Британії та Німеччини.Змінили назву й навчальні кабінети 

закладу освіти: були підписані англійсько і німецькою мовами. Заходи проходили 

коридорами школи. 

Понеділок Englishisfun 

Break 1 – «Tangue-twisters» учні змагалися на найшвидше читання скоромовок 

англійською мовою.  

Break 2 – «Englishproverbs». Напередодні цього конкурсу у школі на різних 

поверхах були розвішані прислів’я англійською мовою. Вчитель дав бажаючим взяти 
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участь учням аркуші з українськими прислів’ями, учні мали знайти їх еквівалент 

англійською мовою і сфотографувати на телефон. 

Break 3 – «Hiddenwords» - розв’язання ребусів. 

Break 4 – Гра «Guesstheletter» для учнів початкових класів. Діти заздалегідь 

отримали завдання намалювати малюнок з улюбленою літерою англійської абетки 

формату А-4. Учні мали за 10 хвилин розвісити свої малюнки на стіні у правильному місці 

згідно до англійської абетки. 

Вівторок Dayofcompetitions 

Break 1 – «Grammarbattle» Дівчата і хлопці об’єдналися у команди по 6 учасників і 

змагалися на кращих знавців англійської граматики з тем PresentContinuous і PresentSimple. 

Учні мали знайти помилки у реченнях і виправити їх. Наприклад: 

Doeshisgrandfatherworkinginthegardennow?Areyougoshoppingnow? 

Break 2 – Учні початкових класів змагалися у конкурсі «Thecleverest». Учні 

об’єдналися у дві команди по 5 чоловік: команда дівчат та команда хлопців. Завдання 

команди – найшвидше виконати завдання та прикріпити його на дошку. Тема конкурсу-

Whattimedo youdothesethings? Команди отримують аркуші з завданнями: 

-домалювати стрілки годинника (за малюнком) 

-дати відповіді на запитання (за допомогою першого завдання) 

Break 3 –«Findtheflags». Англомовних країн багато і в цьому діти мали підібрати 

правильний прапор до кожної країни.Під час цього конкурсу діти могли користуватися 

телефонами. 

Середа DeutcherTag 

Цей день був присвячений вивченню німецької мови. 

Break 1 –«Schnellsprechvers» (скоромовки) 

Break 2 –«sprichwörtlicheRedensart» (прислів’я) 

Break 3 –«Sehenswürdichkeiten» (визначні місця). На поверхах прикріплено 

зображення видатних місць німецькомовних країн, назви країн та їх опис. Учні, працюючи 

у групах, мають сфотографувати зображення, опис, назву країни та зробити колаж за 

допомогою телефону. 

Четвер Dayofquests 
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Цей день ми присвятили квестам. Їх краще проводити на великих перервах, коли є 

15-20 хвилин (додаток 1). 

П’ятниця Englishisaroundus 

Заключним акордом тижня іноземних мов був святковий концерт 

«Englishisaroundus»Для учнів 10 і 11 класів було проведено брейн-ринг, а учні 5-8 класів 

співали традиційні дитячі пісні і танцювали між етапами конкурсу. 

Підводячи підсумок, треба сказати, що вивчати іноземну мову може бути весело і 

цікаво. Це і намагаємося зробити. 

 

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС ‘SUCCESSFUL FINAL EXAM’ ЗА 

ПІДРУЧНИКОМ GREGORY MANIN ‘OXFORD EXAM TRAINER’ДЛЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 10-11 КЛАСІВ ЗЗСО ЯК ВАЖІЛЬ ВПЛИВУ НА УСПІШНЕ 

СКЛАДАННЯ ЗНО 

Андрієнко Н.М., Троян С.В., (Харківська область) 

В умовах, коли в Україні впроваджується новий формат іспитів з іноземної мови, 

майбутньому абітурієнтові дуже важко зорієнтуватися щодо вимог при вступі до того чи 

іншого вишу. Існують значні відмінності між тим, як проходить державна атестація в 

школах та вступні іспити до ВНЗ, не кажучи про розбіжності,що виникають при створенні 

тестових завдань, а також у підходах та критеріях оцінювання тих чи інших навичок. Крім 

того, на звичайному уроці вчитель надто обмежений у часі, щоб проводити повноцінну 

роботу в цьому напрямі. 

Але й за таких умов можна якісно підготуватися та скласти іспити, отримавши 

високі бали з тестування. Тестування відіграє велику роль у житті людини, відкриваючи 

дорогу до подальшої освіти, надаючи більше можливостей у пошуках роботи або зміні 

місця проживання, оскільки всі організації, починаючи з ВНЗ та бізнесових структур до 

організаційних іноземних державних установ, керуються результатами тестування та 

рівнем сертифікації кандидатів. 

Саме тому необхідним є запровадити в закладах загальної середньої освіти 

факультативний курс, метою якого є допомога у підготовці до вступних іспитів чи тестів, 

незважаючи на їх форму. Курс орієнтуватиметься на формування мовної і мовленнєвої 

компетенцій, вдосконалення певних умінь, необхідних для отримання рівня володіння 
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іноземною мовою, визначеного Державним стандартом базової та повної середньої освіти 

[1] та навчальною програмою з іноземних мов для  загальноосвітніх навчальних 

закладів.[2] 

Доцільною є організація роботи саме з учнями 10-11-их класів. Вона має стати 

початковим етапом дворічного курсу (10-11 кл.) підготовки школярів загальноосвітніх 

закладів освіти до складання ДПА та ЗНО з англійської мови згідно Програми зовнішнього 

незалежного оцінювання з англійської мови для осіб, які бажають здобувати вищу освіту 

на основі повної загальної середньої освіти.[3]  Саме в цьому віці підлітки починають 

формувати свої професійні пріоритети  та бажання вдосконалитися в тій чи іншій галузі  

знань. 

Програма розрахована на 70 годин (1 година на тиждень): 10-тий клас-35 годин (1 

година на тиждень) та 11-ий клас-35  годин ( 1 година на тиждень). 

           Факультативний курс з англійської мови “Successful Final Exam”/ «Успішне 

складання ДПА та ЗНО з англійської мови» для здобувачів освіти 10-11-их класів 

розроблений з метою допомогти учням підготуватися до зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО). Розробка відповідає рівню В1 згідно з Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти.[4] 

У програмі факультативного курсу використано матеріали підручника 

Gregory Manin Oxford Exam Trainer[5], відео до підручників Tim Falla, Paul A 

Davies “ Solutions” Pre-Intermediate[6] та Intermediate 2-nd edition Ukraine.[7] 

Факультативний курс охоплює 12 розділів та повторення. Кожен розділ 

структурований: Vocabulary, Reading, Listening, Use of English, Writing, Speaking. 

        Кожний розділ підручника  Gregory Manin Oxford Exam Trainer[5], який 

використовується впродовж проведення занять факультативного курсу, починається з 

презентації та тренування тематичної лексики. Розділи також містять як мінімум одне 

завдання з читання, два завдання для сприйняття на слух, одне завдання  з використання 

мови та одне екзаменаційне завдання з письма. Розвиток навичок сприйняття англійської 

мови підсилюється використанням відео до підручників Tim Falla, Paul A Davies “ 

Solutions” Pre-Intermediate[6] та Intermediate 2-nd edition Ukraine.[7] 

   Запропонований матеріал факультативного курсу відповідає усім темам ЗНО.[3] 

Кожний урок розділу вивчає різні аспекти певної теми. 



15  

При проведенні факультативних занять пропонується використовувати різноманітні  

навчально-методичні матеріали (карти, схеми, фотоальбоми, ілюстрації, завдання для 

творчих та самостійних робіт, запитання для обговорення, роздавальний матеріал для 

парної та групової роботи, тестові завдання тощо). На заняттях доцільно використовувати 

сучасні технічні засоби навчання: аудіо, комп’ютер, проєктор, мультимедійну дошку. 

          Методичним підґрунтям, що сприяє реалізації навчальних та освітніх цілей 

упродовж проведення факультативних занять, є компетентнісний, інтегрований, 

комунікативно- діяльнісний і особистісно зорієнтований підходи. Пріоритетним є 

компетентісний підхід до організації навчання на основі ключових компетентностей. З 

метою підвищення ефективності факультативних занять автори факультативного курсу 

підкреслюють важливість використання на заняттях 

- тестових технологій; 

- застосування мультимедійних засобів навчання. 

Передбачається, що результатом вивчення факультативного курсу для 10-11-их 

класів буде формування предметних та ключових компетентностей  здобувачів освіти, що 

стане підґрунтям успішного складання державної підсумкової атестації та зовнішнього 

незалежного оцінювання.     

 

Література 

1.Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. [Електронний 

ресурс]: офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.-2011.- Режим 

доступу:http://www.mon.gov.ua 

2.Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.10-11 класи [Електронний 

ресурс]: офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.-2017.- Режим 

доступу:http://www.mon.gov.ua 

3. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови для осіб, які 

бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти [Електронний 
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4.Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання,оцінювання.//Науковий редактор українського видання доктор педагогічних 

наук, професор С.Ю.Ніколаєва.-К.:Ленвіт,2003. 

5.Gregory Manin. Oxford Exam Trainer. Oxford University Press.2018. 

6. Tim Falla, Paul A. Davis. Solutions  Pre-Intermediate, 2-nd edition, Ukraine. Oxford 

University Press.2013. 

7. Tim Falla, Paul A. Davis. Solutions Intermediate, 2-nd edition, Ukraine. Oxford 

University Press.2013. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

(на примере Харьковского гуманитарного университета 

«Народная украинская академия» (ХГУ «НУА») 

Артеменко Л.А. (Харьков) 

Проблема обучения английскому языку студентов неязыковых факультетов 

остается одной из наиболее актуальных проблем методики.  Важность владения 

английским языком специалистом любого профиля несомненна. Это не только работа в 

Интернете, чтение статей по специальности, но и в первую очередь устная коммуникация. 

Уровень и качество англоязычной коммуникативной компетенции студента является 

обязательной составляющей конкурентоспособности специалиста независимо от области 

его деятельности.  

Обучение английскому языку студентов факультетов Бизнес управление и 

Социальный менеджмент (БУ и СМ) основывается на разработанной кафедрой 

«Авторской интегрированной программе непрерывной подготовки по английскому языку 

студентов факультетов «Бизнес – управление» и «Социальный менеджмент». Согласно 

программе, цель обучения - формирование англоязычных языковых и речевых/ 

коммуникативных навыков, социологической и социокультурной компетенций. Обучение 

английскому языку осуществляется на протяжении 5 лет. 1 курс (General English) – по 

двум аспектам: устная практика – 4 часа в неделю, грамматика – 2 часа в неделю. 

Заканчивается каждый аспект зачетом. Каждый аспект ведет специализирующийся в нем 

преподаватель, т.е. в каждой учебной подгруппе работают два преподавателя. Однако, оба 
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аспекта взаимосвязаны: отработка новой лексики базируется на изучаемом 

грамматическом материале, который в свою очередь представляется с использованием 

новой лексики. Работа обоих преподавателей взаимосвязана и использует разработанные 

кафедрой учебные материалы. 2 курс (General English) устная практика – 2 часа в неделю, 

грамматика -2 часа в неделю. Курс заканчивается экзаменом. 3 курс (Business English) – 4 

часа в неделю, 4 курс (ESP) - 4 часа в неделю. Курс заканчивается сдачей госэкзамена. 5 

курс – (ESP)- 2 часа в неделю. 

После диагностического тестирования проводится разделение студентов на 

подгруппы (Streaming) в соответствии с уровнем подготовки по английскому языку: Pre-

Intermediate, Intermediate. При формировании групп учитывается также психологическая 

совместимость студентов. Переход из одной группы в другую возможен в течение 

семестра по согласованию с преподавателями.  

В процессе обучения преподаватели кафедры используют различные методы и 

приемы . Метод ECRIF : Encounter – студент впервые сталкивается с незнакомым словом 

или информацией . Clarify – студент определяет значение незнакомого слова, опираясь на 

контекст и имеющиеся знания. Remember и Internalize – запоминание слова. Fluent use – 

использование нового слова в новых предложениях или ситуациях. Существует целый ряд 

заданий ,  применяемых при использовании этого метода : заполнение пробелов в 

предложениях или текстах, составление диалогов или минитекстов , ролевые игры и т.п. 

Метод One-minute paper используется для оценки изученного, практикуется для 

контроля лексики или текста (в течение минуты определить основную идею текста и др.). 

Преимущество этого метода – быстрая обратная связь.  

В процессе обучения преподаватели обязательно проводят цикличное повторение 

изученного на предыдущем занятии, так как согласно Кривой забывания Германа 

Эббингауза без повторения забывание происходит на шестой день. 

В качестве учебного материала используются современные аутентичные 

англоязычные учебники с аудио и видео сопровождением в соответствии с уровнем 

владения обучающихся английским языком. Видео материалы студенты просматривают 

внеаудиторно, контроль проводится на занятии или на консультациях. Согласно учебной 

нагрузке каждый преподаватель проводит консультации 2 часа в неделю. 
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Использование инновационных и традиционных методов обучения, 

компетентностный, деятельностный, индивидуальный подход, повышение   удельного веса 

самостоятельной работы студентов, использование информационных технологий дают 

положительные результаты. 

 Литература  

1. Варламова, Д. (2015). Кривая забывания: как запомнить важную 
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2. Do you know what ECRIF is ? https : // elttguide.com/ do-you – know –what 
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TEACHING THE INTAKE OF LATIN WORDS INTO THE ENGLISH LEXICON 

Cristina Athu (Bucharest) 

Words borrowing may, like other ways of augmenting the vocabulary, be motivated by 

the need for the adequate denotation of new cognitive contents or concepts arising in the process 

of the material and spiritual development of society.  Apart from borrowing from necessity, that 

is to meet new communicative requirements, there were undoubtedly many loan-words which did 

not serve this purpose- redundant borrowings, in particular situations, for the sake of “fashion” or 

“prestige” (at least in certain circles of society). 

As for Latin, since the earliest period of history of English, it has been one of the main 

donor languages in the expansion of the English vocabulary. A large number of lexical items that 

can ultimately be traced back to Latin have entered English indirectly via French and various 

other Romance languages, representing together almost two thirds of the word-stock of Present-

Day English. Still the number of direct loans from Latin, although varying from period to period, 

is very considerable. 

In Old English times, the practice of “direct borrowing” was far less common than the 

“indirect borrowing” by way of loan translations (sometimes divided into semantic loans and 

loan formations, or native word formations in imitation of a Latin model). Lending a word for a 

new concept was not a procedure first practiced by the Anglo-Saxons. A large proportion of Latin 

words found in Old English are shared by English with German and other (West) Germanic 

languages. According to Rolf Berndt in The History of English Language, some of these words –
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the so called “continental borrowings” were taken over the centuries before the migration of the 

West Germanic tribes to Britain and reflect innovations in the Germanic peoples’ life which 

resulted from the direct contacts with the Romans. Other Latin words entered English after the 

migration period and served to meet new communicative needs due to the cultural changes 

brought about in the process of Christianization. Many of them have become an integral part of 

the basic vocabulary and can be easily assigned to specific conceptual fields. In  the table below  

there are some examples: 

 

Latin Old English  Modern English 

- planta 

- palma 

- pirum, a 

- cattu-s 

- cista 

- cappa 

- ancora 

- saccus 

- matta 

- mercatus 

- vallum 

- schola 

- plante 

- palm(a) 

- pere, u 

- catt(e) 

- cĭst/cĕst 

- cæppe 

- ancor, -er 

- sacc 

- matte/matt 

- market(t) 

- w(e)all 

- scŏl 

- plant 

- palm 

- pear 

- cat 

- chest 

- cap 

- anchor 

- sack 

- mat 

- market 

- wall 

- school 

 

The influx of Latin loans continued during the Middle English times. Although French 

became by far the most important source of new words in this period, the number of loans that 

entered directly from Latin, especially in the 14th and 15th century, was not small at all. For a 

long time “literacy” was identified with the knowledge of Latin, which was called the language 

of the educated people, the clergy, a great number of clerks in secular offices, scholars, who were 
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undoubtedly able to write in Latin and also to use it as a spoken language besides the vernacular 

language. 

Part of the words that entered English from Latin at this time can be assigned to specific 

conceptual spheres or specialized areas of human activity such as Church and Christian doctrine, 

education and the law administration: congregātion, ecclēsiastical, cerymonial, edŭcate(n), 

convict, forum, testament, certificāt, interrogatĕ(n),com(m)entaryetc.  

A substantial number of Latin loan verbs are more difficult to be classified and they have 

passed into the common use to a large extend: adde(n), attracte(n), corrupte(n), expresse(n), 

exhibite(n), prōmote(n), rejecte(n), separāte(n), submitte(n), subscribe(n), transporte(n) etc. 

The nouns recorded are also to be taken into account: admission, animāl, collision, 

content, conveniēnce, conduct, picture, promise, clemency etc. 

The Latin adjectives category in the later Middle English contains items such as: 

artificiāl, animāt(e), assōciāte, convēnient, extinct, fabūlŏus, fortūnāt(e0, frēquent, incredible, 

maternal, matūre, mental, polit(e), privāt(e) sēnioe, sōlar, temperāt(e) etc. 

The early Modern English was the time when English gradually prevailed over Latin 

which once had “governed” different conceptual areas: philosophy, theology and science. The 

status of the vernacular in Church as well as in theological writings was definitely changed by the 

Reformation. In 1553 there was printed the English Bible translated by William Tyndale and 

Miles Coverdale. 

Most of the Latin loans which have survived so far were introduced at first instance as 

specialized terms in science or its various branches and have been either recorded in 

terminologies (and they are still found there) or they “migrated” to the common communication 

of “the educated people”. 

Many of the words borrowed in sciences, political vocabulary, education and literature or 

rhetoric are of Greek origin and have entered English via Latin. Apart from French, Latin may be 

naturally considered a linguistic “vehicle” or intermediary for the intake of foreign words in 

English. Here there are some of the Greek words recorded in English lexicon via Latin: theory, 

dogma, investigation, cerebellum, nebula, satellite, geography, geology, idea, scholastic, 

auditorium, rhythm, proletarian, competition, veto, censor, epic, epoch, comic, dialect, dilemma 

etc. 
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Some words have entered English from Latin without becoming completely anglicized, 

hence they still have their Latin endings and consequently they are considered as un-English or 

foreign words; in some cases there are used doublets to mark the plural form of a noun, such as:  

one singular form- stadium,two plural forms with the same meaning –stadia/stadiums or one 

singular form- syntagm, three plural forms with the same meaning – syntagma, symtagms, 

syntagmas.There are also situations when two plural forms of the same noun differ semantically: 

-genius(singular) - plural: a) geniuses “an exceptionally intelligent or able person” 

                                       b) genii“a spirit associated with a person,place” 

- index (singular)- plural: a) indexes “alphabetical lists of names, subjects etc” 

                                     b) indices “an indicator, sign” 

For most of the Latin loans there were retained the original plural endings, as follows: 

 

Singular Plural 

 

agendum 

datum 

medium 

momentum 

stratum 

erratum 

apparatus 

stimulus 

bacterium 

formula 

analysis 

basis 

crisis 

synopsis 

syneresis 

spectrum 

 

agenda 

data 

media 

momenta 

strata 

errata 

apparatus 

stimuli 

bacteria 

formulae 

analyses 

bases 

crises 

synopses 

synereses 

spectra 
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synthesis 

 

 

syntheses 

 

 

From a semantic perspective there are some Latin loans with different meanings in 

singular or plural, for example base means “pedestal, the lowest part of smth” and basis 

“principle, the underlying support of an idea”, media is treated as a collective noun, meaning  

“staff, clergy”, media (sing.), mediae (pl.) means” an intermediate layer in the wall of a blood 

vessel”. 

There are also other doublets whose meaning slightly vary and therefore it is possible to 

see how the tendency to borrow has largely increased the richness and variety of the English 

language, the following words are not perfect synonyms:  

fragile – frailregal – royal 

abbreviate – abridge        compute – count 

A special situation regards a single parent word which has given English two or more 

different lexical units, such as: ratio – ration – reason or gentle –gentile –genteel - jaunty. 

Regarding the Latin phrases, they are especially used in formal English with their literal 

meaning as in Latin: ad hoc “with regard to this”, ad valorem “according to value”, de jure “ 

according to law”, de facto “ from the fact”, modus operandi “manner of operating”, non sequitur 

“ it does not follow”, persona non grata “ a person not acceptable”, sine qua non “ without which 

not”, status quo “the situation in which” etc. 

Another important aspect is that Latin words were borrowed into English at different 

times and through various ways as they passed through another “vehicle” language, usually Old 
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French and French and the resulted English word is a French twist: the Engl.vb.grieve came into 

English from Old French with the Latin basegrav. In this case the there are more derivatives: 

grave (with final silent e), gravity, grievance,grievous. 

  The intake of Latin lexical units into English represents a research topic with 

regards to  many linguistic aspects which should be also taken into account by the students who 

studyContemporary English language or the History of English language. Like any other 

language, English must be studied as related in one way or another to many other Indo-European 

languages even though some of them (such as Latin) became extinct. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ 

Байбекова Л.О., Птушка А.С. (Харків) 

На сьогоднішній день, специфіка сучасної вищої освіти України знаходить своє 

відображення у формуванні професійної готовності всебічно розвиненої особистості 

майбутнього фахівця не лише застосовувати здобуті знанняпрактиці,а й бути креативним, 

здатнимшвидко адаптуватися до змінених умов життя та праці та ефективновирішувати 

проблеми.  

У зв’язку з вищевикладеним і тим, що інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 

стали невід’ємною частиною нашого життя, перед закладами вищої освіти України постає 

питання формування готовності майбутніх бакалаврів та магістрів до використання засобів 

ІКТ під час майбутньої професійної діяльності.  

Так, компонентами цієї готовності вважаємо: мотиваційний, теоретичний, 

практичний, рефлексивний і креативний.  

Мотиваційний компонент знаходить своє відображення у професійній 

спрямованості і зацікавленості, адже мотив спонукає діяльність, а мета спрямовує її. 
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Враховуючи це, слід зазначити, що постановка мети є результатом становлення і реалізації 

мотивів.  

Теоретичний компонент – це спосіб педагогічного орієнтування і мислення, що 

включає в себе компетенції, які набуваються під час навчально-виховного процесу закладу 

вищої освіти. 

Практичнийкомпонент – формуванняготовності до практичноїдіяльності з 

використанням ІКТ, вмінняаналізуватипомилки при використанні ІКТ, 

знаходитипричиниїхвиникнення і шляхи виправленняабо усунення. 

Рефлексивний компонент – здатність до самопізнання та самоаналізу з метою 

розуміння результату підготовки. 

Креативнийкомпонент – стимулюваннятворчогомисленнязасобами ІКТ,яке 

виражається в якостях та здібностях до практичного 

творчоговирішенняпедагогічнихзавдань і професійнихситуаційзасобами ІКТ. 

Отже, на наше глибоке переконання, лише розуміння сутності складових 

компонентів готовності майбутніх фахівців до використання засобів ІКТ під час 

майбутньої професійної діяльності (мотиваційного, теоретичного, практичного, 

рефлексивного і креативного) і формування кожного з них нададуть можливість отримати 

бажаний результат. 

 

 

МЕТОДИКА CLIL ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Бартощак В.Л. (Харків) 

В умовах інтеграції, глобалізації і високотехнологічного суспільства, оволодіння 

іноземною мовою стало вимогою часу, зокрема її важливим аспектом вважається набуття 

інтегративних комунікативних навичок для можливості професійно-ділового спілкування з 

представниками інших культур. У контексті функціонального оволодіння іноземною 

мовою та принципу інтегрованості особливого значення набуває методика CLIL (Content 

and Language Integrated Learning або предметно-мовне інтегроване навчання). CLIL – це 

дидактична методика, яка дозволяє сформувати в учнів лінгвістичні та комунікативні 

компетенції нерідною мовою в тому ж навчальному контексті, в якому у них відбувається 
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формування і розвиток загально навчальних знань і умінь, а простіше – це вивчення 

англійською мовою всіх, або декількох предметів шкільної програми. 

Використання методики CLIL у різних країнах дозволило визначити її плюси, а 

також певні проблеми її впровадження в навчальний процес. Серед проаналізованих 

позитивних сторін вищезазначеної методики слід відзначити підвищення мотивації до 

вивчення іноземної мови, цілеспрямованість до оволодіння іноземною мовою для 

вирішення конкретних комунікативних задач, занурення у штучно створене мовне 

середовище, засвоєння специфічних термінів, певних мовних конструкцій і розширення 

словникового запасу. Складнощі впровадження методики CLIL: недостатня кількість 

кваліфікованих викладачів і відсутність можливості підвищення кваліфікації фахівців, 

складнощі при виборі матеріалів для викладання, суспільний супротив. 

Звісно, навіть в рамках програми спеціалізованої школи організувати повне 

вивчення предметів англійською досить важко, але елементи методики CLIL 

впроваджуються  доволі успішно. Всі предмети можуть викладатися засобами іноземної 

мови, хоча різні дисципліни пропонують різні переваги і краще підходять для конкретних 

груп учнів. Є дисципліни, які в основному базуються на вербальній комунікації і такі, в 

яких невербальна комунікація, візуальні і графічні матеріали використовуються для 

уточнення матеріалу, поданого в усній формі. У першій групі знаходяться такі дисципліни, 

як історія, етика; у другій групі, є такі предмети, як фізичне виховання, біологія та 

географія. 

На уроках англійської мови діти вивчають англійську мову у рамках 

комунікативного підходу: разом з викладачем розбирають нові слова і граматику, 

практикуються в чотирьох основних навичках (читання, сприйняття на слух, письмо і усне 

мовлення), працюють над вимовою. Уроки англійської мови закладають фундамент, дають 

розуміння системи мови. Діти накопичують необхідний словниковий запас, розвивають 

правильність мови під контролем викладача. На уроках з інших предметів усе спілкування 

відбувається англійською мовою. Мовні помилки не виправляються, якщо зрозуміло, 

прощо говорить учень. Якщо у учня є серйозні помилки, що повторюються, викладач їх 

фіксує і передає викладачеві англійської мови. Викладач використовує жести, ілюстрації і 

відео, щоб діти зрозуміли матеріал. 
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Навіть дуже прості базові теми можна вчити, наприклад, за допомогою атласу, 

перераховуючи англійською назви континентів, країн та їх столиць і, вказуючи на них на 

карті.  Таким же чином можна відпрацьовувати вживання артиклів в географічними 

назвами. Аналогічним чином, демонструючи різні типи рухів, вчитель може ввести ряд 

дієслів з курсу фізичного виховання, таких як бігти, стрибати, обертатись, лізти.  Реалії, 

наочні посібники, тварини, модель людини , і т.д., також можуть бути використані при 

вивченні мови на більш високому рівні, коли лінгвістично-складні описи можуть бути 

краще зрозумілі при підтримці невербального способу введення матеріалу. 

 При проектуванні навчального курсу вчитель повинен враховувати такі фактори, 

як: вік учнів, їх соціально-лінгвістичне оточення, ступінь знайомства з вивченням 

предметів і розділів іноземною мовою. 

Особливо добре те, що для уроків за методикою CLIL можна використовувати 

автентичні матеріали. З дітьми, які почали займатися рано (років в 5-7), через певний час 

можна брати книги і історії, відео та навчально-ігрові сайти для дітей-носіїв на пару років 

молодше. З підлітками можна, наприклад, порівняти параграф з їх шкільного підручника з 

біології з параграфом на цю ж тему з американського чи британського підручника, знайти 

подібності та відмінності в подачі матеріалу. Крім автентичних матеріалів, є і навчальні 

курси для вивчення англійської як іноземної в основі яких лежить методика CLIL. 

Прикладами таких лінійок з елементами CLIL можуть бути Show and Tell (OUP), Incredible 

English (OUP), Oxford Discover (OUP), Primary Colours (Cambridge), Eyes Open, Inspiration  

(Cambridge). Насправді це всього лише кілька прикладів, підручників з використанням 

CLIL зараз з'являється все більше і більше, так як ця методика завойовує симпатії 

викладачів по всьому світі. 

Література: 
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с помощью применения элементов методики CLIL (интегрирование преподавания 

иностранного языка и других учебных дисциплин) [Електронний ресурс]. – Режим 
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3. Руднік Ю.В.Впровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання 

: за і проти (світовий досвід) [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/2896/1/Y_Rudnik_VOU_13_IMMN_PI.pdf 

 

АДАПТАЦІЯ АВТЕНТИЧНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ 

ЗАНЯТЬ З УСНОЇ ПРАКТИКИ 

Безугла Т.А. (Харків) 

У навчанні іноземній мові принцип автентичності (грецьк. autentikos – справжній, 

дійсний, правильний, заснований на першоджерелі) реалізується у трьох аспектах: виборі 

автентичних матеріалів, використанні автентичної методики, створенні автентичного 

спілкування в автентичному середовищі. 

Автентичні підручники стали у наш час загальнодоступними, вони недарма широко 

заcтосовуються при навчанні іноземній мові. Це можна пояснити рядом переваг: 1) вони 

дають адекватну інформацію про сучасний стан іноземної мови, що вивчається; 2) гарно 

ілюстровані; 3) містять інтегровані аудіо- та відеоматеріали, – таким чином, – 4) 

створюють умови для занурення у мовне середовище; 5) мають достатню кількість 

проблемних комунікативних задач, що допомагають висвітлити психологічний портрет 

носія мови; 6) допомагають учням уникнути комунікативних невдач, готують до 

природнього реагування при спілкуванні з носіями мови; 7) відповідають міжнародним 

стандартам (наприклад, Загальноєвропейським компетенціям володіння іноземною мовою 

CEFR); 8) технологія навчання детально описана у методичних вказівках для вчителів; 9) є 

чітка система контролю та самоконтролю. 

Але незважаючи на очевидні переваги автентичних підручників і посібників в плані 

оснащення навчального процесу сучасними ресурсами, їхнє застосування пов'язано з 

деякими об'єктивними труднощами.  

По-перше, освоєння нової лексики є важким завданням, оскільки завдання 

автентичних підручників, розраховані на використання в різних країнах, що не 

підкріплюються перекладом складних слів та ідіоматичних виразів. Практика 

безперекладної семантизації лексичних одиниць (за допомогою широкого використання 

синонімів, антонімів і дефініцій) не буде ефективною на рівнях нижче В1, для слабких 

http://elibrary.kubg.edu.ua/2896/1/Y_Rudnik_VOU_13_IMMN_PI.pdf
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студентів, а також враховуючи майбутню кваліфікацію випускників факультету іноземних 

мов як перекладачів. 

По-друге, пояснення культурних і національних особливостей, правових та етичних 

норм носіїв мови, хоча і розширює лінгво-культурний кругозір учнів, але приведення 

відповідних аналогів з рідної культури, національних традицій тощо займає багато часу. 

По-третє, заняття ускладнюється поясненням тих елементів посібників, які не 

можуть бути зрозумілі або розуміння і засвоєння яких потребує значних труднощів та 

затрат часу (наприклад, case-study, role play, self-check / self-assesment, functional language 

тощо). 

Окрім цього, оскільки автентичні підручники зазвичай є повноцінним НМК з 

чіткою, завершеною структурою, важко виключити непотрібні компоненти і вбудувати їх 

у робочу програму (наприклад, для усної практики не потрібна частина «письмо» і 

«граматика», але якщо їх виключити, буде втрачено певну частину лексичного матеріалу). 

Проблему адаптації автентичних підручників можна розглядати у широкому та 

вузькому контексті.  

У широкому контексті – «діалогу двох культур» – говоримо про адаптацію під 

національний менталітет, культуру і сприйняття світу (що, наприклад, вирішується 

використанням «регіонального компоненту» – розвиток комунікативної компетенції, а 

також оновлення змісту підручників з іноземної мови за рахунок оволодіння учнями 

певним об‘ємом регіональних знань). 

У більш вузькому контексті адаптація автентичних підручників включає в себе 

розробку додаткових вправ для рішення комунікативних задач, розробку вступного 

фонетичного курсу для початківців, розробку матеріалів навчання техніці читання, 

додаткових вправ на засвоєння лексики, що включають переклад лексичних одиниць на 

рідну мову тощо.   

Якщо перший випадок передбачає масштабну розробку адаптованих підручників, 

то у другому випадку ми говоримо про те, що в змозі зробити кожен викладач – розробку 

додаткових / альтернативних вправ та матеріалів, що відповідатимуть певним цілям 

навчання. 
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ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Бекетова Ю.М. (Харків) 

     Згідно з освітньою реформою, однією з ключових компетентностей є володіння 

іноземною мовою. Це є важливим для всіх. Тобто, іноземна мова є неосновним об’єктом 

вивчення, натомість незамінним засобом комунікації. Саме тому це так важливо – 

підтримувати рівень викладання іноземних мов у навчальних закладах на належному рівні. 

Тож, звернемо увагу на навчання діалогічному мовленню. 

     Характерними мовними особливостями діалогічного мовлення є його 

еліптичність, наявність «готових»  мовленнєвих одиниць, слів-заповнювачів пауз, а також 

(в англійській та французькій мовах) так званих стягнених форм. Розумінню неповних 

реплік партнерів у діалозі сприяють контактність комунікантів, наявність спільної 

ситуації, зверненість реплік, вживання позамовних засобів (жестів, міміки), знання обома 

співрозмовниками обставин дійсності, а в більшості випадків – і один одного. 

Актуальність цього дослідження, на нашу думку, полягає в тому, що,зважаючи на 

досвід навчання іноземним мовам на пострадянському просторі, якісні знання структури 

мови не завжди забезпечують вільну комунікацію.  

     Оволодіння іншомовним діалогічним мовлення (ДМ) представляє певні 

труднощі для школярів, коріння яких знаходимо у специфічних рисах цієї форми 

мовлення.  

      Перша з них викликана тим, що ДМ об’єднує два види мовленнєвої діяльності – 

аудіювання і говоріння. У зв’язку з цим другий партнер має зрозуміти репліку першого 

партнера та швидко й адекватно відреагувати на неї. Ось тут і виникає гальмування 

процесу спілкування. Трудність полягає в тому, що необхідність сприйняти і правильно 

зрозуміти першого партнера, з одного боку, і підготувати свою відповідь – з другого, 

спричиняє стан роздвоєння  уваги і, як результат, неспроможність вести діалог у 

нормальному темпі за умови недостатнього володіння  мовними засобами.  Нерідко 

трапляється ще й так, що розпочатий учнями діалог «завмирає»після обміну однією-двома 

репліками. Це спричиняється труднощами продукування саме ініціативних реплік. 

Ще одна перешкода в опануванні учнями діалогу пов’язана з його 

непередбачуваністю. Діалог неможливо спланувати заздалегідь, адже мовленнєва 

поведінка кожного з учасників спілкування у значній мірі визначається мовленнєвою 
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поведінкою інших учасників розмови. Кожному з них необхідно стежити за перебігом 

думки співрозмовника , часом несподіваним, а така несподіваність призводить до зміни 

предмета спілкування.  
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ÖSTERREICHISCHE ERINNERUNGSORTE 

IM INTERKULTURELL ORIENTIERTEN DAF-UNTERRICHT 

Olena Byelozyorova (Charkiw), Krzysztof Huszcza (Wrocław) 

Die Auseinandersetzung mit Geschichte im DaF-Unterricht ermöglicht neben der 

Förderung vieler grundlegender fremdsprachlicher Kompetenzen auch erfolgreiche Ausbildung 

der interkulturellen Kompetenz bei den Deutschlernenden. Dabei geht es keinesfalls um die bloße 

Präsentation von historischen Fakten, sondern vielmehr um die Beschäftigung mit dem 

Phänomen der Erinnerungsorte, dem Konzept, das zunächst von Pierre Nora entwickelt und 

später von Étienne François und Hagen Schulze ergänzt und erweitert wurde: Die 

Erinnerungsorte gelten somit als „langlebige, Generationen überdauernde Kristallisationspunkte 

kollektiver Erinnerung und Identität, die in gesellschaftliche, kulturelle und politische 

Üblichkeiten eingebunden sind und die sich in dem Maße verändern, in dem sich die Weise ihrer 

Wahrnehmung, Aneignung, Anwendung und Übertragung verändert“[2, S.18]. Österreichische 

Erinnerungsortesind inzwischen zum Gegenstand einer speziellen Untersuchung geworden, die in 

der Publikation einer dreibändigen Ausgabe „Memoria Austriae“ resultierte [1].  

Erinnerungsorte werden durch Sprache konstruiert und perspektiviert. Der Einsatz von 

literarischen Texten im DaF-Unterricht, die solche „lieux de mémoire“ auffangen, bietet den 

Lernenden einen Einblick in die Komplexität und Kontroversität der Erinnerungsorte der 

jeweiligen Sprachkultur, sensibilisiert sie zum besseren Sprach-, Kultur- und 

Geschichteverständnis, denn die Geschichte ist etwas, was „immer noch geschieht“ [2, S.12]. 
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Unser Vortrag widmet sich den prägnanten österreichischen Erinnerungsorten, die in den 

literarischen Texten der modernen österreichischen LyrikerInnen aktualisiert werden, mit dem 

Ziel, Vorschläge zu ihrer Didaktisierung für die Zwecke des DaF-Unterrichts anzubieten. 

Genauer wird auf die Methoden wie „Begriffs-Impulse“ (zum freien Assoziieren), „Sich ein Bild 

machen“ (rotierendes Partnergespräch), Gruppen-Puzzle(Austausch der Gruppenergebnisse) 

sowie Fisch-Kugelglas-Diskussion (Pro- und Contra-Debatte bzw. Streitgespräch) eingegangen. 

Exemplarisch werden literarische Texte von Doris Mühringer (EinesTags, 1990), Albert 

Janetschek (widerlegung einer ansicht, 1987), Elfriede Haslehner (heldentaten, 2001), Peter Paul 

Wiplinger (ÖsterreichischerGeschichteunterricht, 2003) didaktisiert.  
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ВИКОРИСТАННЯ МОЗАЇЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ НАВЧАННІ ЧИТАННЮ 

Бєляєва Е. Ф., Зубкова Л.М. (Харків) 

За словами американського письменника і футуриста Елвіна Тоффлера, 

«неграмотним майбутнього буде не той, хто не вміє читати; їм буде той, хто не знає, як 

навчатися». 

Сьогодні ми бачимо значну кількість досліджень, які висвітлюють переваги 

кооперативних або активних методів викладання. Зокрема, підкреслюється, що ці методи є 

емпіричними (з акцентом на створення позитивного навчального середовища, особистої 

відповідальності) і скоріше доповнюють, а не замінюють традиційні методи викладання. У 

якості фундаментального теоретичного принципу, який має відношення до активних 

методів викладання, слід згадати конструктивізм як теорію навчання, оскільки згідно з ним 

знання не сприймаються пасивно від світу або з авторитетних джерел, а конструюються 

окремими особами або групами, які осмислюють свої емпіричні світи [3, с. 162]. Теорія 

конструктивістського навчання, багато в чому зобов’язана працям Льва Виготського, Жана 

Піаже і Джона Дьюї, визнає, що «знання ніколи не буває нейтральним, що способи, якими 
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знання опосередкуються і створюються, настільки ж динамічні і важливі, як і саме знання» 

[2 , с. 91].  

Конструктивістська викладання ґрунтується на переконанні, що навчання 

відбувається за активної участі студентів у процесі побудови сенсу і знань, а не пасивного 

отримання інформації. Студенти насправді є творцями сенсу і знань. Вважається, що 

конструктивістський підхід сприяє критичному мисленню і створює мотивованих і 

незалежних учнів. Конструктивістське групове навчання може входити в навчальну 

діяльність, засновану на мозаїчному підході. Учні беруть активну участь у спільній, 

паралельної дискусії і роботі за рішенням проектів або рішенням проблем з колегами, 

діляться з товаришами і порівнюють результати своєї групової роботи. 

Основною перевагою мозаїчного підходу як активного методу навчання є те, що він 

може бути інтегрований в ряд класних заходів, структурованих так, щоб кожному учневі 

не доводилося читати всю роботу або навіть уривки з тієї ж роботи. Важливо не 

перевтомлюватися. Краще за раз зробити кілька справ, ніж занадто багато. Крім того, він 

адаптується до широкого спектру навчальних параметрів, вчителі визнають його корисним 

по ряду напрямків. Серед важливих результатів мозаїчного підходу — той факт, що він 

підключає процес пізнавання до практичного застосування висновків і сприяє розвитку 

розумових навичок вищого порядку, таких як аналіз, синтез і оцінка, а також елементів 

аргументації і критичного мислення, не кажучи про те, що відсоток того, що учні читають 

і зберігають у пам’яті, вище. Таким чином, активне навчання означає краще навчання, 

оскільки учні зберігають більше інформації. Воно створює позитивне середовище 

навчання і передбачає велику індивідуальну відповідальність, заохочує співпрацю і 

взаємонавчання. Учні можуть охопити більший обсяг матеріалу, ніж це можливо, коли 

кожен учень повинен індивідуально прочитати всі доступні джерела. Крім того, натиск на 

один елемент тексту заохочує уважне читання. 
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МОВА ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Бойко О.А., Танкіна І.О. (Харків) 

Міжкультурна компетентність (МК) – це здатність розуміти, що деякі з механізмів 

мислення та поведінки сильно підкріплені культурним фундаментом, на якому побудована 

наша поведінка, наше мислення та цінності. МК також передбачає призупинення своїх 

переконань щодо інших людей та культур, перш ніж приймати про них судження: 

судження, які часто є продуктом нашої власної культури, а тому можуть бути 

упередженнями. Упередження, спричинені культурою, можуть призвести до 

неправильного тлумачення поведінки когось іншого, що може негативно вплинути на 

міжкультурні стосунки. МК дозволяє побачити більшу картину під час взаємодій та 

усвідомити, що коли спілкування незадовольняє, це може бути пов’язано із зіткненням 

культур, а не особистостей. Нижче наведені декілька прикладівдосягнення або, навпаки, 

курйозні провали недотриманняМК. 

Корейська мова використовує почесні символи: адресна система, яка 

використовується для «пошани» іншої сторони. Почесне «님 (nim)» додається в кінець 

імені та посади, щоб поважати стаж людини. Навіть дієслова змінюються залежно від 

рівня в ієрархічній піраміді Кореї, де існує шість рівнів ввічливості.  

Слово «Fernweh» властиве німецькій мові і означає тугу за рідним місцем, і часто 

використовується як привід для німців забронювати відпустку. Може здаватися, що немає 

культури, вибачливішої за англійську, але японці мають набагато більше слів, щоб 

вибачитися: 20 точніше. Існують конкретні терміни для вираження смирення, прощення та 

визнання правопорушень. Наприклад, «許して(yurushite)» використовується для 

пробачення, тоді як «謝罪 (shazai)» використовується лише в офіційних електронних 

листах. Японські вибачення – це вікно японської культури ввічливості, поваги та 

уважності. 

Шведська ідея «Lagom» або «достатньо» впливає на значну частину шведського 

соціального та культурного життя. «Lagom»– це прагнення до зваженості у всьому. У 

розмові шведи часто можуть здаватися людьми холодними і віддаленими, коли насправді 

вони намагаються мінімізувати вживання слів, щоб дозволити іншим говорити. Такий 
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підхід вважається шведами ввічливим на відміну від розмов з незліченними перервами, які 

можна спостерігати в інших країнах. 

З поширенням глобалізації МК стала більш важливим для бізнесу та організацій, які 

переростають на закордонні ринки. Компанії, які не розуміють переконань, мови та звичок 

людей в інших країнах, можуть бентежити або ненавмисно ображати своїх клієнтів. 

Гарним прикладом цього є початкова маркетингова помилка Pepsi, коли вони вперше 

вийшли на китайський ринок. Pepsiвикористалислоган китайською. Вони намагалися 

сказати: «Pepsi– повертає тебе до життя». На жаль, тонкі відмінності у точному 

значенні вибраних слівне були оцінені. Новий слоган насправді перекладається як «Pepsi– 

повертає мертвих предків із могили». Це показує, як компаніям потрібно бути 

обережними щодо мови. 

Таким чином мова допомагає формувати культуру, а вивчення іншої мови пропонує 

нам можливість вступити в цю культуру і сприйняти нове оточення раніше недоступними 

способами. Володіння іноземноюмовоюдає можливість переключатися між мовами та 

об'єктивами та, як кажуть англійською «putyourselfintheotherperson’sshoes», є 

найважливішим компонентом МК. Вміння говорити навіть лише однією іноземною мовою 

– це сильне нагадування про те, що інші люди по-різному розуміють світ і що ми повинні 

подумати двічі, перш ніж розуміти інших через наші культурно-побудовані 

об'єктиви.Навички МК стали необхідністю на робочому місці – навіть якщо ви не 

звичайний діловий мандрівник, ви, безсумнівно, маєте електронну пошту чи телефонний 

контакт з партнерами з інших культур. Бачити ситуації з різних точок зору та вміти 

погоджувати міжкультурні відмінності на роботі допомагає створити більш позитивні 

стосунки з контактами інших культур та покращити прийняття стратегічних рішень. 

 

О КОМПОЗИЦИОННО-СМЫСЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ 

РЕЦЕНЗИИ 

Бондарь С.Н., Коваленко Н.А. (Харьков) 

Исследуется проблема практического существования языка, связанная с его 

употреблением в разных композиционных системах, вызванных и кодифицированных 

общественной практикой. Рассматриваемая проблема относится к области 

коммуникативно лингвистики. В коммуникативной лингвистике цельным 
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коммуникативным отрезком считается текст. Текст представляет собой целостное 

завершенное образование, являющееся результатом коммуникативно-речевой 

деятельности. В тексте языковые единицы отбираются и комбинируются на основе как 

объективно-семантических связей, отражающих денотативное содержание текста, так и 

социально-субъективных связей, отражающих практическое название текста, его 

прагматическую установку, коммуникативную цель. Текст как результат 

целенаправленной коммуникативно-речевой деятельности представляет собой 

упорядоченное определенным образом множество предложений, объединенных единством 

предметного и функционального назначения. 

Базовыми понятиями здесь являются понятия «тип текста» и «речевой жанр». Под 

типом текста понимается класс разностилевых текстов, традиционно используемых для 

достижения определенных коммуникативных целей в типовых условиях общения, 

характеризующихся типовой композиционной структурой. Один и тот же тип текста 

может выступать в виде речевых жанров, относящихся к разным стилям. Под речевым 

жанром понимается класс текстов, традиционно используемых для достижения 

определенных коммуникативных целей в конкретных условиях общения. Таким образом, 

тип текста есть инвариант по отношению к конкретным формам своего существования, 

речевым жанрам. Речевой жанр в свою очередь выступает инвариантом текстов, 

обладающих определенной коммуникативной целью и использующихся в конкретных 

условиях общения. 

На основе анализа одностилевых текстов, характеризующихся одинаковой 

целенаправленностью, выявляются их композиционные особенности, связанные с 

общностью коммуникативной цели, и строится модель их композиционно-речевой 

организации. Под композиционно-речевой организацией понимается определенная 

совокупность структурно-семантических звеньев, реализующих поэтапно основную 

коммуникативную цель. 

Композиционно-речевая организация текста является результатом целесообразной 

обработки денотативного содержания с помощью речевых форм. Именно речевые формы 

и являются теми составляющими, из которых строится композиционно-речевая модель. 

Для построения композиционно-речевой модели жанра «рецензия на научную и 

техническую публикацию» возникает необходимость в рассмотрении особенностей 
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композиционно-речевой организации всего оценочно-критического типа текстов, 

независимо от их стилевой принадлежности, и в выделении дополнительного типа 

речевых форм – оценочного, рассматриваемого ниже. 

Основой для построения композиционно-речевой структуры речевого жанра и типа 

текстов служит коммуникативная цель, необходимо остановиться на особенностях 

коммуникативной цели оценочно-критического типа текстов, прагматико-

коммуникативной модификацией которого является рассматриваемый жанр. 

В различных функциональных стилях имеются речевые жанры, являющиеся 

вариантами данного типа текста: литературные рецензии, газетные и журнальные 

критические статьи, газетные рецензии, газетно-публицистические статьи и т. д. В 

научном стиле это статьи, в которых рассматриваются достоинства и недостатки 

различных научных теорий, идей, фактов, исследований, приборов, и рецензии на научные 

и технические публикации. 

 

ЛЕКСИЧНИЙ ПІДХІД: ЧИ ВАЖЛИВІШІ СЛОВА ЗА ГРАМАТИКУ? 

Бугрін А. В. (Харків) 

 Сучасні тенденції в навчанні іноземних мов вельми різноманітні. Сьогодні 

викладач має право вибирати будь-які методи – від інноваційних до традиційних. Як 

правило, навчання англійській мові засновано на оволодінні базовою граматикою, роль 

лексики при цьому другорядна, вона лише slot filler, тобто заповнює “пропуски” в тій чи 

іншій граматичній структурі.  

 Лексичний підхід (ЛП), який був запропонований Майклом Л'юїсом [3]  

більше, ніж  20 років тому, згідно з яким вдосконалення лексикону – ключ до успішного 

оволодіння іноземною мовою –  не перестає бути джерелом обговорень і питань.  

 Сутність ЛП можна виразити в понятті “лексична граматика” (lexicalized 

grammar), що передбачає вивчення і закріплення словосполучень, які постійно 

зустрічаються в мові, сприйняття “граматики через лексику”, так би мовити, інтуїтивно 

[1]. Ключовим принципом лексичного підходу є розмежування вокабуляра (який 

традиційно розуміється як безліч окремих слів з фіксованим значенням) і лексикону 

(словникового складу), що включає не тільки окремі слова, а й словосполучення, які 

зберігаються в нашому лексиконі [5]. Лексикон складається з утворень, що мають своє 
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власне значення, – chunks (назвемо їх, слідом за О. Л. Свіріною, лексичними блоками, далі  

– ЛБ) [2]. 

 Поняття “лексичний блок” розмите і дуже широке. Діапазон таких фраз дуже 

різноманітний – це можуть бути і цілі фрази (Have a good trip) або початок фраз (I'd like to 

...), а також колокації, ідіоми (mind your own business), стійкі вирази і фразові дієслова (to 

break off), і навіть прислів'я та крилаті фрази.  

 Колокації визначаються як слова, які часто зустрічаються разом (to take a 

trip, heavy rain, butter up), тобто це такі поєднання, як: дієслово + іменник; прикметник + 

іменник; дієслово + прийменник. Вони можуть бути стійкими (фразове дієслово to watch 

out) і менш стійкими (watch a video). Критерієм стійкості є саме частотність вживання слів 

в поєднанні.  

 Акцент на засвоєння саме ЛБ не випадковий. Дослідження в галузі 

когнітивної лінгвістики підтверджують, що при вивченні іноземних мов в довготривалій 

пам'яті залишаються поєднання слів, які, під впливом внутрішніх процесів розуміння та 

усвідомлення, мозок сприймає як єдине ціле [4]. Зауважимо, що хоча й існує поширена 

думка про те, що при лексичному підході більша увага приділяється лексиці, ніж 

граматиці, це не зовсім так. Точніше сказати, акцент зміщений з синтаксичної структури 

речення на ЛБ, сполучуваність слів в ЛБ (тобто на “граматику” словосполучення). Саме це 

і є lexicalized grammar, оскільки згідно з психолінгвістичними дослідженнями, саме 

конкретне поєднання слів обумовлює те чи інше лексичне значення слова в відповідності з 

синтагматическими зв'язками (семантичними і синтаксичними). Відповідно, лексична 

сполучуваність є системною умовою прояву лексичного значення слова в синтаксичній 

конструкції, тобто лексика і граматика нерозривно пов'язані.  

 Отже, лексичний підхід – це перш за все підхід, а не метод навчання 

іноземної мови. Він працює в рамках існуючої методології навчання. Очевидно, такий 

підхід не є революційним, однак його застосування вимагає певної перебудови поглядів на 

викладання і стратегію навчання іноземних мов.  
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звернення: 23.02.2020). 2. Свирина О. Л. Об обучении английским лексическим блокам // 
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ЗОВНІШНІ ОСВІТНІ ОЦІНЮВАННЯ: СТРАТЕГІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 

Булгакова В.Г. (Харків) 

Важливою частиною інформації про освітній процес у ЗЗСО є інформація про 

результати навчання учнів, одним із способів отримання якої є ЗОО. 

ЗОО (зовнішні освітні оцінювання) – це оцінювання результатів навчання 

здобувачів повної загальної середньої освіти на різних рівнях загальної середньої освіти 

незалежними від ЗЗСО суб’єктами. 

Метою ЗОО є «забезпечення відповідності й порівнюваності завдань, умов 

тестування, використаних шкал оцінок і самих результатів оцінювання» [1]. 

Визначаються обов’язкові та необов’язкові види ЗОО на рівні загальної середньої 

освіти. Обов’язковою для всіх здобувачів освіти є ДПА на етапі завершення 4-го 

(початкова освіта), 9-го (базова освіта) та 11-го класу (повна загальна середня освіта). 

Задля забезпечення комфортних умов для учнів початкової школи ДПА буде 

проводиться в ЗЗСО вчителями, які їх навчають. Завдання та процедура для ДПА будуть 

розроблені центрами оцінювання. Отже, ДПА на рівні початкової школи виглядає як 

внутрішнє оцінювання з елементами ЗНО.  

Реалізація програми такої моделі:  

2019 р. – розроблена й прийнята нормативна база стосовно основних аспектів  

запропонованої моделі. 

2020 р. – розроблене й апробоване програмне забезпечення для збирання даних, 

розроблені й апробовані завдання та схеми їх перевірки, оцінювання, визначення 

результатів; проведено інтенсивне навчання вчителів щодо нових процедур ДПА.  

2021 р. – апробація моделі ДПА на вибірці ЗЗСО, зокрема й тих, які беруть участь у 

пілоті НУШ.   
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2022 р. – повноцінне проведення ДПА за новою моделлю [2].  

Чинним законодавством передбачено, що на етапі здобуття базової середньої освіти 

випускники гімназії (ЗЗСО ІІ ступеня) оцінюються шляхом ДПА за двома моделями: у 

форматі шкільного іспиту, коли оцінювання забезпечує сам ЗЗСО та у форматі, який 

передбачає поєднання ЗНО та внутрішнього шкільного іспиту.  

На етапі закінчення закладу освіти учні мають складати ДПА у формі ЗНО. 

З 2019/2020 н. р. учні ПТНЗ і студенти програми молодшого спеціаліста будуть проходити 

ДПА у формі ЗНО не з двох, а з трьох предметів. Із 2021 року для всіх здобувачів повної 

загальної середньої освіти окрім української мови обов’язковим буде ДПА у формі ЗНО з 

математики. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти отримають лише ті 

випускники, які успішно склали ДПА у формі ЗНО. 

До обов’язкових предметів ДПА в ліцеях як академічного, так і професійного 

спрямування мають входити: українська мова (усна та письмова частини), іноземна мова 

(усна та письмова частини), математика. 

ДПА у формі ЗНО з мов для учнів ліцеїв як академічного, так і професійного 

спрямування має перевіряти володіння усним і писемним мовленням. Тестування з 

іноземних мов буде містити як складник письмової частини аудіювання, а для перевірки 

говоріння як невід’ємної частини мовленнєвої діяльності буде запроваджено усну частину 

ДПА. Усна частини ДПА з мов має проводитися атестаційною комісією, утвореною в 

ЗЗСО, за процедурами та матеріалами, розробленими УЦОЯО в співпраці з ІМЗО.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ-ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У 

НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

Булгакова В.Г. (Харків) 

У процесі спілкування людей, у процесі говоріння виникає мовлення. Часто у 

мовленні спостерігаємо індивідуальні засоби, характерні тільки для даного відрізку 

мовлення, – контекст. До таких засобів належать оказіональні слова, або оказіоналізми (від 

латинського occasion – випадок). Сам термін показує, що подібні слова утворені одного 

разу, «з нагоди». 

Специфіка оказіоналізмів полягає в тому, що, обслуговуючи певний контекст, цей 

поодинокий випадок, цю мовленнєву ситуацію, вони не претендують на те, щоб 

закріпитись у мові, увійти в загальний вжиток [2].  

Оказіональні утворення знаходимо в багатьох авторів художньої літератури, а саме: 

Е. Штрітматер, «Оле Бінкоп»; Т. Манн, «Волшебная гора»; Я. Петерсон, «Ивонна»; Е. М. 

Ремарка, «Три товарища» та «На Западном фронте без перемен»; А. Зегерс, «Седьмой 

крест». У цих творах трапляються оказіональні утворення серед різних частин мови: 

іменник, дієслово, прикметник, прислівник.  

За своєю структурою вони поділяються на дво-, три-,  меншою мірою чотири- та 

п’ятискладові сполучення [1]. Розглянемо оказіоналізми в класі іменників, які в 

кількісному відношенні суттєво переважають інші частини мови. 

Двоскладовими іменниками є такі слова: die Gesichtskandschaft, das Sprunggeld, das 

Ölblatt, der Gegenstier, der Alleinherrscher, das Geflügelvolk, die Rockhängerei, das 

Schenkelgetümmel, der Ochsenziemer, die Gänserute тощо. 

До трискладових іменників належать такі слова: die Deckgeldprozente, der 

Holzhackertanz, das Frühstückszeug, der Zweizenterman, das Leichenfellferseufen, die 

Klassenkämpferpause, die Wildweinranken, die Holzfurleute, die Volkssturmleute, die 

Wintertagluft, die Bilderbuch-Italienerin, der Wollgrasschimmer, die Klein-Leute-Zeiten тощо. 

Рідко зустрічаються складні іменники з чотирма або п’ятьма основами. Це das 

Hinundherrennen, die Schweinhochzeitsfuhren, die Zehnmorgenlandwirtschaft, das 

Hinundherwandern, die Sonntagsnachmittags-Sattheit та die Dreieindrittelpfennig-Zigaretten und 

die Enn-Ess- Volkswohlfahrt. 
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За семантичними властивостями прийнято поділяти іменники на два основні класи: 

абстрактні та конкретні. Абстрактні іменники відповідають поняттям якості, властивостей, 

дій, стану і т.п., що мисляться предметно. З поданого переліку складних іменників-

оказіоналізмів до цієї групи можна віднести такі слова: das Sprunggeld, das Finderglück, der 

Honigsommer, das Alleinsein, das Nennenswertes, die Großmüttertänze, die 

Seelenzergliederung, die Apfelsienenatmosphäre, die Kurprinzipien, die Zivilgefühlen тощо. 

Конкретні іменники відповідають поняттю предметності у власному змісті цього 

слова. Вони представляють собою слова-назви матеріальних предметів, які мають вагу, 

об’єм, форму. Усередині цього типу виділяють: назви окремих предметів, істот і неістот, 

наприклад: die Knopflochaugen, der Allwetterhut, die Dreieindrittelpfennig-Zigaretten, die 

Musenmäuschen тощо. 

Серед живих окрему групу складають назви осіб (nomina agentis), які також досить 

часто трапляються в художніх творах, наприклад: der Stark-, Schwachbauern, der 

Quartalsäufer, der Allesmacher, der Bienkopp-Bauer, die Bilderbuch-Italienerin, а також 

прізвиська людей, які мають явно виражене суб’єктивне забарвлення, наприклад: Starrkopf, 

Herumsäufer, Spritflasche, Schnapsfaß тощо. 

Багато оказіональних утворень увійшли з часом у словниковий склад німецької 

мови, перестали бути оказіоналізмами та сприймаються всіма як загальновживані слова.  
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ЕЛЕМЕНТИ CLIL ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ НЕМОВНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ТРУДНОЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Вороніна К.В. (Харків) 

Актуальність та затребуваність підходів предметно-мовного інтегрованого 

навчання CLILна теперішньому етапі не викликає жодних сумнівів. Як термін CLIL– 

ContentandLanguageIntegratedLearning – був вперше сформований Девідом Маршем у 1994 
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р., хоча цей підхід активно використовувався і раніше. Зараз він набуває все більшого 

розповсюдження в умовах інтеграції у європейський простір, адже «CLIL виник як 

прагматичне європейське рішення європейської потреби» [2]. Потреба на той час полягала 

у забезпеченні більш високого рівня володіння іноземними мовами в умовах міграції 

населення між країнами Європи. Довівши свою ефективність, з плином часу CLIL-підходи 

перетворилися на інноваційні практики, які почали інтегруватися у навчальний процес у 

ряді країн.  

CLIL-підхідє дуальним, оскільки фокусується як на навчанні мові, так і спеціальній 

предметній галузі [2], що є однією з його найсуттєвіших переваг. До інших переваг 

предметно-мовного навчання відносять те, що він базується на ситуаціях реального життя, 

що значним чином підвищує мотивацію студентів до навчання, сприяє розвитку їх 

міжкультурної компетенції, критичного мислення, вдосконаленню комунікативних 

навичок [3, с. 50]. Хоча, звертають увагу й на певні труднощі, пов’язані з використанням 

CLIL-підходу. Насамперед, він є трудомістким для викладача, адже потребує багато часу 

на підготовку, що може дещо знизити мотивацію у застосуванні саме цього підходу [3, с. 

50]. Щодо студентів, зазначають, що їх недостатній рівень володіння іноземною мовою 

може загальмувати навчальний процес [3, с.50].  

Д. Койль розрізнює три моделі навчання за використання CLIL[1, с.24-25].: 

1) Багатомовне навчання – здійснюється впродовж всього навчання студента. 

Сутність полягає у тому, що викладання різних предметів здійснюється різними мовами на 

різних роках навчання. У результаті по закінченні навчання студент набуває предметних 

знань різними мовами.  

2) Допоміжне інтегроване навчання мові та предмету. У рамках цієї моделі 

викладання предметів здійснюється паралельно, при чому наголос робиться на розвиток 

знань та вмінь задля використання мови з метою забезпечення мисленнєвих процесів 

вищого порядку. Студенти набувають вмінь використовувати іноземну мову для роботи за 

їх спеціальністю.  

3) предметні курси з мовною підтримкою. За умови цієї моделі навчання 

здійснюється як викладачами мови, так і викладачами певних предметів. Навіть за умов 

невисокого рівня володіння мовою студент отримує підтримку впродовж всього курсу, що 
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робить можливим підвищення рівня його володіння як мовою, так і предметними 

знаннями. 

На теперішньому етапі під час підготовки бакалаврів немовних спеціальностей 

найчастіше реалізується модель 2. Елементи предметно-мовного інтегрованого 

навчаннявтілюються за рахунок роботи на заняттях з іноземної мови з широким 

діапазоном аутентичних матеріалів за фахом студентів. З одного боку, це сприяє більш 

глибокому зануренню у предметну галузь, з іншого – подальшому вдосконаленню мовної 

компетенції студента. Перспективи застосування CLIL-підходівпередбачають тіснішу 

співпрацю викладачів-предметників та викладачів іноземної мови з метою укладання 

навчальних посібників іноземною мовою за фахом.  
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THE IMPACT OF AUDIO - VISUAL MATERIALS 

ON WRITING SKILLS. 

Galstyan, A.G. (Kharkiv) 

Language learning is a complex process that is influenced by many factors. One of the 

most important factors among them is motivation. Motivation is a psychological factor that 

leaves a significant impact on the process of mastering a new language. Among various 

traditional and modern motivational tools audio-visual materials are considered effective means 

in stimulating and facilitating the language learning process, they play a crucial role in boosting 

students’ motivation for building different language skills. 

Videois a typeofmultimediathattransmitsinformationthroughtwosensorchannels: 

auditoryandvisual.  Accordingly,thesameinformationis transmitted tostudentsthrough 

mutualmodalitiesandit provides students with "multi-sided reception of the material”. 

Thevalueoftheseformsofpassinginformation (image, sound) 

http://userpage.fu-berlin.de/elc/bulletin/9/en/marsh.html
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isbeneficialtostudentsbecausetheyhavetheopportunitytolearnthroughverbalandvisual 

communication, seerealobjectsandrealisticscenes, seethesequenceofeventsandobserveall that 

isdifficultorimpossibletoseeinreallife. Hence, each type of communication 

providesstudentswithadditionalinformation, thusincreasingthe possibility of 

acquiringandmastering thenewmaterial. 

The necessity of using an audiovisual materials-based teaching strategy at foreign 

language classes is hidden in the fact that video can be used to reveal the interrelation between 

images, motions and sound.Different studies denote that the combination of the sound with 

images and texts boosts the process of mastering a new material, rather when we rely on an 

isolated system. [1,с. 6]. Accordingly, video materials enhance not only students’ receptive 

(listening and reading) but also productive (writing and speaking) skills. 

There is a widespread belief that integration of media is mainly beneficial for listening 

and speaking skills. There are only a few articles and studies about the integration of motion 

pictures into writing and reading classes. 

MasielloF. considers that implication of audio-visual materials in language learning 

process in general and creating writing skills in particular can help students to generate thoughts 

on specific topics: thus, students create more productive works. Moreover, while watching the 

video fragment attentively, students learn “to watch”, that is to analyze and search for new ideas 

for writing essays. [2, p. 56-59].When writing an essay, critical thinking is essential; video 

materials can be used to develop critical thinking of students, which will automatically be 

reflected in their works. 

Here is an example of a framework that can be used to create a writing lesson based on 

video watching. The construction of a writing lesson is as follows: 

Setting the objectives:  

 to watch /listen to the information (e.g. advertisement) and transform it into a text, 

 to write a vivid description by using specific and sensory details, which will 

stimulate readers’ imagination,  

 to revise, redraft and improve students’ writing. 

 Pre-viewing: 

On this stage students are introduced and motivated to the lesson. They hold some 

discussion around the advertisement, the description used in it. 
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The instructor clarifies that describing is an effective strategy that can help to strengthen 

writing skills and make essays more interesting. It allows presenting certain types of information 

in an engaging way and keeps the reader’s interest throughout the text.  

While-viewing: 

 The first time the group watches the video with the sound off and notes down 

ideas what the advertisement is about, tries to imagine what's being said. Students compare 

answers in pairs. 

 Students watch the advertisement with picture and sound on. They focus on the 

key features, identify language point from video. After getting acquainted with description 

elements, students write a description of the image paying attention to the details, mode 

(objective/ subjective description discussed beforehand), vantage point (stationary/ moving 

vantage point) , and dominant impression. 

Post-viewing: 

The group discusses what happens when one of the key features is modified (details, 

mode, vantage point or dominant impression). For the sake of experiment students change the 

dominant impression of the video from, for example, funny/positive to sad/negative one.  It is 

particularly fun to work with opposites when changing the dominant impression.  

Another way to use this framework is to explore the boundaries between various genres of 

writing: students can be asked to turn their descriptions into narrations or arguments with the 

follow-up analysis of the changes, made to achieve the result. This activity is quite versatile when 

it comes to teaching the differences between the styles or strategies of writing. 

Hence, today it is undeniable that audiovisual technologies are the integral part of the 

humanity. Based on this, audiovisual materials are vital for learning foreign languages, as they 

open vast possibilities for students not only to hear the elements of speech but also to observe 

visual elements. This fact facilitates the perception of information and promotes a better 

understanding and memorizing the educational material. In addition, the use of audio visual 

materials contributes to language immersion, increasing the effectiveness of the whole learning 

process. 
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МЕДІАОСВІТА ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У 

НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Гончарова Н.В., Шевелин Л.В. (Балаклія, Харківська обл.) 

Однією із загальних ознак розвитку освітнього середовища України є перехід до 

інформаційного суспільства, що зумовлює використання медіа в освітньому просторі як 

важливого компоненту нової української школи. Як відомо, дитина постійно знаходиться 

під впливом безперервних потоків інформації, у тому числі переданої каналами масмедіа 

(телевізійні канали, відео- та аудіо-продукція, газети, журнали, сайти в Інтернеті тощо). 

Тож медіаосвіта покликана виконувати унікальну функцію підготовки дитини до життя в 

інформаційному просторі [2]. 

Згідно з типовою програмою НУШ, головна мета навчання іноземної мови полягає 

у формуванні в учнів комунікативної компетенції.За словами Оксани 

Карп’юк,комунікативна компетенція є основою комунікативного підходу до вивчення 

іноземних мов[1, с.44]. 

Мета тез полягає у висвітленні практичного досвіду використання медіаосвіти як 

складової комунікативного підходу у навчанніанглійської мовиу Балаклійській 

загальноосвітній школі I-III ступенів № 2. З поширенням новітніх інформаційних 

технологій вчителі нашої школи отримали можливість використовувати різні медіаресурси 

для формування комунікативної компетенції та підвищення мотивації учнів до вивчення 

англійської мови.Використання аудіо- та відеоматеріалів на уроках іноземної мови 

дозволяє підтримувати у дітей жвавий інтерес до вивчення мови та створювати більш 

природну ситуацію для комунікації на уроці. В практичній діяльності вчителями 

англійської мови на різних етапах підготовки та проведення уроку використовуються такі 

медіатехнології: навчальні презентації, аудіо- та відеоматеріали, електронні тренажери, 

освітні онлайн платформи та сервіси (BritishCouncil, MacMillan, На Урок, Всеосвіта, 

Освіта.ua тощо). Наприклад, молодшим школярамдемонструються навчальні мультфільми 

та музичні відеороліки, а для учнів середніх та старших класів ‒ фрагменти фільмів, 

телепередач, новин та рекламних роліків, зміст якихвідповідаєтемі, яка вивчається. 

https://dcmp.org/learn/static-assets/nadh173.pdf
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Поєднання візуального зображення, тексту і  звукового супроводження надає можливість 

для комплексного розвитку навичок мовної діяльності учня під час вивчення іноземної 

мови [3].Під час підготовки учнів 9-11 класів до складання ДПА та ЗНО 

використовуютьсятакож аудіо- та відеоматеріали і для вивчення граматичного матеріалу. 

Зараз доступно дуже багато граматичних тем, записаних як відеоуроки, які пояснюються 

носіями мови.Це також стимулює учнів до уважного прослуховування, активного 

обговорення та практичного використання матеріалу під час виконання вправ на уроці. 

Формування стійкоїмотивації до іншомовної мовленнєвої діяльності учнів відбувається на 

основі систематичного використанняon-line тестування та олімпіад на уроках англійської 

мови та в позаурочний час. Нині QR-коди широко використовуються в позаурочних 

заходах: проведення квестів та освітніх екскурсій, створення прихованих підказоктощо. 

Застосування медіатехнологій у процесі навчання англійської мови сприяє 

індивідуалізації навчально-виховного процесу та розвитку комунікативної компетенції, 

урізноманітнює процес навчання та сприяє розвитку пізнавальної діяльності учнів на 

уроці, підвищує мотивацію до вивчення англійської мови. 

Література 

1. Карп’юк О. Д. Особливості комунікативного орієнтованого навчання англійської 

мови в початковій школі за серією навчально-методичних комплексів 2–4  класів  

загальноосвітніх  навчальних  закладів [Текст]/ О. Д. Карп’юк. – К. : Навчальна книга, 

2004. –78с.   2. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк 

О. В, Ганик О.В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. 

Ю., Шкребець О.О, Янкович О. І. [Текст]/ За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – 

Київ : ЦВП, АУП, 2018 — 234 с.  3. Омельяненко Г. А. Інформаційно-навчальне 

середовище: дидактичний аспект [Електронний ресурс] / Г.А. Омельяненко - Режим 

доступу:  http://intkonf.org/omelyanenko-ga-informatsiyno-navchalne seredovischedidaktichniy-

aspekt/ 5 

 

THE NEWEST APPROACHES TO FOREGN LANGUAGE TEACHING 

Gordiienko V.M. (Kharkiv) 

     Nowadays school teachers have to deal with children, the representatives of the 

Generation Z, who use digital technology from a young age and are comfortable with the Internet 
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and social media. They are in need of flexible and up-to-date teachers who are able to use both 

classical and innovative approaches. The implementation of the last ones demands constant 

awareness. According to the sphere of education we can highlight Computer Assisted Language 

Learning (CALL) like one of the innovation.  

     The main purpose of CALL is on the application of computers in language learning. 

CALL means students learn language at any context with, through, and around computer 

technologies. 

     Using a variety of methods in presenting any educational material through the digital 

activities provides interest and motivation, a compatible learning style, optimal use of learning 

time, immediate feedback and repetitive practice. Such activities as creating projects, watching 

different pieces of video material and then their comprehension through educational computer 

games make learning process easier and unique. 

     This work is aimed at discussing what CALL is and what advantages and 

disadvantages CALL offers so as we know its strength and weaknesses for language learning and 

application of modern technologies for performing different classroom activities. 

     Assistance of computer technology for language learning has proved to be not only 

interesting but also a positive way of obtaining some new useful information for both teachers 

and learners. 

     Any educational process is aimed at raising learning motivation and an excellent result. 

The expected efficiency of getting new knowledge and the ability to use it in practice might be 

successfully achieved through the realization of the approach we have discussed above. 

 

РОЛЬ ІДЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГІВ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 50-х рр. ХХ ст. 

Гужва С.В. (Харків) 

У 50-х рр. ХХ століття на території колишньої УРСР педагогічна освіта перебуває 

під сильним впливом ідеології. Уся підготовка педагогів підпорядкована та знаходиться 

під наглядом КПРС. Педагог стає провідником радянської влади та комуністичної ідеології 

у систему освіти. Так, О.А. Марчук вказує, що виконуючи рішення ЦК КПРС «Про 

завдання партійної пропаганди в сучасних умовах» і постанову Пленуму ЦК КП України 

«Про стан ідеологічної роботи в Україні і заходи по її поліпшенню», вчителі республіки 
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брали активну участь в агітаційно-пропагандистській і культурно-масовій роботі серед 

широких мас населення. Тільки в системі партійної освіти Української РСР 

пропагандистами, консультантами та лекторами працювало близько 25 тис. педагогів [1; с. 

80]. Вчителі проводили пропагандистську діяльність серед населення на заводах, 

фабриках, у колгоспах.  

Беручи до уваги архівні документи, зокрема, стенографії засідань Харківського 

міському компартії, звертається увага на такі аспекти навчально-виховної роботи у 

Вчительському інституті: засуджується схильність сільських студенток педагогічного 

вищого навчального закладу  до міщанства (листівки, віяла, вирізані занавіски тощо). 

Також засуджується недостатня увага керівництва до агітаційної роботи. Наголошується 

на тому, що агітатори повинні затверджуватися на партійних зборах відповідно до вимог 

ЦК. Політінформаторами обирають в інституті осіб «неблагонадійних», на підставі чого 

робиться висновок про «політичну сліпоту» керівництва. Такі дані надає стенограма 

засідання Харківського міському КП з питань навчально-виховної роботи у 

Вчительському інституті, яка датується 15 травня 1950 р. 

Отже, майбутнього педагога у вказану добу розглядали як провідника 

комуністичної ідеології у процесі шкільної освіти. Студент педагогічного вишу повинен 

був відповідати певному «стандарту будівника комунізму» та бути взірцем для майбутніх 

поколінь. Саме тому у педвишах 50-х рр. ХХ ст. в УРСР до здобувачів педагогічної освіти 

ставились високі вимоги щодо їхньої політичної свідомості, ідеологічної спрямованості, 

вірності комуністичним ідеалам, готовності до передання наступним поколінням «вірної» 

ідеологічної позиції. Для виховання педагога, який би відповідав таким стандартам, 

використовувались різні методи та засоби ідеологічного впливу на особистість. 

Серед рекомендованих заходів для виховання студентської молоді називають 

зустрічі із видатними людьми, до яких відносять героїв соціалістичної праці, лауреатів 

сталінських премій, письменників, художників, композиторів. Рекомендується 

відвідування художніх галерей, де представлені картини та скульптури із виспівуванням 

комуністичної ідеології: картини «Виступ Вишинського на асамблеї ООН», «Вогні 

комунізму», скульптури бюстів Леніна та Сталіна тощо. Серед заходів згадуються також 

декади українського мистецтва та літератури (дані стенограми семінару секретарів та 

заступників секретарів партійних організацій вишів м. Харкова, 13 квітня 1951 р.). 
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Таким чином, на початку 50-х рр. виховна робота у педвиші Харкова 

підпорядковується та ретельно контролюється рішенням ЦК компартії. Відповідно, шкала 

цінностей, яка повинна запроваджуватися у навчально-виховному процесі студентів-

педагогів суворо відстежується на відповідність ідеологічним установкам комуністичної 

партії. 
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PROACTIVE AND REACTIVE STRATEGIES IN CLIL FOR SOCIAL 

SCIENCES 

Anna G. Guseva, Iryna A. Tkalya (Kharkiv) 

Owing to the on-growing process of globalization, our global age is increasingly 

characterized by the use of English as a lingua franca among nations of different speaking 

countries. Additionally, it has multifaceted impacts on our world; in fact, it  entails the needs for 

an international market pressures as well as high-tech environments. Thus, for the sake of 

fulfilling the needs and requirements of this market-pressure, a shared knowledge of the basic 

language skills and abilities is believed to play a central role for more successful operations in 

both academic and workplace environments on the global spheres [1: 2]. In a foreign-language-

mediated CLIL scenario, different aspects of teaching and learning are affected: curriculum 

elaboration, task designing, available resources, language and content relationship, intercultural 

competences coaching. 

This paper is an attempt at shedding lights on the underlying challenge the ESP teachers 

and practitioners may encounter to meet in CLIL when they target the learning needs of the 

students at the department of Sociology. The consolidation and reinforcement of the ESP 

students' SOCIO-LINGUAL knowledge while teaching reading refer to the "...pedagogical effort 

which is used to draw the learners' attention to language either implicitly or explicitly"[3: 72]. 

These implicit and explicit language instructions are articulated around two approaches, notably 

proactive and reactive approaches. The former refers to any instructional decision planned by the 

teacher during the design of the reading courses "...to notice and use the target language features 

that might otherwise not be used or even notices in the classroom discourse"[2: 44]. It includes 
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direct teaching of grammatical features found in the academic articles such as tenses; modals; 

voices; logical connections and articles. The reactive approach, conversely, includes unplanned 

interaction between the ESP teacher and the learners. This may take place during the students' 

answers of the reading comprehension questions by providing them with feedback about their 

errors. 

Bearing in mind that learners exhibit certain tendencies, styles and strategies, come with 

different needs and interests, in instructing reading, the teacher tends to use an eclectic approach, 

drawing on a number of theories and models for effective teaching. Besides, they should be 

flexible, coping with the challenges of the learners. The tasks need to be structured and organized 

in a way to motivate learners to read through the use of a set of supportive activities for the 

purpose of bettering the students’ independence in reading comprehension. In so doing, the 

teacher should perform a strategic role. This requires a consolidating knowledge, an 

understanding of the subject matter, and the adaptation of possible strategies and materials in 

response to the immediate aims and objectives of the reading activity, and, primarily, on the 

students’ immediate and stretch goals. In an attempt at training the readers' strategic competence, 

prior knowledge activation is believed to be of great significance as it aims, fundamentally, at 

helping learners to approach the content of the given passage through the use of pre-reading 

activities that might be of major value to the learners. These may include answering questions, 

prediction, semantic mapping, brainstorming etc.  

To sum up, reading for specific purposes is considered as a necessary skill required by the 

ESP learners for academic success, social interactions, and transmission of ideas. Teaching 

reading embedded not only comprehension questions but also centre on content-based themes so 

that learners become acknowledged with the range of topics as well as the different set of 

terminology required to function effectively in their target environments. Additionally, the 

teaching of reading course should not only focus on the text as linguistic entity but rather on the 

text as a vehicle of information, emphasizing, fundamentally, on its function, enabling learners to 

understand and learn about the culture of the target language and training the learners to become 

intercultural competent. This latter should be achieved through the application of some strategies 

such as noting, comparing and interpreting the target and mother languages. This, therefore, 

requires a good accommodation of text selection and effective reading tasks that encourage the 
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learners to read through the use of systematic and supportive reading strategies that facilitate and 

enhance their abilities to approach content-based themes. 
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ОСВІТА ЛЮДЕЙ ТРЕТЬОГО ВІКУ 

Дороніна О.В. (Харків) 

За прогнозами ООН, до 2050 року населення світу становитиме майже 10 мільярдів 

людей, а вік кожної шостої людини буде перевищувати 65 років [3, c. 16]. Такі зміни 

мають своє відображення в змінах у суспільстві: люди похилого,або третього,  віку стають 

зростаючою демографічною групою. Останні дослідження доводять, що третій вік (50-75 

років) надає нові можливості реалізації особистості, що є надважливим як для самої 

людини, так і для суспільства.  

Одним з найважливіших завдань суспільства є забезпечення повторної соціальної 

адаптації осіб цієї вікової групи. Дослідження показують, що освіта є дієвим адаптаційним 

механізмомдлялюдини похилого віку. Концепція «освіта впродовж життя», яка активно 

реалізується в усіх розвинених країнах світу, сьогодні розглядається як один із 

найважливіших засобів розвитку суспільства. Таким чином, створення умов для залучення 

старших до освітньої діяльності повинно бути одним із стратегічних напрямів державної 

освітньої політики. 

Важливість освіти людей третього віку полягає не тільки у здобутті нових знань та 

можливостях комунікації, розвитку і самовираженні, а також у зниженні психологічної та 

соціальної залежності від інших[1, с. 427]. 
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Беручи за основу три види освіти дорослих, визначених у «Меморандумі 

безперервної освіти» Комісії Європейського Співтовариства, науковці в галузі освітньої 

геронтології розрізняють два види освіти людей похилого віку: 

- формальна освіта – можливість отримати / підвищити кваліфікацію для 

продовження професійної діяльності; 

- неформальна освіта– можливість покращити спосіб життя, підтримувати 

активність після виходу на пенсію [2, с. 248]. 

Теоретичні і практичні дослідження показують, що найбільш успішною та 

ефективною формою неформальної освіти людей похилого віку є Університети Третього 

Віку, які пропонують старшим широкий спектр діяльностей – від академічних лекцій до 

гуртків за інтересами, гуртків, що подорожують та ін. 

Для вироблення моделі освітнього середовища людей третього віку важливо 

підібрати оптимальні організаційні, наукові, кадрові і методичні  ресурси з метою 

забезпечення ефективного та якісного навчання осіб цієї вікової категорії. 

Отже,для сприятливе освітнє середовища для людей третього віку створюється з 

урахуванням особистісних освітніх цілей осіб цієї вікової категорії на основі принципів 

неперервності, індивідуалізації та варіативності навчання. Варіативність полягає у 

можливості вибору людьми, що навчаються, освітніх напрямів відповідно до своїх 

нахилів, можливостей і потреб, у врахуванні вікових фізичних та психічних особливостей 

старших, а також ступінь їх підготовки. 
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INTERACTIVE ACTIVITIES 

IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

A. Dudoladova, O. Dudoladova (Kharkiv) 

Cooperation in learning has long been a subject of scientific interest, and since the system 

of modern education undergoes drastic changes as to its framework, means and forms of 

communication, traditional classroom cooperation is now being reviewed.   

We seek innovative approaches to reform the traditional modes of education in general 

and language education in particular. One of the keys to solving this problem is to turn to 

interactive cooperation and creativity in professional development of today’s students.      

Nowadays a foreign language is not only a means of communication but also a gateway to 

an unlimited amount of information. Bearing that in mind, language education is challenged to 

match these new requirements that distinguish modern   student-teacher interrelation. Traditional 

methods of teaching are now open to question creating a need for new ways of cooperation in 

education. 

 New modes of academic cooperation should focus on developing creativity and 

ability to embrace innovation in all spheres of life. Interactive methods in language education 

promote active participation and student engagement, which contributes to more student friendly 

environment of learning. 

 Interactive technology in foreign language education centers on motivation, active 

participation and reflection. While role-plays, specially designed situations, dialogues and 

discussions contribute to motivation and active participation of students, the idea of reflection in 

language learning can often remain slighted by both students and teachers. Being engaged in 

dialogues, students learn how to cooperate and react to each other’s opinions, develop skills of 

interpersonal interaction and critical thinking. These interactive activities blended with topical 

vocabulary and grammar material can lead to better understanding and more effective language 

learning.   

 

  



55  

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Єршова І.Ш. (Харків) 

      Вивчення іноземної мови завжди вважалося важкою працею на рівні з 

вивченням точних наук як фізика,математика. Незважаючи на це, з роками вимоги до 

володіння як мінімум однією іноземною мовою стали вище і одним з важливих пунктів 

при прийнятті на роботу, вступу до вищих навчальних закладів,а надто,якщо мають на 

увазі не тільки вітчизняні ВНЗ,а й закордонні. 

       У сучасному швидкоплинному світі,де гаджети займають центральне місце серед 

нинішнього покоління,вивчення іноземної мови шляхом традиційного зубріння прикладів 

та правил і читання текстів досить замало. До того ж, це не викликає великої мотивації 

вчити предмет і надалі. 

      Тому,аби краще закріпити знання та навички володіння іноземною мовою 

використовують різні техніки,одне з яких використання засобів мультимедіа. Засобами 

мультимедіа вважаються будь-які тексти,відео- та аудіо-файли, анімації (де популярність 

набирають GIF-файли та меми). За допомогою данної форми закріплення матеріалу 

викладачі можуть не тільки пробудити у студентів ентузіазм до вивчення іноземної мови,а 

й покращити здатність до поняття аспектів аудіювання,говоріння та правильної побудови 

ідей іноземними мовами. 

     Наприклад,у школах використовують різні повчальні фільми або ситуативні ролики,які 

зазвичай  мають субтитри, для розуміння тих чи інших граматичних правил у діалозі.  

     Вивчення іноземної мови та закріплення матеріалу у ВНЗ значно відрізняється рівнем 

складнощів,особливо якщо викладається предмет на немовних факультетах. У цьому 

випадку окрім перевірки на розуміння граматичного аспекту,не менш потрібною частиною 

є знання лексики. В залежності від факультету,на якому працює викладач,можна 

використати досить гарні та практичні підбірки фрагментів із серіалів та фільмів на дану 

тематику,яка не лише зацікавить студентів,а й покаже на прикладах,як дійсно знання 

фахової лексики допоможе їм у тому середовищі,в якому вони опиняться у майбутньому. 

     Взагалі,можна сказати,що будь-які засоби мультимедіа покращують рівень якості 

вивчення іноземної мови і, навіть навпаки, спрощують розуміння пройденого матеріалу в 

значній кількості. 
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КОМПОНЕНТИ ТА СУТЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Житницька А.А. (Харків) 

На сьогоднішній день сучасна молодь все більше усвідомлює роль іноземних мов як 

інструменту професійної працівипускників немовних вузів в нових економічних умовах 

розвитку нашої країни. В сучасних реаліях володіння іноземною мовою – це не привілея, 

котра доступна лише обраним, це необхідне вміння для кожної молодої людини, котра 

вважає і позиціонує себе як освічену, успішну молоду людини. 

Світ перетворився на суцільний єдиний простір, тому потреба в інтернаціональному 

спілкуванні зростає кожного дня, для того щоб її задовольнити не достатньо знати лише 

іноземну мову, необхідно володіти  також певними компетенціями. Серед них чільне місце 

займає міжкультурна компетентність.Незважаючи на те, що питанням взаємодії культур 

вчені займалися протягом декількох десятиліть, основнийвиток досліджень в області 

міжкультурної комунікації і формування міжкультурної компетенції доводиться на90-і рр. 

ХХ ст. У науковій літературі можназустріти різні моделі міжкультурноїкомпетенції, 

розроблені в рамках тієїчи іншої дисципліни.  

Якщо проаналізувати різні моделі міжкультурної компетентності у методиці 

навчання іноземних мов , то можна зробити висновок, що міжкультурної компетенція 

складається з наступних п'ятиелементів: 

- відносини; 

- знання; 

- вміння інтерпретації і співвіднесення; 

- вміння засвоювати нові знання прокультурі; 

- критичне усвідомлення культури абополітичне утворення. 

Відносини між представникамирізних культур з високим рівнем міжкультурної 

компетенції повинні будуватисяна основі відкритості та зацікавленості, готовності 

відмовитися від упереджень щодо іншої та рідної культур. 

Компонент «знання» включає інформованість про соціальні групи, їх 

характеристикита практичну діяльністьу власній країні та країні партнера поспілкуванню, 

про загальні процеси соціальної та особистісної взаємодії. 
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Вміння інтерпретації та співвіднесення – це здатність людини інтерпретувати 

документ або подію іншої культури, пояснювати його і співвідносити з явищамивласної 

культури. 

Уміння засвоювати нові знання про культуру та культурні практики, вміння 

оперувати знаннями, стосунками і навичками в умовах комунікації та взаємодії в 

реальному часі. 

І останній компонент – критичнеусвідомлення культури або політичне утворення 

полягає в умінні критично іна основі певних критеріїв оцінювати світогляд, діяльність і 

результати діяльності, властиві власній ііншій культурам. 

Таким чином, особистість, що володієміжкультурною компетентністю, має наступні 

якості: 

- здатність побачити взаємовідносини між різними культурами (зовнішні, так і 

внутрішні по відношенню до суспільства); 

- здатність бути посередником, інтерпретувати одну культуру в термінахіншої; 

- критичне і аналітичне розумінням власної та іншої культури; 

- усвідомленням власного погляду насвіт і того факту, що його мислення культурно 

детерміновано, а не тільки переконаністю, що його світогляд і розуміння є природнім. 

 

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

УЧНІВ  ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ. 

Загоруйко Н.Л. (Миколаїв) 

У сучасному світі постійно зростає важливість знання іноземних мов і здатності 

ними спілкуватися. Сьогодні відбувається зміна підходів до вивчення і викладання 

іноземних мов, оскільки традиційне навчання з його орієнтацією на середнього учня не 

може забезпечити підвищення результативності навчання та його комунікативну 

спрямованість. 

Відповідно до рішень Європейської ради основною компетентністю на уроках 

іноземної мови є комунікативна компетентність, тому що вона забезпечує набуття учнями 

вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, 

розвивати критичне та креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі.  
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Навчити дітей спілкуватися іноземною мовою, використовуючи застарілі, нецікаві 

для учнів форми навчання, майже неможливо. Крім того, на заняттях з англійської мови 

ми часто можемо спостерігати підвищене хвилювання  та навіть страх в учнів при 

необхідності висловитись англійською мовою. Це стосується не лише учнів з низьким чи 

середнім рівнем навченості, але й учнів з достатнім рівнем підготовки.  

Дієвим і найбільш доступним засобом підвищення інтересу до вивчення мови та  

подолання психологічного бар’єру перед комунікацією  для учнів початкової школи є гра. 

Як відомо, сильні негативні емоції можуть бути подолані більш сильними позитивними 

емоціями. Саме ігри створюють на занятті такі психологічні умови, які сприяють 

усуненню психологічного бар’єру за рахунок впливу на емоційну сферу[4.с.73].   

 Практика показує, що під час гри діти досить легко і успішно засвоюють мовний та 

мовленнєвий матеріал. Гра активізує всі види мовленнєвої діяльності( аудіювання, 

говоріння, читання і письмо).  У грі яскраво проявляються особливості мислення та уяви, 

емоційність, активність, гра мотивує учнів до мовленнєвої діяльності.  

Гру також розглядають як ситуаційно-варіативну вправу, де створюється 

можливість для багаторазового повторення мовного прикладу в умовах максимально 

наближених до реального мовного спілкування з притаманними йому рисами – 

емоційність, спонтанність, цілеспрямованість мовної дії. 

Гра сприяє виконанню важливих методичних задач: створення психологічної 

підготовки дітей до мовного спілкування; забезпечення природної необхідності 

багаторазового повторення ними мовного матеріалу; тренування учнів при виборі 

потрібного мовного варіанту, що підготовкою до ситуативної мови взагалі. 

Щоб ігрова діяльність проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно 

нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог: 1) готовність учнів до гри; 2) 

забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом; 3) чітка постановка 

завдання гри (пояснення гри – зрозуміле і чітке); 4) складну гру проводити поетапно, поки 

учні не засвоять окремих дій, а далі  можна пропонувати всю гру і різні її варіанти; 5) дії 

учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.[3,с.3] 
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ОСВОЕНИЕ ПРИНЦИПА КООПЕРАЦИИ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Каменева Н.С. (Серпухов, Россия) 

При работе с детьми в возрастной группе 4-8 лет, которые занимаются английским 

языком на уровне «starters», «movers»или «flyers», важную роль играют групповые 

занятия. Поскольку в этом возрасте ученики психологически не способны к длительной 

концентрации внимания, смена видов деятельности требуется каждые 5-10 минут, при 

этом каждое второе или третье задание должно быть групповым.  

Каждое групповое упражнение следует планировать с учетом принципа 

кооперации, так как такой вид деятельность позволяет каждому участнику «сразу выявить 

причины ошибок и в случае возникновения непреодолимых для него трудностей тут же на 

месте получить помощь других участников группы» [1, с. 198]. Успешному проведению 

групповых упражнений способствуют три подкатегории кооперации: межличностное 

взаимодействие, разрешение конфликтов и умение выполнять поставленное задание. 

Межличностное взаимодействие среди самых юных учеников заключается в 

умении вербально и невербально общается с остальными членами группы. С этой целью 

мы выполняем задания на развития умения слушать, например, «снежный ком», когда в 

небольшой группе участник должен услышать и повторить информацию от предыдущего 

участника, добавить свою и передать эстафету следующему участнику. Помимо 

непосредственного взаимодействия эта подкатегория имеет содержательный уровень. 

Следовательно, задачей учителя становится адекватный подбор тем. Среди маленьких 

учеников наиболее практикуемыми являются такие: Ilike (dislike) … (speciesofanimals, 

birds/ food/ everydayactivities); Iwent/ watched … (movies/ cartoons/ entertainment). Так, 

реализация подкатегории межличностного взаимодействия на ранних этапах изучения 
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языка позволит в дальнейшем снять напряженность и избежать боязни совершить ошибку 

в устной речи.  

     Подкатегория разрешение конфликтов отражает способность признать его 

наличие и разрешить с наибольшим преимуществом для каждого члена команды. 

Конфликтная ситуация среди маленьких учеников ограничивается борьбой за первенство, 

что особенно прослеживается в групповых заданиях, которые требуют наличие лидера. 

Важно, чтобы дети сами выбирали, кто будет лидером. Задача учителя предложить пути 

решения: игра «rock, paper, scissors»; поочередное лидерство (при этом можно назначить 

человека, который будет следить за временем или считать вслух – тренировка 

числительных); разделение обязанностей (ученики проговаривают на иностранном языке, 

какая задача у каждого участника); умение извинятся (I’msorry; IfeelIhurtyou; 

Ididn’tmeantohurtyou и т.д.). 

Умение выполнять поставленное задание подразумевает способность ставить цель, 

следить за процессом и вносить изменения в выполнение заданий, если этого требует 

ситуация. Удачному выполнению групповых заданий способствует дух соревнования, но 

при условии, что подкатегория разрешения конфликтов соблюдена. Одним из видов 

групповых заданий является мозговой штурм. В условиях проведения такого вида 

деятельности среди маленьких учеников наиболее удачными упражнениями, на наш 

взгляд, являются лексические, например, составить наиболее большой список слов на 

заданную тему; быстрее раскрасить рисунок необходимыми цветами; первыми разложить 

предметы на столе в правильном количестве или порядке. 

Групповые работы – важная ступень к освоению иностранного языка, который 

является инструментом социализации ребенка как в своей, так и в иноязычной культурной 

среде. В результате таких работ ребенок учится уважать и выслушивать собеседника, 

контролировать свои эмоции, набирается опыта в использовании активных лексических и 

грамматических единиц. 

Литература 
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FRENCH AS A SPECIALTY IN THE MOROCCAN UNIVERSITY 

EL-KACIMI Badreddine 

Université Ibn Tofail (Maroc) 

 

Le Maroc est un pays plurilingue. Cependant, les langues qui y existent n’ont pas le même 

statut judiciaire. L’Arabe et l’amazigh sont considérés comme étant des langues officielles du 

pays selon la Constitution1. Le statut juridique du français est resté volontairement flou, mais il 

joue une fonction pratique dans des domaines vitaux comme l’administration, l’éducation et 

l’économie. 

  Il n’y a pas réellement de politique linguistique au sens où elle est définie comme : 

« L’ensemble des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et 

vie sociale, et plus particulièrement entre langue et vie nationale. » (Calvet L.-J. (1987). P.77) 

Cette situation aujourd’hui devient de plus en plus compliquée avec l’émergence d’autres 

langues dans l’enseignement surtout l’anglais, qui a été introduit dans plusieurs écoles privés. En 

addition, des familles marocaines aisées n’hésitent plus à envoyer leurs enfants aux écoles 

américaines de Rabat et Casablanca. L’université Al Akhawayne d’Ifrane, à titre d’exemple, 

dispense d’un enseignement en anglais sur le modèle des universités américaines. De même des 

écoles supérieures privées se joignent  à des universités anglaises, américaines ou canadiennes et 

proposent des cursus anglo-saxons. 

Le français est toujours perçu entant que discipline scolaire comme les autres au lieu 

d’être pris comme un outil de communication et de transmission de savoir. Depuis 1987, on lui 

accorde 4 heures par semaine, au secondaire, pour pratiquer un tas d’activités la lecture de textes, 

la grammaire et les exercices, et l’expression écrite. Par contre, la pratique orale de la langue 

française n’est pas développée au Maroc (LahcenAmargui, 2006). Les apprenants n’ont que très 

rarement l’occasion de s’exercer en français. En arrivant à la Faculté les étudiants se trouvent 

avec un niveau faible de maîtrise de français, ils se sentent handicapés ce qui peut les empêcher 

de réaliser leur cursus universitaire dans les meilleures conditions. Sachant que le français 

devient un capital important et nécessaire pour la recgerche scientifique. Face à ce constat, les 

responsables à envisager des solutions pour remédier aux carences en langue française présentées 

                                                 
1Article 5 : L'arabe demeure la langue officielle de l'État […] de même, l'amazighe constitue une langue officielle de 

l'État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. 
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par les étudiants qui arrivent à l’université, carences qui peuvent être déterminantes dans la 

réussite ou l’échec du processus universitaire de l’étudiant (ibid.). 

Malgré les efforts déployés et les budgets adressés au comblement de cette lacune, 

l’Université n’a pas réussi dans ses projets même ambitieux. 

 

ПРЕДМЕТНО МОВНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Ковальова А. В. (Харків) 

Методика предметно-мовного інтегрованого навчання базується на створенні 

штучного іншомовного середовища для мовного занурення в освітній процес та  

передбачає одночасне вдосконалення професійних навичок паралельно з комунікативними 

вміннями мови.  

Термін CLIL (Content and Language Integrated Learning)  було запропановано 

Девісом Маршем в 1994 році для позначення методики викладання іноземною мовою 

загальноосвітніх предметів. Це дидактична методика, що формує іншомовну лінгвістичну і 

комунікативну компетенції у тому ж навчальному контексті, у якому відбувається 

формування загальних знань та умінь. 

Характерні елементи предметно-мовного інтегрованого навчання – 4 «С»: 1) 

Сontent – зміст (процес засвоєння знань і роєвитку вмінь з предмету); 2) Communication – 

спілкування (процес використання засобів іноземної мови для отримання знань з 

предмету); 3) Cognition – мисленнєві здібності (процес їх розвитку для кращого розуміння 

предмету іноземною мовою; 4) Culture – культурологічні знання ( процес розуміння 

особливостей окремих культур для соціалізування у суспільстві). 

Ця методика має за мету оволодіння студентами іноземною мовою з метою 

професійного спілкування та професійних цілей та робить акцент на мові спеціальності та 

предметному змісті спеціальності. Лексична складова є фундаментальною основою 

розвитку комунікативних вмінь. Комунікативні навички розвиваються на фоні основного 

контенту. 

Основні цілі методики CLIL: розвиток навичок професійної комунікації; вивчення 

професійної термінології цільовою мовою; вивчення тематичних дисциплін; 

вдосконалення загальних компетенцій мови. 
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Основні моделі CLIL: soft (використання окремих елементів методики занурення);  

hard (вивчення половини навчальних предметів учбового плану іноземною мовою); partial 

immersion (деякі модулі вивчаються іноземною мовою в процесі фахової підготовки). 

Перевага інтегрованого навчання при формуванні іншомовної професійної компетенції – 

це те, що повне занурення в природне мовне середовище дозволяє студентам якісніше 

вивчати специфічні терміни та певні мовні конструкції для подальшого фахового 

застосування. 

Ключові характеристики методики предметно-мовного інтегрованого навчання: 

предметні знання, баланс мови та предметних знань, розвиток навичок самонавчання.  

Основні принципи інтегрованої дидактичної системи: цілісності, системності, 

структурності, багаторівневості, відповідності соціальним, культурним, сферам 

суспільного життя, тощо.  

 При імплементації методики у процес професійної підготовки фахівців та побудові 

междисциплінарних зв'язків з предметами за фахом доцільно розуміти різницю інтеграції 

та координації. Інтеграція – це процес створення цільного у навчанні через злиття в 

одному синтезованому  курсі, темі чи програмі елементів та методик різних навчальних 

дисциплін. Під координацією слід розуміти узгодження навчальних програм за суміжними 

предметами, ретельно розробсений взаємозв'язок навчальних предметів, що сприяє 

інтеграції знань.Недостатня кількість викладачів з достатнім рівнем фахової та мовної 

компетенції, здатних проводити повноцінне інтегроване заняття іноземною мовою 

зумовлює складність в імплементації цієї методики. 

Слід розробити організацію навчального процесу з впровадження   CLIL та нові 

навчальні програми, надати рекомендації щодо відбору навчального фахового та мовного 

матеріалу для практичних занять. 

Можливість одночасно опанувати майбутню професію, паралельно розвиваючи 

іншомовні комунікативні вміння зумовлює необхідність впровадження предметно-мовного 

інтегрованого підходу в навчальний процес як інноваційної методики підготовки 

кваліфікованих фахівців. 
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РОЛЬОВА ГРА ЯК ОДИН З ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ 

Ковінько К.В. (Харків) 

 Актуальним питанням сьогодення залишається підвищення інтересу до вивчення 

англійської мови. Журналістика – творча професія, тут необхідний особливий підхід, щоб 

навчити студентів не тільки писати в певному стилі чи жанрі, а й розвинути мислення: це 

неординарний підхід до представленої проблеми, оригінальні висловлювання, несхожі на 

інші. Гра сприяє розкриттю творчих здібностей студентів, допомагає подолати мовний та 

психологічний бар’єр, покращує рівень командної роботи та дозволяє розвивати як 

навички володіння англійською мовою, так і професійні навички журналіста. 

 Хотілося б навести приклади найбільш поширених ігор для майбутніх 

спеціалістів в галузі медіа комунікацій: 

 «Прес конференція». Студентам пропонується висунути «лідера» (студента який 

має досить непоганий рівень володіння англійською мовою). «Лідер» може виступати від 

імені будь-якої відомої особистості. Решта групи має ставити питання та обговорювати їх 

як на прес конференції. Ціллю гри є опанування навичок будування питань та відповідей 

англійською мовою, а також покращення володіння загальною лексикою. 

 «Нарада редакторів».  Рольова гра, яка має на меті створити ситуацію наради 

редакторів, що зустрілися з метою обговорення створення статті або колонки у журналі. 

Студентам пропонується виконувати ролі editor-in-chief, art director, fashion editor, photo 

editor, features editor. Майбутні журналісти мають обговорити питання, пов’язані зі 

створенням статті або колонки новин, використовуючи активну лексику та проявляючи 

при цьому креативні здібності, погоджуватися або не погоджуватися один з одним, 

використовуючи специфічні лексичні прийоми. Гра розвиває командну роботу, вчить 

правильно обґрунтовувати свою думку англійською мовою.  

 Створення статей, журналів, презентацій – один з найбільш розповсюджених 

видів діяльності під час навчання англійської мови майбутніх журналістів. Завдання 

розподіляються на декілька занять, тема та контент виносяться на самостійну роботу. 

Кожен має час та можливість висловити свою думку, а також взяти участь у дискусіях та 

отримати нову та цікаву інформацію мовою оригіналу.  



65  

 Мозковий штурм – метод колективного обговорення проблеми, яка вимагає 

нетрадиційного вирішення. Для студентів, що отримують спеціальність журналістика 

пропонується такий вид мозкового штурму як “News flash”. Робота проводиться в 

невеличких групах: генерація ідей, аналіз проблемної ситуації і оцінки ідей. Метод дає 

змогу розвивати пізнавальний інтерес і активність учня, уяву, самостійне мислення, 

звільнене від шаблону і стереотипів; уміння формулювати власну думку, чітко і коротко її 

висловлювати і захищати; уміння працювати в групі, слухати іншу людину, поважати 

альтернативну позицію; краще осмислювати навчальний матеріал. 

 Методологічна цінність включення рольових ігор на заняттях з іноземної мови 

полягає в формуванні правильного позитивного відношення до мови, стимулюванні 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності, позбавлення від тривожності, формування 

позитивного клімату всередині колективу, закріплення матеріалу. Отже,  ігрове навчання 

— це унікальна діяльність, під час якої можна відпочити, розважитись та отримати нові 

знання.  

 

СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОХВАЛИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 

Колтунова О.І. (Харків) 

Під час навчання у вищому навчальному закладі студенти від курсу до курсуна своїх 

заняттях та лекціях стикаються зі все складнішими матеріалами тазавданнями. 

Натрапившина складний матеріал, студенти можуть зневіритись у власних силах та 

засумніватися у своїй здатності впоратись. Завданням викладачаєвміння вчасно 

передбачити таку можливість та застосувати профілактичні стратегії, які допоможуть 

студентам підтримувати мотивацію протягом семестру.   

Однією з, так званих, профілактично-методичних стратегій є пізнавальне 

переосмислення (когнітивне рефреймування) значення успіху та невдачі, а також розумна 

імплементаціяу робочий процес похвали з боку вчителя, що направить студентів на 

активізацію їхніх зусиль та використання ефективних стратегій навчання. 

 Когнітивне рефреймування стосується зміни понять, за допомогою яких людина 

інтерпретує світ і події, що відбуваються в її житті[1]. Деякі студенти схильні сприймати 

успіх або невдачу в навчанні з точки зору везіння або вроджених інтелектуальних 

здібностей, тобто факторів, що знаходяться поза їх контролем.  Такий спосіб постановки 
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питання ставить студента в безпорадне становище.Зрештою, такий студент звикає до того, 

що його невдачі є ознакою вродженого, непоправного дефіциту. Допомогою з боку 

викладачає переосмислення студентомйого успіхів та невдач, підкреслюючи при цьому 

важливість зусиль та стратегій вирішення проблем. Оскільки ці фактори є змінюваними, 

студент відчує полегшення просунення ходу роботи, почуття задоволення щодо 

результатів проекту.Невдача може бути переосмислена як можливість навчання, шанс 

уточнити свої стратегії вирішення проблем, зробивши їх більш ефективними.   

На ряду з цим, студенти продовжуютькогнітивне рефреймування понять успіху та 

невдачі через похвалу своїх викладачів. 

Для того, щоб зрозуміти, як правильно хвалити студентів, корисно розрізнити 

поняття - похвала процесу (вчитель хвалитьстудента за певні дії, які він зробив для 

виконання завдання)та похвала людини(викладач хвалить студента за володіння 

певноювродженою рисою). Похвала процесу посилює розуміння того, що зусилля та 

стратегії вирішення проблем впливають на результат.  

Наведемо кілька порад щодо ефективної похвали процесу: потрібно хвалити 

студентів, які справді вкладають час та енергію у свою роботу.Викладач має бути 

конкретним у своїй похвалі. Неясні коментарі, такі як «хороша робота», не допомагають 

студентам зрозуміти, яка поведінка та/або вміння допомогли їм досягти успіху. Натомість 

потрібно підкреслити та наголосити на конкретній дії або зусиллі, наприклад«Ваша ідея 

щодо використання відеоконференції під час презентації проекту, дійсно 

допомогладолучити до роботи усю аудиторію». 

 Важливо надавати похвалу таким чином, щоб студент відчував себе комфортно та 

піднесено, а не навпаки. Наприклад, якщо студент є сором'язливим і  ніяковіє, якщо його 

хвалять перед класом, викладач може включити похвалу в приватну розмову після 

закінчення уроку. 

Література 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ 

Конєва М.З.  (Харків) 

Невід’ємною складовою професійної підготовки майбутніх викладачів є вивчення 

англійської мови. Крім того вона є важливою складовою сучасного ритму життя. 

Раціональне та вмотивоване використання методів навчання на заняттях англійської мови 

вимагає креативного підходу з боку викладача, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом 

одночасно, тому і підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості 

педагога» [2, c. 159-160].  

Основною метою навчання англійської мови у вищій школі на сучасному етапі є 

оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволяють реалізувати їхні 

знання, уміння, навички для розв’язання конкретних комунікативних завдань в реальних 

життєвих ситуаціях. Освіта покликана розвивати культурологічний або інтеркультурний 

підхід у навчанні в рамках концепції «діалогу культур» з метою формування полімовної 

грамотності студентів, а англійська мова, у свою чергу, виступає як засіб комунікації, 

спілкування з представниками інших націй. 

Сьогодні методика викладання англійської мови у ВНЗ направлена на використання  

такого методу навчання англійської мови як комунікативний метод. У процесі навчання за 

комунікативним методом студенти набувають комунікативної компетенції – здатності 

користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у 

процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно 

виправданими.  

Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання 

автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови. 

Мовленнєва взаємодія студентів проходить за співучастю викладача в найрізноманітніших 

формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією групою. Об’єктом оцінки є не тільки 

правильність, але й швидкість усного мовлення та читання [1, c. 21]. 

Викладач англійської мови використовує новітні інноваційні методи навчання, що 

поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Такі методи базуються на гуманістичному 

підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її 

резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного 

поліпшення навчального процесу у ВНЗ. 
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Використання інтерактивних методів навчання англійської мови дає можливість 

вирішити комунікативно-пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. У 

практиці виявили досить високу ефективність таких форм роботи як внутрішні (зовнішні) 

кола (inside/outside circles), мозковий штурм (brain storm), читання зигзагом (jigsaw 

reading), обмін думками (think-pair-share), парні інтерв’ю (pair-interviews) [3, c. 123]. 

Отже, ефективність комунікативно спрямованого навчання англійської мов у ВНЗ 

залежить від бажання і здатності викладачів скористатися позитивним досвідом 

вітчизняних і іноземних учених і практиків, розуміння необхідності відмовитися від 

авторитарних і схоластичних методів. Методи навчання англійської мови, які ґрунтуються 

на гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал студентів і сприяють 

розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу, формуванню 

майбутніх свідомих патріотів своєї країни, толерантних громадян світу. 
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СКІЛЬКИ СЛІВ ЗАПАМ’ЯТОВУЄТЬСЯ 

ПРИ ЧИТАННІ ЛІТЕРАТУРИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ? 

Конопельцева О. Г. (Харків) 

Для відповіді на це питання потрібно враховувати декілька факторів. По-перше, 

важливо виокремлювати розуміння слова з контексту та його запам’ятовування. По-друге, 

вивчення слів з контексту є акумулятивним процесом, під час якого значення та розуміння 

слова та його форм поступово збагачуються та посилюються.  

Під час читання літератури іноземною мовою учні час від часу наштовхуються на 

незнайомі слова. В такій ситуації можливі декілька сценаріїв: 

1. Він правильно вгадує його значення і частково запам’ятовує. Це відбувається 

з 5-10% незнайомих слів. 
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2. Він правильно вгадує значення слова, але не запам’ятовує його. Це 

стосується більшості слів.  

3. Слово вгадується невірно. 

4. Слово ігнорується, тому що воно не є ключовим для розуміння тексту [2, с. 

372].  

Необхідно зауважити, що супутнє запам’ятовування слів під час читання 

іншомовної літератури є лише одним з побічних результатів читання, серед яких: 

покращення знань з граматики, ознайомлення зі структурою тексту, поліпшення навичок 

читання, засвоєння нової інформації, а також усвідомлення того, що читання приносить 

насолоду. 

Дослідження з цього питання доводять, що кількість вивчених слів значно зростає 

пропорційно до обсягу прочитаних слів. Якщо учень прочитає мільйон слів тексту за рік 

при 2% незнайомих слів, з цього обсягу це дорівнюватиме 20 тис. незнайомих слів [1, с. 

75]. Якщо він запам’ятає 1 із 20 цих слів, то за рік він вивчить близько 1 тис. незнайомих 

слів. Для розуміння обсягу 1 млн слів приблизно дорівнює 3 або 4 підручникам для 

студентів, 10-12 романам, 25 журналам Newsweek або 65 адаптованим книжкам різних 

рівнів. Втім, ступінь засвоєння нових слів значно зростає, якщо учень подекуди 

користується словником. 

Водночас низький рівень запам’ятовування нових слів при читанні літератури 

іноземною мовою має свої переваги, адже в даному контексті слово може вживатися у 

своєму вужчому значенні.  

Ще одним твердженням серед науковців є те, що слова, розуміння яких викликає у 

читача складнощі, запам’ятовуються краще. Це означає, що якщо учні читають текст з 

загальновідомою інформацією, їм легко розуміти значення незнайомих слів, втім ці слова 

навряд чи залишаться у пам’яті. Якщо ж учні читають тексти з незнайомої тематики, це 

може стати кращим джерелом для вивчення нових слів з контексту, оскільки вони мають 

ретельно досліджувати значення слів на лінгвістичному рівні, декодувати їхнє значення в 

даному контексті, що, в свою чергу, сприяє їх легшому засвоєнню. 

З відомостей про кількість слів, що запам’ятовуються при літератури іноземною 

мовою, можна зробити декілька висновків. По-перше, учням рекомендовано читати у 

великій кількості цікавий для них матеріал, адаптований для їхнього рівня. По-друге, при 
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вивченні мови учні повинні не лише вгадувати випадкові слова з контексту, а й 

відпрацьовувати додатково за допомогою різноманітних завдань до та після читання 

тексту. 

Література 
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НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛІ 

Косенко Н.В. (Харків) 

       При оволодінні вимовою англійської мови необхідно враховувати той факт, що 

учні вже володіють звуковими засобами рідної мови, а інколи й другої мови (рос., укр.). 

Це, з одного боку, допомагає оволодіти вимовою англійської, а, з іншого, викликає 

інтерференцію рідної мови. Тому навчання має будуватися на основі порівняльного 

аналізу фонологічних систем рідної та іноземної мов. Це допомагає передбачати можливі 

труднощі, заздалегідь визначати характер пояснень вчителя та підбирати необхідні 

тренувальні вправи. 

       Репродукція звукового потоку супроводжується контролем з боку слухового 

аналізатора. Тому у пам’яті того, хто говорить, повинні зберігатися відповідні акустичні 

образи. Це вимагає одночасного створення акустичних та мовномоторних образів. 

       При навчанні вимові англійської мови необхідно використовувати аналітико-

імітативний  підхід (пояснення, аналіз + імітація). Усі звуки англійської мови, що 

вивчаються, умовно поділяють на три групи:     

1.  Ті, що максимально наближені до звуків рідної мови (англ. b, m, s, z); 

2.  Звуки, що  схожі на звуки рідної мови, але  відрізняються від них за    

       суттєвими ознаками (довгота, місце утворення тощо) (англ.   h, i : ,t);  

3.  Звуки, які відсутні у рідній мові і  не мають артикуляційних та    

      акустичних аналогів (англ.  r, w). 

       Щодо першої групи звуків, то у зв’язку з тим, що вони не викликають 

труднощів при засвоєнні, вчитель може застосовувати лише вправи на імітацію. Друга та 
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третя групи звуків потребує великої кількості тренувальних вправ, для другої особливо 

важливими є вправи на контрастування подібних звуків рідної та іноземної мов, бо тут 

може мати  місце інтерференція. 

      Ознайомлення зі звуками англійської мови має відбуватися у звуковому тексті. 

Вчитель демонструє їх, виокремлюючи з тексту та пояснюючи найбільш важкі. Правила 

артикуляції мають бути чіткими, практично цінними, враховувати типові помилки учнів та 

носити апроксимований характер. Вчитель повинен пояснити, які органи мовлення (e.g. 

губи, зуби, язик, альвеоли) беруть участь при вимові означеного звуку. Аналітична робота 

над звуками передує імітації звуків у складах, словах, словосполученнях та фразах. 

1) Вправи на рецепцію звуків, спрямовані на  розвиток фонематичного 

слуху (здатність розрізняти звуковий склад мовлення та синтезувати значення при 

сприйнятті мовлення). Це некомунікативні вправи на: 

 впізнавання (e.g. підніміть руку/ картку, коли почуєте   .......  звук); 

 диференціацію (виконуються  для звуків, які легко сплутати); 

 ідентифікацію (їх мета розпізнати звук, як відомий з певними 

характеристиками (e.g.  довгота, місце утворення тощо); ускладнений варіант вправи – 

ідентифікація трьох звуків). 

2) Вправи на репродукцію звуків – це головним чином рецептивно-

репродуктивні. Виокремлюють:  

     - некомунікативні  вправи на імітацію одиниць мовлення (в них увага 

приділяється певним характеристикам звуку – довготі, наголосу, аспірації тощо); 

     - умовно-комунікативні поділяються на: 

а) вправи на імітацію ЗМ (зразка мовлення); 

б) на підстановку у ЗМ; 

в) відповіді на запитання (умовно-комунікативні). 

       Вчитель на кожному уроці має проводити „фонетичну зарядку” та при навчанні 

застосовувати заучування на пам’ять віршів, скоромовок, уривків текстів тощо. При 

контролі та оцінюванні вимови вчитель має розрізняти фонетичні помилки, ті, що не 

впливають на якість звучання та фонологічні, що впливають на зміст. 
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У середніх навчальних закладах завданням навчання інтонації є оволодіння  її 

основними компонентами: мелодією, фразовим і логічним наголосом та  паузацією при 

нормальному темпі мовлення. 

       Робота над інтонаційними моделями продовжується в процесі спілкування (при 

читанні вголос, говорінні, аудіюванні) у різноманітних мовленнєвих ситуаціях. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ CLIL ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Котова А. В., Сердюк В. М. (Харків) 

Сучасний етап розвитку суспільства пов'язано з процесами глобалізації та 

інтеграції, які вимагають від фахівців не лише бути конкурентоспроможними на ринку 

праці, а й вільно володіти хоча б однією іноземною мовою. Відомо, що більшість студентів 

немовних спеціальностей обирають для вивченняанглійську мову, оскільки це є мовою 

міжнародного та професійного спілкування. 

Більш того, вільне володіння англійською мовою відкриває для студентів нові 

можливості та перспективи: участь у програмах обміну, ознайомлення із передовими 

технологіями угалузях дослідження та розширення власного кругозору. Студентам та 

аспірантам потрібна англійська мова для відвідування міжнародних конференцій та роботи 
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з літературою. Вищезазначені фактори потребують постійного перегляду та вдосконалення 

методів навчання. 

Досвід роботи засвідчив, що одним із методів навчання, який дозволяє поєднувати 

викладання англійської мови із здобуттям професійних знань є методика CLIL. 

CLIL можна визначити як метод викладання іноземної мови, який поєднує зміст 

навчання, спілкування, мисленнєві процеси (пізнання) та культуру.Зміст забезпечує 

здобуття нових знань та навичок у відповідній науковій галузі; спілкування покликане 

використовувати мову при обговоренні деяких проблем; процеси мислення відповідають 

за розробку конкретних і абстрактних концепцій; культура охоплює альтернативні погляди 

та погляди на концепції чи події [1, с. 8-10; 2]. 

Одним із шляхів впровадження методики CLIL зі студентами немовних 

спеціальностей є підготовка презентацій та усна доповідь на початку кожного заняття. 

Студенти по черзі готують усну доповідь з однієї з тем, яку вони проходять за фахом. 

Наприклад, студенти фізичного факультету намагаються пояснити оптичні явища, 

студенти факультету математики та інформатики доводять теореми, які щойно були 

вивчені на заняттях з математичного аналізу. Після доповіді обов’язково проводиться 

обговорення, під час якої здобувачі освіти ставлять один одному питання та відповідають 

на них. 

Зазначимо, що такий вид роботи є значно ефективнішим зі студентами, які 

впевнено володіють англійською мовою, адже під час обговорення вони можуть вільно 

висловлювати власну думку, концентруючись тільки на запам’ятовуванні нових лексичних 

одиниць. Разом із тим, такий вид роботи необхідно проводити і в групах з невисоким 

рівнем знань, адже студенти вчаться сприймати мову на слух та будувати  прості речення, 

таким чином поєднуючи вивчення іноземної мови та повторення матеріалу за фахом. 

Література: 

1. ContentandLanguageIntegrated Learning in Europe. Report of European 
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74  

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ 

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Кучерова О.В. (Харків), MSc. Kolešová A.  ( Ph.D., Česká Republika, Vodňany) 

Наразіконсолідація зусиль та обмін досвідом інновацій у викладанні іноземних мов 

у закладах вищої освітиу сучасному освітньому, психологічному та культурному просторі 

відіграє надважливу роль. Концепція навчання впродовж   всього   життя  прийнята  і  

здійснюється в більшості розвинутих країн світу та є невід’ємною складовою сучасного 

напрямку освіти в Україні, орієнтуючись на позитивний досвід Канади, Німеччини, 

Великої Британії, тощо. Метою  надання  послуги  є  реалізація принципу навчання людей 

старшого віку впродовж всього життя та  підтримка  фізичних, психологічних та 

соціальних здібностей, які законодавчо регулюються на державному рівні. Основні засади 

про впровадження соціально-педагогічної послуги "Університет третього віку"в 

Україніможна зустріти у наказі 25.08.2011  № 326 Міністерства соціальної політики 

України[1]. "Університет третього віку"в Україні вважається соціально-педагогічною 

послугою та підпорядкованітериторіальним  центрам  соціального   

обслуговуваннянаселення.Щорічнозабезпечується контроль, збір та подання узагальненої 

інформації Мінсоцполітики України щодо надання соціально-педагогічної послуги 

"Університет третього віку" протягом навчального року.  

Послуга "Університет третього віку" забезпечується структурним підрозділом  

територіального  центру  соціального   обслуговування за  наявності не менше 30 слухачів 

старшого віку. Оптимальною  наповнюваністю навчальних  груп вважається  15 осіб, 

можлива і більша чисельність,  але вона,  як правило, не повинна перевищувати 25 

осіб.Навчальний (базовий) курс триває протягом академічного року   (дата   початку   та   

закінчення   навчання   визначається директором). Рекомендована тривалість курсу - 72 

навчальні години, що передбачає  навчання  протягом  1 год.  40 хв.  (два заняття по  

40 хвилин з перервою 20 хвилин), кожного тижня у визначені дні.Територіальний  центр  

заохочує  слухачів,  видаючи їм сертифікати, що підтверджуютьопанування слухачами 

базової програми відповідного курсу, але основним оцінюванням  курсу   слухачів 

"Університету третього віку"є виключно задоволення від навчання та участі в навчальному 

процесі.  
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Програма курсу включає теми,  що стосуються  теоретичних  

знань  та  підходів  до  вивчення  проблем  людей  старшого  віку,  

передбачають набуття слухачами  знань  щодо  збереження  здоров'я,  

організації  життя  в старшому віці,  правової грамотності,  вмінь  

використання сучасних комунікаційних та інформаційних  технологій,  

організації дозвілля тощо.Відповідно до опитування, проведеного соціальним проектом 

«Університет третього віку» від Полтавського університету економіки іторгівлі 

[Poltavauniversityofeconomicsandtrade], найбільшу зацікавленість студенти 55+ виявляють й 

до правового захисту, краєзнавства, навчанню комп’ютерним технологіям, здоровому 

способу життя й психології, а такожіноземних мов[2]. 

Вважаючи цей соціальний проект гостро актуальним для сучасного суспільства 

України, існує нагальна потреба залучати заклади вищої освітидо послуги "Університет 

третього віку" з використанням різноманітних форм і методів роботи: практичних, 

гурткових занять та лекційних з обговоренням, дебатів, екскурсій, концертів, 

демонстрацій, показів із залученням фахівців з різних сфер діяльності та представників 

громадських та державних організацій, тощо. 

Література  
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EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF FOREIGH LANGUAGE 

LEARNING 

Lenkova L. (Grodno, Belarus) 

     Emotional intelligence (EI) is one of many concepts and models originating in 

psychology which are being incorporated into language teaching. It covers five main areas: self-

awareness, emotional control, self-motivation, empathy and relationship skills. It is important for 

good communication with others and it is a gateway to better learning, academic success and 

employment. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/FIN67834
http://puet.edu.ua/uk/fakulteti/universitet-tretogo-viku
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     EI was introduced and analyzed by a number of authors, including Goleman, Payne, 

Gardner, Mayer and Salovey. The theory of Emotional Intelligence and its measurement, the 

Emotional Quotient (EQ) were developed in the 1970s and 80s but popularised in the mid-90s by 

Daniel Goleman’s book, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ.   

     Emotions as one of the basic elements of emotional intelligence have an outstanding 

influence on learners ‘education. According to Salovey and Mayer emotional intelligence is the 

capacity that a person has to control, examine and regulate his/her own emotions. It also involves 

the ability to recognize, identify and empathize with other people’s emotions in order to better 

perform daily common activities, as for example, learning a second language [2]. After its 

introduction into the field of second language studies in 1970s, Emotional intelligence has been 

the focus of many studies. A number of them investigated the impact of emotional intelligence on 

learning, teaching and education. In a study conducted by Marquez, Martin & Bracket (2006), the 

link between academic accomplishments and emotional intelligence was investigated. The study 

showed that there is a positive link between emotional intelligence and the academic and social 

development of students. Pishghadam (2009) examined the role of emotional intelligence in 

language learning. In his study he compared the emotional intelligence and students’ scores in 

language skills: reading, speaking, listening and writing, as well as students’ GPA. The findings 

and the recommendations indicated that a higher level of EQ was a significant predictor of a 

higher GPA. The higher level of EQ was also linked to higher scores in language skills, which 

significantly depend on emotional intelligence abilities [3]. 

     Nearly everything we do throughout our lives depends on our emotional intelligence, 

from maintaining healthy relationships to achieving our goals. 

Those who are high in emotional intelligence are more likely to be successful in their 

career, in their social relationships, healthier both mentally and physically (Grewal & Salovey, 

2006) [1, p. 108]. Research indicates that IQ contributes only about 20 percent to the factors that 

determine success. The other 80 percent of the factors are related to EQ-emotional intelligence. 

Emotional intelligence impacts every area of life-health, learning, behavior and relationships. 

Teaching children and youth to understand, manage, and productively express their emotional 

intelligence pays big dividends in all areas of their lives.   

     Teaching emotional intelligence is not optional or supplemental, but rather integral 

facet of education. EQ involves both the emotional skills and the social skills necessary for 
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happiness and success in school and life, and students who are not prepared with these skills will 

be at a serious disadvantage in their educational and career trajectories. 

     Emotional intelligence affects English language learning. The more an English learner 

possesses emotional intelligence, the more successful he/she becomes.  
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MULTILINGUAL LEARNING THROUGH CLIL TECHNOLOGIES 

Lenska O.O., Stupnytska N.M. (Kharkiv) 

The CLIL method (Content and Language Integrated Learning or subject-language 

integrated learning) has recently gained more and more popularity in teaching English. Simply 

put, CLIL is the study in English of all or several subjects in curriculum. It can be the world 

around us, drawing, history, geography, social studies, mathematics, chemistry, biology, 

literature and even physical education. 

The term itself was coined by David Marsh (University of Jyväskylä, Finland) in 1994 he 

wrote that “CLIL refers to situations in which academic subjects or part of academic subjects are 

studied in a foreign language and have the dual purpose of studying the subject while studying 

foreign language” [1, p. 5]. 

From English, it stands for Content and Language Integrated Learning. 

Aim of research: to expand intercultural knowledge of students; to develop 

communication skills in a foreign language in vivo; to develop thinking and discover the creative 

potential of students; to increase the motivation of students and their self-confidence; to train all 

language skills; to improve linguistic competence and natural speaking skills; to develop interest 

in different languages, in using them in different areas of life; 

Assignment of research: active use of a foreign language as a means of communication 
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The use of this technology in multilingual groups is the most appropriate. [2]. Each lesson 

consists of four “C”, so it includes the following:  content – the development of knowledge, skills 

in a specific subject area;  communication – the  use of a foreign language in training, while 

learning how to use the language; cognition is the development of cognitive abilities that form a 

general idea; culture – the  presentation of oneself as part of a culture, as well as the awareness of 

the existence of alternative cultures. 

When students are introduced to the CLIL lesson, all four aspects of language learning are 

used: writing, listening, reading and speaking in order to learn and discuss the information. 

Moreover, the CLIL lesson involves on the part of the student analyzing and evaluating the 

information received, using critical thinking [2, p. 95]. This allows students to understand and 

absorb information better. Also, many CLIL lessons are designed to immerse students in different 

cultures, developing intercultural skills as well. Perhaps the most important thing in CLIL lessons 

is that they connect the language with reality. Thus, students learn vocabulary, grammar 

naturally, simply asking questions in real life and finding answers to them, all as in the lessons in 

their own language.  

CLIL lessons can be built in different ways depending on the content of the training. But 

there are several steps that can help you plan your CLIL lesson: Choose a topic of interest. 

Choose vocabulary that teachers would like to draw students' attention to. Select specific 

grammatical structures. Use text. In any CLIL lesson, special attention is paid to reading and 

listening, since they involve the use of ready-made texts on a specific topic. It is these texts that 

determine the choice of vocabulary and grammatical structures. The next important step in 

developing CLIL lessons is a graphical organizer. Graphic (visual) organizers are written 

communication tools that use graphical notation to represent knowledge, concepts, ideas, as well 

as the relationships and relationships between them. 

Conclusions: One of the main advantages of this technology of subject-language 

integrated learning is to increase students' motivation to learn a foreign language. Learning a 

language becomes more focused, as the language is used to solve specific communicative 

problems. Getting into a situation of communication in a foreign language, students are unable to 

show their knowledge in certain areas such as: pedagogy, medicine, art, culture, etc. without 

knowledge of a foreign language. Thus, the ability to communicate in a foreign language in a 

professional context becomes a priority, after all. It should also be noted that work on various 
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topics allows to learn specific terms, certain language structures, which contributes to the 

replenishment of the vocabulary of the student with subject terminology and prepares him for 

further study and application of the knowledge and skills. 
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USING CLIL ELEMENTS IN TEACHING ENGLISH AT NON- 

LINGUISTIC SCHOOLS OF THE UNIVERSITY 

Lieshnova N. (Kharkiv, Ukraine), Strikauskas I. (Lima, Peru) 

    Foreign languages nowadays have become a powerful instrument of international 

cooperation and communication. That is why a teacher’s task is to enable students to  get to the 

level of linguistic competence that will let them use a foreign language in their professional 

career. David Marsh developed the term CLIL in 1994 to describe a teaching method of 

integrated foreign language learning. This approach provides studying professional subjects or 

their parts by means of a foreign language with the double goal – learning content and a foreign 

language simultaneously. [1]  

     Content, communication, cognition and culture are seen as the basic components of 

CLIL. Using a foreign language for communicative purposes makes the learning process more 

goal-oriented.[3] Among other advantages of this method there are well-developed discourse 

skills, enhanced motivation and tolerance, increased competitiveness of graduates. However 

some scientists also mention weak point of this approach. M.Hajer believes that students’ 

competence in professional fields may decrease due to the insufficient knowledge of a foreign 

language or because a teacher will tend to simplify the program content in advance.[2] We can 
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also say that some non-linguistic students have a very low initial level of a foreign language or 

cannot cooperate properly in a team. 

     Speaking about the usage of CLIL technologies at English lessons at the School of 

Radiophysics, it is necessary to take into account the fact that the knowledge of the language 

becomes an instrument for studying the content of the subject, while the students’ attention is 

focused on both the content of the text and the necessary subject terminology. It is advisable to 

concentrate on Reading which is the major source of input. Hence the texts to be read should be 

carefully selected to study a specific subject and to teach lexical and grammatical units and 

structures with the subsequent use of all types of speech activity (reading, listening, speaking, 

and writing). Likewise the types of tasks should be developed according to the level of 

complexity and built with an emphasis on the subject content and its understanding with 

subsequent verification and discussion. Another key thing to remember is the fact that at various 

stages of working with the text, attention is focused on vocabulary, on the content of the text, and 

then on specific grammatical material. The stages of the pre- and post- reading should include a 

sufficient number of independent and creative tasks (e.g. to describe, to compare, to contrast, to 

ask a question, to express one’s point of view, or to make a presentation). 

      The tasks stimulate independent and creative activity of students. Typical speaking 

activities may include: 1. Question loops - questions and answers, terms and definitions, halves 

of sentences. 2. Information gap activities with a question sheet to support. 3.Trivia search - 

'things you know' and 'things you want to know'. 4. Word guessing games. 4. Class surveys using 

questionnaires. 5. 20 Questions providing a language support frame for questions. 6.Students 

present information from a visual using a language support handout. 

     Furthermore in CLIL lessons, a teacher should provide tools for scaffolding language 

support, such as: full scripts; models; brief pre-activity language practice; wordlists; sentence 

starters; substitution tables; annotated visuals; speaking frames; notes to speak from. It should be 

emphasized that CLIL does not aim at displacing a foreign language study but using its elements 

is quite real at the Ukrainian universities. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАМАТИКИ НА УРОКАХ 

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. 

Лопатіна М. М. ( Харків) 

      Граматика при вивченні іноземної мови виконує декілька функцій. З одного 

боку - це засіб формування комунікативної компетенції, з іншого - самостійний розділ в 

практиці мови, все більше підлягає контролю. 

     Беручи  до уваги те, що учні не дуже люблять  граматику своєї рідної мови, тому 

що дуже великі правила, погано запам'ятовуються, тому від вчителя іноземної мови 

потрібні добрі знання і української граматики і граматики іноземної мови яка 

вивчається.       

    Дійсно, при вивченні, наприклад, німецької граматики, часто доводиться 

вдаватися до граматики української мови; порівнювати, зіставляти, але ще більше 

значення має те, наскільки вчитель володіє методами формування граматичних навичок в 

учнів. У багатьох вчителів виникає питання, як краще зацікавити учнів на уроках 

німецької мови, коли мова йде про вивчення граматики, буває інколи складно. Але, якщо 

вчитель докладе зусиль та внесе креативу - навчання стане ефективним.  

     Ефективним прийомом роботи в становленні граматичного навику є ігри, які 

одночасно сприяють розвитку мовної діяльності учнів. . Гра,як відомо, є провідною 

формою діяльності дитини не лише в молодшому шкільному віці, а й на 

початку навчання іноземної мови на середньому етапі. Не секрет, що багато видатних 

педагогів справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор у процесі 

навчання.У грі проявляються часом несподівано здібності людини, дитини особливо. 

https://www.ecml.at/Portals/1/resources/Articles%20and%20publications%20on%20the%20ECML/CLIL_EMILE.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/14363/1/Khodakovska_63-67.pdf
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     Застосування гри для розвитку навичок іноземної мови - ще недостатньо вивчена 

область педагогіки. Не всяка гра (хай сама жива і цікава) підходить для цієї мети. 

Тому вибір потрібної гри - одна з перших завдань викладача іноземної мови. Цей вибір 

повинен проводитися з урахуванням цілеспрямованості ігри, можливості поступового її 

ускладнення і лексичного наповнення. Відібрані для заняття ігри відрізняються від 

звичайних дитячих ігор тим, що фактор уяви, фантазія дитини, вигадані ситуації відходять 

як би на задній план, а домінантою стають спостереження і увага. Враховуючи специфіку 

гри в процесі навчання дітей іноземної мови, викладач керує ходом гри й контролює його. 

     Граматичні ігри мають різноманітний спектр, метою яких є активізація навичок 

диференціації лексико-граматичних засобів, семантична диференціація лексики, 

формування навичок уживання часових форм дієслова, автоматизація вживання дієслів в 

усному мовленні. 

     Учні застосовують освоюваний мовний матеріал в ситуаціях, характерних для 

оточуючої їх дійсності. Існує безліч методичних посібників, які пропонують велику 

різноманітність граматичних ігор для уроків іноземної мови . 

Граматичні ігри переслідують такі цілі: 

- Навчити учнів вживання мовних зразків, що містять певні граматичні труднощі; 

- Створити природну ситуацію для вживання даного мовного зразка; 

- Розвинути мовленнєву активність і самостійність учнів. 

Таким чином, ігри - це ефективний прийом роботи в становленні граматичного досвіду, де 

граматичний матеріал застосовується в різних ситуаціях. 
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TEACHING AND LEARNING JAPANESE AS A FOREIGN LANGUAGE 

BY NON-NATIVE ENGLISH SPEAKERS 

Luchenko Olha (Kharkiv, Ukraine), Aulia Bintang(Depok, Indonesia) 

In a beginner`s class, it is common for the lecturers to explain difficult grammar points in 

their mothertongue.This is obviously very helpful in classes where all students are native one-

language-speakers. However,recent developments show the increase of multicultural classrooms, 

with different native language speakers. In these classrooms, lecturers used English, a widely 

accepted international language, to help them connect with multicultural students. 

In the process of teaching and learning Japanese, we see a lot of textbooks with English 

translation, sometimes accompanied with Chinese, Spanish, or Korean. Most of the books, 

however, contain only English explanation. For example, NEJ: A New Approach to Elementary 

Japanese [1] and上級へのとびら (intermediate-level Japanese textbook) [2]. For non-native 

English speakers, this could be quite challenging. Yet in the globally integrated world, where 

knowledge of English is taken more and more for granted, we found more pros than cons for 

students with such process of learning. 

In 2001, the Scientific Council of the School of Foreign Language of V.N. 

KarazinKharkiv National University created the Language Center, with the aim of giving 

everyone opportunities to learn foreign language. The Language Center runs foreign language 

courses, and gives opportunity for students from 21 schools and postgraduate programs of the 

National University to learn Japanese for their research work. 

With about 3,000 foreign students from 50 different countries across the university, 

lecturers in the Language Center often faced with different native language speakers. In such 

multicultural environment, teaching foreign language for beginners can be problematic. In this 

situation, lecturers sometimes find it easier to explain in English, with textbooks containing 

English translation as a very useful tool to explain key words and grammars. 

Moreover, students from School of Foreign Languages study English as their first or 

second foreign language. As the school gives the choice of learning Japanese as a third language 

in their second year of study, learning Japanese in English brings further benefits as it helps 

maintaining and broadening their knowledge on other specialties. 
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Coincidentally, we also had the opportunity to experience learning Japanese in a 

multicultural classroom under the Japanese-language Program for Specialists in Cultural and 

Academic Fields conducted by Japan Foundation’s Japanese-Language Institute in Osaka, Japan. 

Eleven participants from Australia, Chile, China, Indonesia, Kazakhstan, Mongolia, Russia, and 

Ukraine participated in the program from June to July 2019 [3]. While most of the time classes 

were conducted in Japanese, lecturers would sometime used English to explain the meaning of 

certain words, especially on Beginner level where students used NEJ textbooks. 

From two different experiences mentioned above, we found that non-native bilingual 

process of learning foreign language has its pros and cons. 

With the increase of multicultural classrooms, lecturers found it very helpful to teach 

Japanese in English. Also, by switching languages in the middle of teaching process, lecturers are 

able to distract students from their native language and ‘start thinking’ in foreign languages. This, 

in turn, also benefit students by learning two foreign languages at the same time.  

However, the necessity of switching between two foreign languages takes time, thus 

increasing the length of time students need to master the language. Their understanding of words 

and grammars could also be misleading, as they learn it from another foreign language, especially 

for students with weak mastery of English language skill. Following that, textbooks could also 

add more misleading problems, with different variation of American and British English 

translations and explanations. Not all students are familiar with American English as well as 

British English. 
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SPEAKING ANALYSIS AS THE BASIS OF 

SENIOR SCHOOL STUDENTS’ LITERATE ENGLISH SPEECH 

Makarenko L.F. (Kharkiv) 

Oral language is one of the most important means of communication and the way of 

barriers overcoming between different cultural representatives. That is why the problem of 

improving of foreign language teaching and learning is relevant.  

Teaching and learning are the research objects both for linguistics and pedagogy and were 

explored by O. Potebnia, I. Baudouin de Courtenay, L. Shcherba,                    V. Safonova, O. 

Shyian etc.   

Scholars, who worked with the following issue, determine, that mistakes always 

accompany the process of foreign language learning, especially taking into account its duration 

and complexity [1]. This implies that analysis, particularly of the oral speech, is the basis of 

successful language acquisition. 

It is a significant fact, that language teaching is usually fulfilled with the help of different 

life situations. At the moment of speaking the mother tongue, person has to think about the sense 

of speech. But speaking the foreign language students are concentrated on the form of speech 

representation together with its sense, so the process  is full of mistakes and inaccuracy. So, the 

teacher’s function is not just control, but also the creation of speaking atmosphere. 

Therefore, the effective and resultative form of communication is work in mini-groups, 

that develops creativity and self-confidence of students. In this case dialogic communication is 

characterized by abilities of fast reaction to the speaker’s speech, and monologic one – by 

abilities of prepared speaking in combination with initiative, logic and sequence. So, we can 

confirm, that dialogue is one of the most effective ways of speaking skills development. 

Mistakes analysis is not the tool of assessment, it is the helping technique, assistive 

method of self-development. Realization both by the teacher and by the student of typical 

mistakes and also their fundamental analysis determine further steps in learning [5; 58]. They can 

be: the ways of mistakes correction development, preparation of the tasks for class and 

homework, choosing of the appropriate coursebook etc. 

There are some methods, that can help to provide speaking analysis: 

  Dialogues recording. The main idea is to elicit the main mistakes in order to 

correct them later;  
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  «Secret observer». One student is chosen each lesson for watching and identifying 

grammar and lexical mistakes while communication of the class;  

  «Simultaneous controller».  The seated partner must monitor the mistakes of the 

neighbour during the lesson. At the end of it some tome is saved for analysis.  

It must be noted that the mentioned methods are just additional ones to control the 

process. 

It is also important to understand, that not all of the mistakes are the real ones. Beginners 

can make them equally with advanced speakers. If the person makes the mistake because of lack 

of knowledge – it is the reason for correction. If it is just nervousness – teacher has to give an 

opportunity for self-correction.  

So, we think that it is important to combine classical methodology and innovative 

tendencies so that to meet the needs of the modern society.  
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STUDENT’S BARRIERS TO EFFECTIVE LISTENING 

V. Manko (Kharkiv) 

Communication requires integration of all language skills: speaking, listening, 

reading and writing, of which listening is of primary importance as it is one of the 

fundamental skills in language acquisition. 

 It’s no wonder, that the Program of External Independent Evaluation  (ZNO) in 

foreign languages, starting from 2017, includes such type of speech activity as listening 

comprehension as object of level control of foreign language communicative competence 

formation. 

Naturally,  as G.Buck states, "listening is a complex process in whichthe listener takes the 

incoming data, an acoustic signal, and interprets it based on awide variety of linguistic and non-

linguistic knowledge" [1], and N. Hayrapetyan specifies, that“listening is the abilityto identify 

and understand what others are saying” [3]. 

But nowadays according to previous ZNO results we have the situation when students fail 

to seize successful listening.  

 What are the barriers to effective listening? Why do some students have poor 

listening skills?As marked in psycholinguistic literature [2], the causes of listening problems are 

predefined by the row of factors. Totally, listening difficulties canbe of two types: 

1. coming from the listeners; 

2. caused by the listening material. 

To the first group we can include such difficulties as: 

1. Studentsaretryingtounderstandeveryword; 

2. Studentsjustdon'tknowthemostimportantwords; 

3. Studentsdon'trecognisethewordsthattheyknow; 

4. Studentslacklisteningstamina/ theygettired; 

5. Studentshave a mentalblock; 

6. Studentscan'tcopewithnothavingimages; 

7. Studentshavehearingproblems. 

The second group can be connected with: 

1. differentaccents; 

2. acoustic problems; 
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3.   form of the text (dialogue and monologue); 

4.   speed of speech. 

Thus the role of understanding the student’s listening difficulties is crucial for developing 

listeningcomprehension skills.Knowledge of the listening process and factors that affect listening 

enable teachers to select or create listening texts andactivities that meet the needs of the their EFL 

learners. 
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SCIENZA POLITICA IN LINGUA ITALIANA 

Aurora Martin (Bucharest, Romania) 

La mobilità degli studenti svolta in qualsiasi ambito tematico accademico coinvolge una 

sezione speciale dell'insegnamento delle lingue straniere che riguarda i linguagi settoriali. Per 

garantirne l'alta qualità e il massimo impatto sugli studenti, l'attività di mobilità deve essere 

compatibile con gli obiettivi di apprendimento e con le necessità di sviluppo personale dello 

studente. 
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Percio’, perintrodurre gli studenti che stavano per cominciare il periodo di mobilità in 

Italianell'ambiente socioculturale e politico del paese ospitante, ho progettato, assieme ad uno 

studente Erasmus italiano in Romania,  unostrumento di lavoro, che si prefiggeva di fornire un 

contributo all’acquisizione di un buon livello di padronanza della lingua attraverso analisi ed 

approfondimenti di natura politica. 

Scienza politica in lingua italiana – un opportunita per approffondire la lingua italiana 

attraverso lo studio della scienza politica e delle istituzioni politiche italiani attuali è stato 

pensato e scritto per gli studenti Erasmus (e non solo) delle facoltà di scienze politiche. 

Il libro intende aprire una porta aldilà della quale il curioso studioso può esplorare gli 

angoli sconosciuti di uno spazio caleidoscopico che visto da vari punti si presenta diverso nella 

sua unità, lo spazio della scienza politica, percepito in un modo diverso in ogni paese.  

Molti studenti romeni, vincitori di borse di studio in Italia, anche se capaci di acquisire 

padronanza in merito alla situazione politica-istituzionale della Romania, si sono spesso trovati in 

difficoltà ad apprendere le norme che regolano il sistema politico italiano. E’ per questo che 

abbiamo analizzato alcune delle istituzioni politiche italiane attuali, come ad esempio il Governo 

ed il Parlamento. 

Per facilitare l’apprendimento di tali istituzioni, abbiamo inserito alla fine di ogni capitolo 

alcune domande che mirano alla comprensione del sistema politico romeno in modo tale da 

poterle comparare più facilmente con le sopraindicate istituzioni italiane. 

Tenendo presente che il libro contiene a tratti un linguaggio settoriale, abbiamo fatto una 

breve incursione, grazie ai testi di molti autori, tra i temi e i concetti classici della scienza politica 

per abituare lo studente alla terminologia politica specifica. Per questo motivo, ogni capitolo 

contiene alcune tra le porole chiave più importanti.   

In fondo ad ogni capitolo sono presenti delle domande di verifica e degli esercizi di lingua 

utili per impratichirsi con la lingua italiana, esercizi suddivisi nel seguente modo: la prima parte, 

contiene alcune domande di verifica che aprono discussioni sull’argomento in questione e 

contemporaneamente mettono a fuoco le teorie dei vari ricercatori e politologi italiani e stranieri; 

infatti, nel libro abbiamo inserito molte teorie e ricerche di esperti che sempre si sono occupati di 

scienza politica. La seconda parte, contiene diversi esercizi grammaticali, creati o scelti apposta 

per offrire la possibilità di mettere in pratica le conoscenze linguistiche assimilate. La terza parte, 

invece, è dedicata alle traduzioni che si compongono di brani tratti da un libro fondamentale nella 
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loro bibliografia tematica,scritto da uno dei piu’ importanti analisti politici contemporani, 

Gianfranco Pasquino, Corso di scienza politica. 

Un posto fondamentale nella struttura del libro, anche se inserito nella parte finale del 

testo, lo occupa l‘appendice, dove abbiamo inserito tutte le informazioni necessarie per far capire 

più facilmente il funzionamento e la struttura politica dello stato italiano. 

Ampio spazio viene pertanto dedicato al Presidente della Repubblica e al Presidente del 

Consiglio dei Ministri. Vi sono poi brevi biografie dei più apprezzati politologi italiani come 

Bobbio, Sartori e Pasquino. Infine, sempre in appendice, abbiamo offerto qualche utile 

informazione sui mass media italiani con particolare riferimento alle trasmissioni televisive e ai 

principali giornali che si occupano di politica. 

La parte prattica delle lezioni è completata dall'audizione, ma anche dall'elaborazione dei 

discorsi sugli argomenti trattati e dalla loro analisi, tramite il lavoro colettivo in gruppi. 

 

TEACHING TEENAGERS – ONE OF THE MOST CHALLENGING ASPECTS IN 

THE PROCESS OF TEACHING 

Matviichuk Olha (Kharkiv, Ukraine), Shalyh Kamal (Bratislava, Qatar) 

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 people of the different age, however, one of 

the most challenging aspects in the process of teaching is considered to teach teenagers. 

Moreover, teaching methods depend on the age of learners. Teaching teenagers is 

probably the most challenging task. While young learners are enthusiastic about everything, 

adults are usually motivated and know why they are learning English; teenage learners differ 

from other learners as they are thought to be the most disobedient in behavior and most 

discouraged to learn.  

 Some tips on teaching teenagers should be taken into account while providing 

teenagers with some information: 
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1. Build rapport. Create a safe learning environment where they can feel comfortable, 

secure and have a sense of peer group belonging. If you manage to create such atmosphere, 

teenagers will have a wish to study. 

2. Learn about the students as much as possible and as soon as possible. Find out 

interests, hobbies, books, movies, music, pastime activities, games, ambitions. You will be able 

to create activities and choose topic motivating teenagers to be engaged in the process of 

studying. Build the lessons based on their interests and hobbies to gain their undivided attention 

and make English class feel relevant. 

3. Stay updated.  Use current, up-to-date material, and where possible, authentic material 

to increase motivation and personalization. Let them bring their world into the classroom. 

4. Use multimedia. Use videos, songs, Instagram, Facebook, Youtube and other exciting 

media involving technology, flashy visuals, fun topics and pop culture. Incorporate visuals and 

usage of mobile phones. 

5. Vary the activities and challenge teenagers. Tens get bored easily but at the same 

time they love challenging tasks. Impress them every lesson with a new activity or lesson place, 

exciting materials (e.g., games from TV shows), ways of teaching, encourage creative thinking 

and group work. You can change the order in which normally do things and come up with 

unexpected, original tasks to break down classroom routine creating slightly more difficult tasks, 

introducing competitive, opt for open-ended personalized, creative tasks. 

6. State clear rules and expectations from the start and be flexible. Always be ready to 

change the direction of the lesson, prepare extra tasks foe fast finishers, be ready to change the 

material if the students are too tired, and of course, avoid long explanations. 

 Nowadays, it may be obvious that a teacher should motivate learners but you can’t 

force students to learn, nor should you. Teachers often feel responsible if their students don’t 

progress. You can give teenagers the tools for learning and inspire them to want to learn, but then 

it becomes the individual student’s responsibility to learn, not only yours. In addition, every 

teenager is different and sometimes all teenagers are taught and treated in the same way. It is 

much better to get to know your students, their learning styles and their strengths and weaknesses 

every time trying to create tasks to suit different students in the class. 

 So, teaching teenagers is the process of attending to their needs, experiences and 

feelings, and intervening so that they learn particular things, and go beyond the given. 
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ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Матюхіна Ю.В. (Харків) 

     У сучасному світі все більш актуальною стає проблема взаєморозуміння між 

народами, тому важливо уникати труднощів через зіткнення культур, обумовлених різним 

історичним і соціокультурним розвитком. Сучасна концепція викладання іноземної мови 

передбачає відхід від прийнятого раніше вузько орієнтованого тільки на саму мову 

підходу до викладання в сторону розширення блоку соціокультурних знань та їх інтеграції 

в навчальний процес. Значущим аспектом при вивченні іноземної мови є 

лінгвосоціокультурний, який передбачає не тільки граматичні та лексичні знання, а й 

врахування соціального середовища лінгвокультурного суспільства, мова якого 

вивчається.  

     Небажаним моментом при викладанні іноземної мови є неприйняття до уваги 

аспекту країнознавства. Для студента мовного факультету, втім, як і для будь-якого, хто 

вивчає мову,  важливі не тільки високі навички читання, аудіювання, письма та перекладу, 

а й лінгвосоціокультурна компетенція – здатність легко адаптуватися в національних 

особливостях, звичаях, цивілізації, культурі, менталітеті, побуті, повсякденній поведінці і 

творчості. В епоху розширення міжнародних контактів непорозуміння в міжкультурному 

спілкуванні, що пояснюється необізнаністю про країну, є неприпустимими. Ось деякі 

приклади некоректного вживання фраз, зафіксованих під час занять з англійської мови. 

Do you want to go? (звучить занадто прямо і категорично)  – Would you like to go? 

Wаsh your hands and face! (наказовий і категоричний тон) – Wash your hands and 

face, please! Can (will) you wash your hands and face? Важливо враховувати ухильний і 

консервативний стиль спілкування, широке вживання слів і виразів, що пом'якшують 

критику, оскільки незнання соціокультурного контексту ускладнює процес спілкування. 

The Queen and her relatives – The Royal Family 

What problems are they discussing? Слово "problems", на відміну від україномовної 

культури, має стійку негативну конотацію. – What issues are they discussing?  

     При оволодінні лінгвосоціокультурним аспектом вивчення мови велику роль 

відіграють автентичні навчальні курси, що сприяють формуванню навичок, необхідних 

людині в сучасному житті: знайомство, ведення світської бесіди, проведення презентації, 
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переписка. Діючий на заняттях комплекс прийомів  повинен бути націлений на створення 

максимально англомовного середовища, в якому студенти мають читати, спілкуватися, 

висловлювати свої думки, брати участь в рольових іграх, враховуючи менталітет даної 

країни. Ситуативна і жива сучасна англійська мова дозволяє зануритися в ситуації, 

максимально наближені до реальних. До того ж, бажано акцентувати увагу на вживанні 

певних граматичних конструкцій в залежності від аспекту. На заняттях з граматики це 

можуть бути складні конструкції, такі як умовний спосіб, складнопідрядне і 

складносурядне речення, в той час як на парах з усної практики варто зазначити, що усне 

мовлення суттєво відрізняється від письмового. Так, занадто книжкова і академічна мова 

може поставити в неформальних ситуаціях людину з міцними знаннями англійської мови в 

незручне становище. Наприклад, замість фрази I wish you had come yesterday в усному 

мовленні (it's) bad you did not come yesterday є більш доречним. На заняттях з іноземної 

мови умови комунікації створюються за допомогою парної і групової форм спілкування. 

Дані форми комунікації дозволяють студентам навчитися аргументовано викладати свою 

точку зору, знаходити компроміси, прищеплювати інтерес до історії, культури, цінностей і 

традицій іншої країни. Культурна обізнаність студентів формується в ході використання 

значного обсягу знань лінгвокультурологічного характеру.  

     Оволодіння іноземною мовою передбачає освоєння іншомовної культури, 

набуття знань про сфери життя країни мови, що вивчається, знайомство з цінностями 

даного народу, розвиток умінь спілкування та формування мотивації до подальшого 

оволодіння мовою. Зазначені навички сприяють взаєморозумінню в міжкультурному 

діалозі, а також роблять фахівців з іноземної мови конкурентноспроможними на ринку 

праці. 

 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК 

ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСІВ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО 

ПРОЦЕДУРИ СКЛАДАННЯ ЗНО З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Матяш О.О. (Харків) 

Розширення меж використовування технології масового тестування в різних сферах 

людської діяльності є стійкою тенденцією в усьому світі впродовж 20-го століття. Для 

вчителів України це питання стало актуальним після того, як в країні з’явилися 
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альтернативні заклади різних форм власності, і, як наслідок цього, з’явився державний 

механізм сертифікації, атестації та акредитації вузів у його нинішній формі, що містить 

елементи технологій тестування учнів.  

Найважливішим компонентом педагогічної системи і складовою частиною 

навчального процесу є контроль за навчальною діяльністю учнів, призначений для 

визначення успішності навчання кожного учня, аналізу отриманих результатів та корекції 

подальшого процесу навчання. Інструментом підвищення якості освіти разом із 

реформуванням змісту освіти виступає вдосконалення системи оцінювання, модернізація 

діагностики навчання учнів.  

Можна виділити ряд переваг методу тестування, а саме: 

 об'єктивність результатів, незалежність позначки від особистих суджень, 

симпатій вчителя; 

  економічність в часі (при проведенні та перевірці); 

 створення однакових умов контролю для всіх учнів; 

  універсальність, можливість охоплення всього навчального курсу. 

Також результати тестів виявляють учнів, що мають прогалини в знаннях, і цим 

самим допомагають вчителю індивідуалізувати навчальний процес.Наприклад, при 

проведенні тестів серед учнів молодшого шкільного віку слід звертати увагу на їх 

мотивацію, тобто готовність до навчання, стан партикулярної моторики, стан звукової 

уваги і стан звукової вимови.Тести також можуть здійснюватися в процесі гри, таким 

чином, для учнів, їх виконання перетвориться на захоплююче заняття, а самі результати 

тестів виявляться максимально точними. Але застосування тестів неможливо без оціночної 

шкали, тому учні повинні знати, за якими критеріями оцінюються їхні відповіді. 

Щоб учень міг навчатися легко та з інтересом, творчо розвивати свої здібності та 

таланти, методика навчання обов'язково повинна враховувати його вікові можливості та 

індивідуальні особливості розвитку. А саме: темперамент, тип нервової системи, вікові та 

статеві особливості пізнавальних процесів учнів, тип функціональної асиметрії мозку. 

Урахування темпераменту учня також важливо під час використання групових 

форм роботи, оскільки під час навчання у співробітництві, учні взаємодіють з різними 

партнерами. Учитель повинен бути готовим до вирішення конфліктної ситуації, якщо така 

виникне. Для цього необхідно знати темперамент кожного учня. Група може розвалитися, 
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якщо до неї увійшли не сумісні темпераменти: сангвініки з флегматиками або холерики з 

меланхоліками, або, якщо до групи увійшли учні одного темпераменту (наприклад, 

меланхоліки). Різні темпераменти, коли поєднуються, доповнюють один одного. Не 

поєднуються лише протилежності. 

     Щодо вікової мотивації,то у молодших школярів коригувальна робота в цьому 

віці заснована на зміні пізнавальної  сфери. Домінує особистісна мотивація, тому 

мотиваційну сферу коригують через емоційно-вольову сферу, отримання позитивних 

емоцій під час виконання навчальних завдань, подолання шкільних страхів. Але у 

підлітків,коригувальна робота спрямована на зміну впливу соціального середовища, від 

якого залежать бажання, потреби й мотиви навчання. Успішність навчань заснована на 

соціальному статусі школяра, методах і формах організації навчального процесу. 

Працюючи з ними, доречно орієнтуватися на лідера — формального або неформального, а 

роль керівника підлітки не сприймають. Що стосується старшокласників, підвищення 

мотивації засноване на індивідуально-орієнтованій системі врахування індивідуальних 

можливостей, спрямованих на самовизначення, прагнення зберегти свою індивідуальність, 

бути самим собою, з урахуванням мотивів, обумовлених вибором професії. 

Важливою умовою тестування, як універсального педагогічного інструмента, є 

частота його проведення. Необхідно пам’ятати, що тестування— це не самоціль, а 

ефективна форма повторення, узагальнення і впорядкування вивченого.  

Контрольно-оцінювальна функція навчання— це лише елемент добре 

організованого і технологічно продуманого навчально-виховного процесу. Якщо учні 

матимуть міцні знання, то їх оцінювання не становитиме особливих труднощів, в якій би 

формі воно не проводилось. 
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LITERATURE IN THE LANGUAGE CLASS: 

CULTURAL CONTEXTS INNATALIE CLIFFORD BARNEY’S POEMS 

Ramona Mihăilă, Onorina Botezat (Bucharest, Romania) 

The present article intends to analyze the ways of teaching literature in the language 

classes taking into account both methodological approaches to teaching English in context and in 

cultural academic environments. The debate concerning which literary text to be analyzed during 

the language classroom is still open having the opponents claiming that literary terms should be 

taught only during the literature classes while the others agree with the new variety of teaching 

methodological techniques that cover literary and cultural aspects. Alan Maley asserts that “the 

debate about what constitutes literature is relevant to the claims literature has on the language 

classroom since it broadens the range of texts which may be considered for treatment. Classical 

texts are often burdened with linguistic, historical and cultural baggage which come in the way of 

their usefulness as exemplars of contemporary usage. Contemporary quasi-literary texts - such as 

advertising texts - come without this baggage and are perceived as more immediately relevant by 

students” (Maley, 181). 

 Thus, the theoretical demonstration of the present study is applied to the poem “Lines 

Taken from Poems I Shall Not Write” written by the American–born French writer Natalie 

Clifford Barney (1876 –1972).The analysis may start with Billows’ assertion that “to leave poetry 

out of a language course therefore is to renounce an extremely effective and laboursaving method 

of absorbing useful language. It is also to abandon opportunities to humanize and warm what 

may also be a very dry and chilly traffic in words and information. It is to renounce the hope of 

delivering us from the pedestrian writing - if not platitudes - of the textbook writer. It is to 

neglect an important and powerful aid in establishing in the pupils' mind a favourable mental set. 

It is to stop short of what might be most rewarding in the pupil's experience of the language” 

(Billows, 238). He also suggests that poetry to be presented through speech considering that 

poetry is easier to understand when read aloud by a good reader, thus listening comprehension 

being also involved. 

 The students are also introduced to the cultural context by learning biographical facts 

about the writer. In this case, the students deal with the poetess Natalie Clifford Barney who 

wrote her works both in French and in English. She was born in Dayton, Ohio, from a French 

mother, the famous painter Alice Pike Barney, and an English father, businessman. She was 
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interested in French due her governess and later she and her younger sister Laura attended Les 

Ruches, a French boarding school in Fontainebleau, France, founded by feminist Marie 

Souvestre. 

In 1900, NatalieBarney published her first book, a collection of poems calledQuelques 

Portraits- Sonnets of Women(Some Portrait-Sonnets of Women). For more than 60 years, 

Nataliehosted a literary salon, a weekly meetingfor people to socialize and discuss literature, 

music and the arts.On the other hand, the salon was the place where artists who were against the 

war used to come, Oscar Milosz, AugusteRodin, Alan Seeger, Paul Valery, Jeanne Galzy, André 

Gide, Anatole France, Max Jacobs, Louis Aragon, Jean Cocteau, Ford Maddox Ford, W. 

Somerset Maugham, Rainer Maria Rilke, Isadora Duncan. 

As an expatriate in Paris, she supported a lot of other expatriates likeEzra Pound, T.S. 

Eliot, F. Scott Fitzgerald, Sinclair Lewis, William Carlos Williams. 

According to George Wickes,in 1927, Barney started an Académie des Femmes (Women's 

Academy) to honor women writers. This was a response to the influential French Academy 

which had been founded in the 17th century by Louis XIII and whose 40 “immortals” included 

no women at the time. Unlike the French Academy, her Women's Academy was not a formal 

organization, but rather a series of readings held as part of the regular Friday salons. Honorees 

included Colette, Gertrude Stein, Anna Wickham, Rachilde, Lucie Delarue-Mardrus, Mina Loy, 

Djuna Barnes and posthumously, Renée Vivien.” (Wickes, 62) 

Choosing to develop during the language class an analysis of a poem written by such a 

personality connected to the literary and artistic movements of the beginning of the 20th century, 

the students are introduced to cultural landmarks, too, and are invited to compare Natalie Clifford 

Barney’s poem to any other one written by the artists who used to visit her salon. It is assumed 

that the students have already acquired the knowledge concerning the Modern features of 

literature during the literature class. The analysis will be made both by identifying the literary 

devices (style, rhyme, rhythm, verse, similes, epithets, hyperbolas etc.)used in writing the poem, 

but also by pointing out the language traits (synonyms, antonyms, spelling). The analysis will be 

supported by a set of exercises for which the students have to expand sentences, study the words, 

identify grammar issues, answer questions, describe cultural contextsor find myths, archetypes, 

symbols etc.).  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Governess
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У МАЙБУТНЬОМУ 

Мороз Г.М. (Харків) 

Конкурентоспроможність у своїй суті є феноменом, спрямованим на досягнення 

найвищої якості благ для людини, яка, власне, вступає у конкуренцію за них (блага) з 

іншими претендентами — коли йдеться про конкурентоспроможність особистості, то 

найбільш активно розглядаються не кінцеві результати її діяльності, а вміння вистояти й 

перемогти в конкурентній боротьбі. При використанні ігрових технологій навчання 

відбувається перехід від вивчення фактів до опанування сенсом подій, розвитку 

світогляду, набуття навичок застосування у житті накопичених знань, що уможливлюється 

в умовах використання таких засобів інтерактивних технологій, як ігри. 

Ціль дослідження ґрунтується на розкритті умов процесу формування суб'єкта як 

конкурентоспроможного фахівця в процесі професійної діяльності, що важливо в системі 

http://www.gutenberg.org/files/49942/49942-0.txt
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неперервної професійної освіти, яка забезпечує досягнення високого рівня професійної 

майстерності. 

Мета дослідження полягає у виявленні впливу теоретично обґрунтованих та 

експериментально перевірених організаційно-педагогічних умов формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця будь-якої галузі на якість професійної 

підготовки. 

Об'єкт дослідження — професійна підготовка майбутніх фахівців для будь-якої 

галузі у закладі вищої та середньої освіти. 

Предмет дослідження — організаційно-педагогічні умови формування 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців будь-якої галузі у процесі професійної 

підготовки. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що процес підготовки майбутніх 

фахівців до професійної діяльності в будь-якій галузі буде відбуватися більш успішно 

завдяки реалізації такої організаційно-педагогічної умови як відтворення на зайняттях 

життєвих ситуацій відповідно до побутової, громадської та виробничої тематики завдяки 

використанню ігрових технологій.  

Основна частина. Метою роботи є обґрунтування сутності ігор, що 

використовуються у навчанні, та визначення особливостей їх застосування у навчальних 

закладах. 

Поняття “гра” розуміється як заняття, яке підпорядковане сукупності правил і 

прийомів або базується на певних умовах, що розкриває її процесуальний зміст. 

Багатогранність ігрової діяльності, яка розвиває, виховує, соціалізує та концентрується на 

конкретній меті, полягає у збагаченні особи знаннями, уміннями, досвідом (що є сутністю 

поняття “навчання”) та є процесом опанування знань, досвіду з урахуванням досягнень і 

недоліків минулого, набуття навичок, умінь виконувати певні дії, виховувати та виробляти 

в собі певні якості, риси, уміння (що відображає сенс поняття “навчатися”) В. Бусел [1, с. 

706]. Отже, основним завданням застосування ігор у людській діяльності є навчання. 

Застосування ігор як засобу навчання бере початок із давнини – із змагальних 

навчально-виховних занять у Афінах (VІ–ІV ст. до н. е.). В епоху Відродження і 

реформації Т. Кампанелла та Ф. Рабле пропагували принцип ігрового навчання для 

опанування учнями основ наук. За Я. Коменським, навчання може стати універсальною 
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грою для кожної вікової групи учнів. Прагнучи пробудити в дітях інтерес до занять, Я. 

Коменський широко використовував метод драматизації навчального матеріалу. 

Наприклад, на основі підручника “Відкриті двері мов” він написав вісім шкільних п’єс, які 

ввійшли в книгу “Школа-гра”. Особливою формою навчання вважали гру  

Ж.-Ж. Руссо і Ф. Фрабель. У працях А. Макаренка зазначається, що потяг дитини до гри 

необхідно не лише задовольняти, а потрібно “проникнути цією грою все її життя” А. 

Макаренко [2, с. 272]. Активні ігрові методи навчання можна назвати засобом повернення 

в освіту “олюднених знань”, чому надавав великого значення В. Сухомлинський. 

Студент або учень входить у світ навчальної гри, як у життя — починає діяти, 

пізнаючи невидиму межу між реальністю та умовністю, засвоює оптимальні зразки 

професійних дій, продукує більш ефективні варіанти професійної діяльності, що 

допомагає йому в пошуку її сенсу та формуванні професійної компетентності. 

Висновок. Ігрові технології на заняттях — це сила і мудрість, це життя і розвиток, 

це скарбниця науки, де панує дух творчості, співпраці та співдружності. Це надзвичайно 

важлива діяльність підготовки індивідуума до життя у соціумі, до успішної реалізації та 

утвердження свого «Я». 

Література:  
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ІНТЕГРОВАНЕ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ Й ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ АНГЛЙСЬКОЇ МОВИ  

Морозова О.І. (Харків) 

Україна сьогодні потребує ґрунтовних трансформаційзадля того, щоб остаточно 

позбутися залишків радянського минулого на шляху до євроінтеграції. Важливу роль у 

цьому процесі відіграє модернізація вищої освіти, забезпечення здатності університетів 

будувати ефективні відносини на міжнародному рівні.Широкомасштабний поштовх у бік 

інтернаціоналізації університетської освіти відбувся  на початку нового тисячоліття у 

багатьох країнах світу [1, с.18], і Україна не є тут виключенням. У 2019 році Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна поставив перед собою завдання стати більш 
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інтернаціоналізованим в аспекті наукових досліджень, викладання та участі у рейтингах 

[2].  

Одним із пріоритетів успішної реалізаціїСтратегії Каразінського університету на 

2019-2025 роки [там само] є підвищення рівня володіння студентів англійською мовою, 

оскільки сьогодні спостерігається значний розрив між відповідною потребою ринку праці 

та недостатньою іншомовною компетенцію працівників, що виходять на нього. З метою 

скорочення цього розриву у ХНУ застосовується сучасний підхід до викладання 

англійської мови, дієвість якого доказана досвідом численних країн Європи, а саме,  

Інтегроване вивчення предмету й іноземної мови (CLIL–

ContentandLanguageIntegratedLearning). 

Ключовим принципомCLIL є інтеграція змісту дисципліни з мовною формою під 

час навчання. CLIL умовно поділяють на «жорсткий» (hard) та «м’який» (soft). 

ЖорсткийCLIL передбачає викладання немовних дисциплін іноземною мовою; основну 

увагу при цьому зосереджено на предметному змісті. М’який CLIL застосовується 

викладачами мовних дисциплін, насамперед, англійської, які ставлять перед собою 

завдання навчити їй шляхом залучення знань з різноманітних галузей науки та техніки. 

Саме на ньому зосереджено увагу викладачів факультету іноземних мов ХНУ імені 

В.Н. Каразіна. 

М’який CLILефективніше за традиційні підходи, панівним принципом яких є 

робота над граматикою та темами усної практики, здатний забезпечити розвиток мовних 

вмінь (читання, аудіювання, письма та говоріння) студентів у реальних життєвих 

ситуаціях, у тому числі, академічних. Застосування м’якого CLIL під час контактних годин 

передбачає формування цих базових вмінь у комплексі, а не у штучному відриві одне від 

одного (пор. поширений у вищій школі розподіл за «аспектами», які викладаються різними 

викладачами із застосуванням різних підручників / навчальних матеріалів, значною мірою 

базованих на перекладі). М’який CLIL, навпаки,  передбачає використання лише іноземної 

мови під час усіх занять, які проводяться одним та самим викладачем. Для кращого 

розуміння, особливо на початковому етапі навчання, доцільним є залучення міміки, жестів, 

малюнків, фото, аудіо- та відеоматеріалів.Навчання відбувається з опертям на так звані 

«чотири К»: контент, комунікацію, когніцію та культуру. Усі ці складові перебувають у 

нерозривному зв’язку між собою. Важливу роль відіграє здатність викладача активувати 
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мотивацію студентів, створення сприятливого психологічного клімату під час уроку. 

Домашні завдання плануються у такий спосіб, щоб розвинути вміння студентів навчатися 

автономно, стимулювати їх до користування англійською мовою поза годинами, 

виділеними на неї в розкладі. 

Таким чином, CLIL стимулює спілкування студентів англійською мовою під час 

вирішення реальних питань у дійсних (а не штучно створених) ситуаціях, розвиває їхній 

науковий і життєвий світогляд, поглиблює міжкультурні знання, підвищує мотивацію та 

самооцінкустудентів. Важливою перевагою застосування CLIL є те, що це не потребує 

збільшення кількості контактних годин, але при цьому підвищує загальний обсяг годин 

користування студентами англійською мовою.  
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TEACHING GRAMMAR THROUGH POPULAR SONGS 

Naidina Ye. S., Pieshkova O.G. (Kharkiv) 

Songs present one of the most beautiful and culturally rich resources that can easily be 

used in language classrooms. Songs offer a change from routine classroom activities. They are 

precious resources to develop students’ abilities in listening, speaking, reading, and writing. They 

can also be used to teach a variety of language items such as sentence patterns, vocabulary, 

pronunciation, rhythm, adjectives, and adverbs.  

Songs also assist in understanding and perceiving the target culture. They are the means 

through which cultural themes are presented effectively. Since they provide authentic texts, they 

are motivating. Prosodic features of the language such as stress, rhythm, intonation are presented 

through songs, thus through using them the language which is cut up into a series of structural 

points becomes a whole again. 

If selected properly and adopted carefully, a teacher should benefit from songs in all 

phases of teaching grammar. Songs may both be used for the presentation or the practice phase of 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/strategiya-rozvytku-universitetu-2019-2025-2.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/strategiya-rozvytku-universitetu-2019-2025-2.pdf
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the grammar lesson. They may encourage extensive and intensive listening, and inspire creativity 

and use of imagination in a relaxed classroom atmosphere. While selecting a song the teacher 

should take the age, interests of the learners and the language being used in the song into 

consideration. To enhance learner commitment, it is also beneficial to allow learners to take part 

in the selection of the songs.  

There are various ways of using songs in the classroom. The level of the students, the 

interests and the age of the learners, the grammar point to be studied, and the song itself have 

determinant roles on the procedure. Apart from them, it mainly depends on the creativity of the 

teacher. 

For teenagers or adults in the intermediate or advanced level, it is better to use more 

meaningful or popular songs, which not only review or introduce grammar points but also reflect 

cultural aspects. At the primary level of singing the song, the prosodic features of the language is 

emphasized. At the higher levels, where the practice of grammar points is at the foreground, 

songs can be used with several techniques. Some examples of these techniques are: 

 Gap fills or close texts 

 Focus questions 

 True-false statements 

 Put these lines into the correct sequence 

 Dictation 

 Add a final verse 

 Circle the antonyms/synonyms of the given words 

 Discuss 

A teacher's selection of a technique or a set of techniques should be based on his or her 

objectives for the classroom. After deciding the grammar point to be studied, and the song and 

the techniques to be used, the teacher should prepare an effective lesson plan. Since songs are 

listening activities, it is advisable to present them as a listening lesson, but of course it is 

necessary to integrate all the skills in the process in order to achieve successful teaching. 

When regarding a lesson plan, as a pre-listening activity, the theme, the title, or the 

history of the song can be discussed. By directing the students toward specific areas, problem 

vocabulary items can be picked up in advance. Before listening to the song, it is also beneficial to 

let the students know which grammar points should be studied. At this stage, pictures may also be 
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used to introduce the theme of the song. In the listening stage, some of the techniques listed 

above can be used, but among them gap filling is the most widely used technique. Through such 

gaps, the vocabulary, grammar, or pronunciation are highlighted. This stage can be developed by 

the teacher according to the needs of the students and the grammar point to be studied. 

In the follow-up, integrated skills can be used to complete the overall course structure. 

Since many songs are on themes for which it is easy to find related reading texts, it may lead the 

learner to read a text about the singer or the theme. Besides, many songs give a chance for a 

written reaction of some kind. Opinion questions may lead the learner to write about his own 

thoughts or reflections. Some songs deal with a theme that can be re-exploited through role plays. 

Acting may add enthusiasm to the learning process. Finally, some songs deal with themes, which 

can lead to guided discussion. By leading the students into a discussion, the grammar point could 

be practiced orally and, in a way, naturally. 

As a consequence, the use of songs in language classrooms provides many advantages. 

They entertain and relax the learners while they are learning or practicing a structure, and they 

often eliminate the students negative attitude towards learning. Through providing authenticity 

and context they make the grammar points more understandable and easy. As language teachers, 

we can benefit from using songs, since our concern is to motivate the students and draw their 

utmost attention on the subject during teaching.  

References: 

1. Murphey T. Music and song / T.Murphey. – Oxford: Oxford University Press, 1992. – 

126 p. 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ 

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Наумова О. А. (Харків) 

 У сучасних умовах, коли інформація змінюється майже щоденно, 

особистість має вміти діяти автономно, використовувати засоби навчання  

і набуті вміння інтерактивно, повноцінно функціонувати, для чого вона повинна навчитися 

вчитися впродовж життя. 

Збільшення кількості інформації спонукає вчителів іти шляхом згортання матеріалу 

до найголовнішого таким чином, щоб ті, хто навчаються, змогли на основі отриманих 

знань самостійно нарощувати додаткові знання. Ця теза відіграєособливу роль 
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уметодологіїнавчанняіноземнихмов. Відомевисловлювання "мовінавчитинеможливо, 

мовіможнатількинавчитися" і означає,що те, щотимаєш завтра видати як засвоєне, не 

зробить для тебе чи за тебе хтосьінший, вономусить бути відпрацьовано тобою до 

"завтра", і процесцейбезперервний [2,c. 78]. 

Процес засвоєння знань і умінь учнями відбувається лише завдяки їх власній 

діяльності, яка завжди індивідуальна, за будь-яких методів і форм її організації. Отже, як 

знання і вміння, так і розвитокособистості – цеособистийздобуток кожного, 

отриманийсвоїмивласними силами у процесінавчально-пізнавальноїдіяльності. 

Коучинг є одним із різновидів інноваційної освітньої практики, де коуч займає 

позицію фасилітатора, який спрямовує процес отримання людиною суб’єктивно і 

об’єктивно нового досвіду. Ко́учинг (від англ. coaching — тренерство)  – це мистецтво 

створення середовища, яке полегшує рух людини до бажаних цілей, так, щоб воно 

приносило задоволення, підвищувало результативність, сприяло всебічному розвитку 

особистості [3,c.14]. 

Ключовимелементом у коучингу є усвідомлення, якестає результатом 

посиленняуваги, концентрації й чіткості. Усвідомлення – цездатністьвідбирати і ясно 

сприймати, визначаючиїхнюважливість, факти й інформацію, щостосуютьсясправи. 

Відповідальність – ще одна ключоваконцепція і мета коучингу. Основна задача вчителя-

коуча – не навчити, а стимулюватисамоосвіту для того, щоб в процесідіяльностілюдина 

могла сама знаходити і отримуватинеобхіднізнання. Одним з 

важливихмоментівзастосуваннятехнологіїкоучингу є те, щоучень повинен 

навчитисяставитися до своїхпомилок як до досвіду, якийдопоможеоволодітизнаннями і 

дозволить поглибитиїх. Діяльністьучнів буде результативною лише в тому випадку, якщо 

вони будутьвідповідальні за результатисвогонавчання.Для цьогонеобхідноспільне з 

учнямиплануваннянавчальногопроцесу, де будутьпозначеніцілі, якінеобхіднодосягти. 

Учитель може за допомогоюкоучинговихтехнологійдопомогтиучневіпобачити 

і усвідомитисвоїпомилки (наприклад, використовуючивідкритіпитання), 

можепровокуватиучня на пошукрізноманітнихрішень і на аналізнаявнихресурсів.  Таким 

чином, учень сам досліджуєситуацію, щосклалася, і все, що з нею пов'язано, 

самостійнообирає шлях вирішенняпроблеми з подальшим планом дій. 
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Проведення навчальних занять на основі технології коучингу призводить до 

підвищення вмотивованості учнів, стимулювання їх пізнавальної активності  

і творчості, всебічному розкриттю та розвитку здібностей.Правильна мотивація на 

здійсненняподальшихдосягнень — цевпевненість у завтрашньомудні. 
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HOW TO REDUCE EXAM DAY STRESS 

Nemchonok S.L.(Kharkiv) 

Motivating your students for upcoming exams is quite a difficult task. Students have their 

own reasons for taking an exam-and self-doubt along with added external pressures can 

sometimes lead students off course and make them lose focus. That is why, as teachers, it is 

essential we constantly vary the way exam classes are taught and maintain a student-centered 

environment. This helps ensure learners feel continually encouraged and inspired. So how can we 

go about delivering exam courses for students that keep them engaged and motivated. 

Firstly, focus on student interests. When first meeting students, the initial ‘get to know 

you’ discussion can act a springboard for subsequent parts of the course. By trying to group 

together similar interests that students have, writing or speaking tasks can be given with those in 

mind. In this way, you will not only engage students’ enthusiasm but also provide the opportunity 

for better and more natural language to be produced. 

Secondly, give students some autonomy. It is important during a course for students to 

feel that they are in control of their own learning. Simply ask students what they would like to 

focus on in a class especially in a written task which allows for a more student-centered learning 

https://coachingineducation.ru/udivitelnyj-i-prostoj%202
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environment. The role of the teacher is then a facilitator, encouraging learner autonomy, which 

enables students to work independently and in cooperation with others. 

Thirdly, encourage collaboration and competition. When working in pairs or groups, 

learners may have to justify their ideas or articulate an answer. This presupposes peer correction 

and more critical analysis of their progress. By getting students to work to work together we 

encourage them to learn from each other. At the same time, we can make classes more dynamic 

by introducing a timed and competitive to tasks to practice timings for exams. This helps create a 

higher-class atmosphere and offers a more enjoyable way to practice common task types. The 

should also take the time to analyze previous exams. Watching previous speaking exams online 

and analyzing them or looking at the marking criteria in groups can also be a way to improve 

speaking habits. It may also make students feel more confident about their own performances in 

the exam or give them something concrete to aspire to. Of great value for a teacher is to offer 

praise at the right time. A challenge during any exam always seems to be finding the right time, 

or any time, to give praise or recognition. Identifying a moment when a student excels in 

something or has made an improvement is crucial in motivating students. They will feel as 

though they are being paid attention to as an individual, and it can boost wavering confidence 

levels as the exam draws nearer. 

Homework should always be followed up on. If a written task has been given, ensure that 

after checking the work, you are allowing the student to correct their own errors that you have 

identified. This avoids fossilisation of errors and encourages confidence in a student’s own 

ability. 

Finally, it is important for us as teachers to remember that student motivation levels will 

be a continual challenge, particularly on exam courses. Not every student will feel demotivated or 

those who do, may not feel it at the same time. 

Ultimately it is up to us to ensure that we provide a classroom environment that is 

conducive to successful learning. We should aim to offer words of encouragement when needed, 

and give practical advice to ensure that each student is reaching their full potential.  Our students 

should progress in the knowledge of the language and then be able to transfer that knowledge 

confidently and successfully into their future exams. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ МЕТОДИКИ CLIL НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Очкур Т.І. (Харків) 

     В умовах інтеграції та глобалізації спостерігається неабиякий попит на 

конкурентоспроможних фахівців, які добре володіють іноземними мовами. Тобто 

володіння іноземною мовою є вимогою часу, інструментом набуття нових знань і 

розширення професійних можливостей. Одним із успішно застосовуваних методів 

викладання іноземної мови є предметно-мовне інтегроване навчання (Content and Language 

Integrated Learning – CLIL). 

     Метою методики CLIL є органічне поєднання фахових знань, предметно-мовних 

та загальномовних компетенцій. Уперше термін CLIL був запропонований Девідом 

Маршем у 1994 році: «CLIL має відношення до ситуацій, у яких навчальні предмети або їх 

частини вивчаються іноземною мовою з подвійною метою – вивчити предмет, вивчаючи 

при цьому іноземну мову» [1]. Проблемі предметно-мовного інтегрованого навчання у 

своїх роботах приділяли увагу такі дослідники, як М. Аллен, А. Бонне, Л. Коллінз, 

Л.Г. Мовчан. Найбільш поширеним є наступне визначення: «CLIL – це дидактична 

методика, що дозволяє сформувати в учнів лінгвістичні й комунікативні компетенції на 

нерідній мові в тому ж навчальному контексті, в якому виникає формування й розвиток 

загально навчальних знань та умінь» [2]. 

     Для вдалого проведення уроку з використанням методики CLIL необхідна 

наявність її основних аспектів, так званих 4 «С»: 

     - Content – зміст навчального матеріалу, який передбачає розвиток знань та 

умінь з обраного предмету; 

     - Communication – спілкування, яке передбачає використання іноземної мови для 

вивчення обраного предмету, і навпаки; 

     - Cognition – пізнання, яке передбачає розвиток логічного мислення та уміння 

поєднувати отриманні знання із висловлюванням власних думок іноземною мовою; 

     - Culture – розвиток культури мовлення, соціалізація в сучасному 

полікультурному просторі. 

     На уроках із застосуванням предметно-мовного інтегрованого навчання 

формуються усі навички: аудіювання, читання, говоріння та письмо. Зазвичай учні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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прослуховують або читають текст з певної теми та виконують завдання до нього 

(заповнюють таблиці, створюють діаграми, проекти тощо). Але увага фокусується не 

стільки на відпрацюванні граматичного матеріалу, скільки на засвоєнні лексики та 

розвитку комунікативних навичок з теми, що вивчається. 

     Отже, при правильному врахуванні всіх факторів, застосування методики CLIL 

дозволить значно підвищити мотивацію учнів у вивченні іноземної мови, навчити їх 

свідомо й вільно використовувати іноземну мову в повсякденному житті, розширити їх 

кругозір, знання та прийняття інших культур і цінностей, розвивати й удосконалювати 

лінгвістичні та комунікативні компетенції через вивчення іноземної мови. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 

ЧИТАННЯ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

Павлова Л.В. (Харків) 

Читання –універсальний засіб отримання інформації. В процесі навчання студентам 

доводиться читати велику кількість текстів іноземними мовами, щоб отримати необхідну 

інформацію з різних галузей знань. Вільне володіння студентами закладів вищої освіти 

навичками читання літератури іноземною мовою – актуальна вимога сучасної освіти. 

Основним засобом формування і розвитку навичок читання є навчальний текст, а 

вміння опрацьовувати різні види навчальних текстів веде к формуванню професійно-

досконалого мовлення [1]. 

Сучасні комп’ютерні технології стали невід’ємною частиною нашого життя і 

можуть бути активним учасником освітнього процесу.Незалежно від того, чи ви вивчаєте 

http://kochenkova.ru/publ/html
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англійську як другу мову, чи просто намагаєтесь збільшити та вдосконалити свої 

словникові запаси,Інтернет може допомогти багатьма способами[2]. Зокрема,Інтернет-

ресурси можуть бути джерелом актуальних науково-технічних текстів іноземною 

мовою,які можуть успішно використовуватися в якості навчальних. 

Найбільш оптимальний підхід  до цього виду навчальної діяльності–  кооперативна 

робота викладачів іноземної мови і фахівців факультетів університету, спрямовану на 

аналіз і відбірІнтернет-ресурсів. Тільки за цих умов можна говорити про якість 

викладеного матеріалу і його мовногонаповнення.  

Матеріали з Інтернету – це чудова нагода для викладача іноземної мови 

урізноманітнити навчальній матеріал як для роботи в аудиторної, так і поза її межами.Ці 

джерела з обов’язковим подальшим їх відпрацьовуванням за допомогою вже відомих 

ефективних видів читання (scanning,searching,skimming, тощо), та різноманітних лексико-

граматичних вправ можуть успішно виступати  для відпрацьовування навичок читання.  

Позитивні результати щодо розвитку навичок читання у студентів показує 

використання начитаних носіями автентичних текстів і відеоматеріалів із субтитрами, які 

знаходяться у вільному доступі на таких Інтернет сайтах як BBCLearningEnglish, 

SpotlightEnglish,TedEd тощо. Вони охоплюють різноманітні сфери життя сучасного 

суспільства, включаючинаукові і науково-популярні тексти, і позитивно впливають на 

зацікавленість студентів як до викладеної в них інформації, так і до вивчення англійської 

мови. Такі тексти добре підходять для ознайомлювального читання, що не передбачає 

перевірку дослівного перекладу прочитаного. Вони сприяють розвитку навичок 

прослуховування, закріплюють правильну вимову слів. Крім того вони можуть бути 

використані для самостійного відпрацьовування студентами швидкості читання. Чим 

швидше і правильніше студент читає, тим краще він сприймає іноземну мову і нею 

розмовляє. 

Завдяки читанню, здобувачі освіти  опановують більшу ступінь зрілості у володінні 

іноземною мовою, яка дозволяє їм краще орієнтуватися в іноземних джерелах при 

підготовці курсових робіт і дипломних проектів, а також  в їх  подальшій науковій 

діяльності. 

Робота у глобальній мережі Інтернетпідвищує зацікавленість студентів до читання 

та сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців. 
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СТРАТЕГІЯ МОВНОЇ ОСВІТИ 

 НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ХНУ 

Пасинок В.Г. (Харків) 

Важливою складовою стратегічної лінії розвитку Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна у 2019-2025 рр. є проєкт «Англійська мова в освітньому 

процесі». Його спрямовано на нарощення сталого потенціалу ХНУ у сфері викладання 

англійської мови, що передбачаємовнупідготовку студентів до рівня В2 (для студентів 

спеціальностей із менш високими мовними вимогами, наприклад, фізико-математичні, 

природничі науки) та С1 (для спеціальностей з високими мовними вимогами, наприклад, 

право, економіка)  за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [2]. 

Зважаючи на те, що ефективне підвищення рівня англійської мови студентів ХНУ 

потребує якісної мовної підготовки викладачів, факультет іноземних мов, на якому вже 

тривалий час працює Лінгвістичний центр, виступив ініціатором створенняМіжнародного 

центру мовної сертифікації. Обидва центри готують викладачів немовних факультетів до 

сертифікації за рівнем В2 та С1. Окрім того, викладачі немовних дисциплін мають 

можливість здобути на факультеті іноземних мов другу освіту.Вільне володіння 

англійською мовою дозволить збільшити кількість фахових дисциплін, що викладаються у 

ХНУ англійською мовою. Здобуття міжнародного сертифікату, диплому фахівця з 

іноземних мов також сприятиме збільшенню кількості наукових публікацій у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних.Інші ініціативи факультету стосуються системних 

змін у навчальних планах підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії, 

осучаснення чинних процедур тестування й оцінки, розробку навчальних матеріалів, що 
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відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям, підвищення академічної мобільності 

студентів тощо.Чільне місце у підготовці майбутніх вчителів англійської мови на 

факультеті іноземних мов ХНУ посідають методиката педагогіка, у чому виявляється 

відхід від панівної моделі радянських часів, яка презентувалафілологію як базову 

дисципліну [1, c. 28]. 

Загальна концепція підготовки фахівців з англійської мови дістала втілення у 

міжнародному проєкті «Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземної мови як шлях 

до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні» за участі 

викладачів факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна.Проєктом передбачено 

уведення восьми нових курсів англійською мовою (п’ять – для  студентів та аспірантів 

факультету іноземних мов, а три – загальноуніверситетські). Серед них – курси з 

предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL–ContentandLanguageIntegratedLearning), 

академічного письма, медійної грамотності та багатомовної освіти. Методологічний 

принцип предметно-мовного інтегрованого навчання стосується викладення предмета 

мовою, що не є для студента основною. Хоча й цей принцип не є абсолютно новим 

(пор.bilingualeducation, immersion, cross-culturalteaching, content-basedinstruction, 

languageforspecificpurposes, etc.), його інноваційність міститься у синтезі, що передбачає 

паритетні відносини між мовним та предметним змістом. Особливого значення у контексті 

пандемії коронавірусу набуває передбачене проєктом створення загальноуніверситетского 

дистанційного курсу з предметно-інтегрованого мовного навчання, доступ до якого 

матимуть, окрім викладачів і студентів університету, вчителі шкіл. Це дозволить згодом 

поширити сучасні принципи навчання англійської мови на середню освіту. 

Вищевикладене є свідченням того, що ініціативи факультету іноземних мов із 

впровадження генеральної стратегії розвитку Каразінського університету у 2019-2025 роки 

не є ізольованимикроками, а являють собою збалансовану стратегічну лінію, скеровану на 

реалізацію ґрунтовних трансформацій, яких потребує від освітян сучасність. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХГОЛОГІЙ У НАВЧАННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Пліс В.П. (Харків) 

 Швидкий розвиток нових інформаційних технологій стає рушійною силою не 

тільки у виробничих галузях, а й у сфері освіти. Сучасний комп'ютер може повніше 

задовольнити дидактичні вимоги, які ставляться до матеріального забезпечення 

навчального процесу. 

 Розглядаючи питання ефективності та оптимізації процесу навчання за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, багато авторів (І. Роберт, П. 

Підкасистий, Б. Гершунський та ін.) приділяють особливу увагу аналізу психолого-

педагогічних аспектів раціонального використання комп'ютера в навчальній діяльності та 

аналізують досвід практичного застосування інформаційно-комунікаційних технологій[5]. 

Із зростанням продуктивності персональних комп'ютерів стало можливим 

забезпечення різних видів освітньої діяльності завдяки комплексному використанню 

різних типів інформаційних процесів у рамках єдиного технічного комплексу. Сучасне 

навчання іноземній мові вже неможливо уявити без мультимедіа, які дозволяють 

використовувати текст, звук, графіку, відео й анімацію в інтерактивному режимі. Тому 

сучасному педагогу недостатньо мати глибокі предметні знання і володіти практичними 

вміннями та навичками. Він повинен бути обізнаним в області мультимедійних 

навчальних систем[3]. 

Уперше термін «мультимедіа» з'явився у 1965 році і усе ще продовжує розвиватися, 

і в міру виникнення і використання нових технологій він набуває нових властивостей [2]. 

Ю. Браун пропонує класифікувати мультимедійні засоби навчання за методичним 

призначенням: навчальні – призначені для вивчення нового матеріалу; тренувальні – для 

відпрацювання умінь і навичок; контролюючі – для контролю рівня засвоєння; 

демонстраційні – для наочного подання навчального матеріалу; ігрові; дозвіллєві [1]. 

Власне мультимедійні навчальні системи можна розглядати як інтегроване 

об’єднання багатьох автономних навчальних систем. Так, наприклад, Л. Пархуць та С. 

Ясинська під автоматизованою навчальною системою розуміють узгоджену сукупність 

навчальних матеріалів, засобів їх розробки, зберігання, передачі й доступу до них, 
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призначену для цілей навчання і засновану на використанні сучасних інформаційних 

технологій[4]. 

Використання мультимедійних продуктів під час вивчення певної теми чи предмету 

як основного джерела одержання інформації може відбуватися під керівництвом учителя 

та без нього. Робота з мультимедійним продуктом без керівництва педагога, породжує 

виникнення самостійного мультимедійно-навчального середовища, яке призначене для 

виявлення, розкриття і розвитку здібностей та навчальних можливостей учнів, створення 

умов для якісного самостійного засвоєння матеріалу. Недоліками цього виду навчання є 

нездатність глибоко оволодіти знаннями, визначити і зрозуміти сутність головного у 

даному тематичному блоці. Саме тому у взаємодії «учень – засіб навчання» вчитель 

завжди має виступати організатором такого виду спілкування та коригувати їхню 

взаємодію. 
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ВЛОГИ ТА ВАЙНИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 

Пруднікова А.О (Харків) 

Застосування візуальних реквізитів у процесі навчання іноземної мови є досить 

успішним, оскільки відеоматеріали дозволяють розвивати всі види комунікативної 

діяльності[3].Відеоматеріали є доступними та зручними для використання на заняттях з 

англійської мови, що обумовлено великим вибором відео ресурсів різної тематики та 

тривалості, що не буде суперечити програмі навчання, а поєднання візуальних зображень 

та аудіо презентацій може слугувати стимулюючим фактором навіть для студентів з 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2320
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невисоким рівнем володіння мови. Ми маємо модернізувати методику навчання мови 

імплементувавши сучасні види відеоряду, які зацікавлять молодь і тим самим спонукають 

її до вивчення мови. 

Такі нові види відео включають влоги та вайни. 

Відеоблог (скорочено влог [англ. vlog, від videoblog або videolog]) — це форма блогу, в 

якому засобом передачі інформації є відео[1]. Відеоблог є формою веб-телебачення. 

Записи в відеоблогах поєднують вбудоване відео або відео-зв'язок з підтримкою тексту, 

зображень та інших метаданих. Записи можуть бути зроблені у вигляді одного блоку або 

складатися з декількох частин. Відеоблоги дуже популярні на YouTube. Частіш за все, 

влоги мають вигляд репортажу або монологу влогера на певні теми (демонстрація свого 

дому, огляд косметики чи техніки, висловлення думки з приводу різних тем тощо). 

Вайн (або скетч) − це дуже короткий ролик, зазвичай довжиною від двох до 

двадцяти секунд які викладають в Інстаграм або в інші соціальні мережі.Вайни, як 

правило, показують якісь моменти з життя базовані на гумористичних моментах у різних 

сверах життєдіяльності людей[4].Назву  «вайн» було взято від назви мобільного додатка 

«Vine», яке дозволяло записувати короткі ролики (до шести секунд), де вперше і був 

розміщений даний вид відео [2]. 

Потреба залучати нові формати відеоряду у методики навчання іноземної 

мовиполягає в актуальністі. Методики повинні бути орієнтовані на молоде покоління, 

адже вони є головною аудиторією вивчення іноземних мов. Актуальність полягає в тому, 

що за останні роки інтерес до такого виду онлайн-діяльності як створення та розвиток 

влог- та вайн-каналів серед молоді неймовірно виріс. Із зв’язком з монетизацією таких 

платформ як Youtube та Instagram, професійна орієнтованість представників молоді 

радикально змінилась. Професії юристів, вчителів, вчених та навіть програмістів або 

працівників IT-сфери відходять на друге місце. Ствердження «Хочу бути влогером, 

знімати відео і заробляти на цьому гроші» часто сходять з вуст дітей та підлітків. І зараз 

майже у кожного представника молоді є своя сторінка в Instagram або відео-канали на 

різних платформах, де вони завантажують тематичні відео, розповідаючи про своє життя.  

Сучасні інтернет школи вивчення іноземних мов залучають відомих блогерів для 

запису відеоряду, яркий зацікавить молодь. Адже зазвичай студентам пропонуються для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/YouTube
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вивчення теми, які не є для них цікавими у більшості випадків. Із розвитком соціальних 

мереж з'явився попит на такі види відеоряд як вайни та влоги.  

Наша ціль полягає у тому, щоб адаптувати  вищезазначені види відеоряду для 

залучення у вивченні іноземної мови на прикладах відомих англомовних влогерів та 

вайнерів. Таким чином ми зможем ще більше зацікавити та залучити учнів та студентів до 

вивчення іноземної мови. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ) 

Радченко Л.В., Кутенська І.М. (Харків) 

Враховуючи вимоги сучасного розвитку освіти у світі в цілому і в Україні, зокрема, 

доцільним вважається впровадження новітніх технологій у процес навчання. Практичний 

досвід показує, що використання в навчальному процесі інтерактивних технологій 

навчання допомагає їм досягти плавного переходу від набуття лексичних мовленнєвих 

умінь у процесі комунікації, збільшить діапазон термінологічної лексики за фахом, 

зробить процес навчання цікавим, пізнавальним, професійно-спрямованим та особистісно 

значущим. 

Інтерактивні технології навчання стимулюють когнітивні процеси та активізують 

мовний і мовленнєвий матеріал в іншомовному спілкуванні студентів, розвивають їхні 

творчі здібності і професійно орієнтовані вміння в наближених до реальних умов. 

Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання іноземної мови, 

проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, робота з навчальними комп’ютерними програмами, дистанційні технології в 

навчанні іноземних мов, створення презентацій в програмному середовищі Microsoft 

PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі Internet.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Vlog
https://en.wikipedia.org/wiki/Vine_(service)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sketch_comedy
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На жаль, французька мова, в порівнянні з англійською, опинилась у тіні у 

віртуальному Інтернет просторі. Однак в мережі с достатня кількість сайтів, які можуть 

зацікавити викладачів та учнів.  

Список франкомовних сайтів 

На сайті Lexique FLE delafamillePerrot цікаво 

представлена лексика 
http://www.lexiquefle.fr/ 

Більшість французьких газет і журналів мають свої web-сторінки: 

Французька газета LeMonde http://www.lemonde.fr 

Французька газета LeParisien http://www.leparisien.fr 

Французька газета Libération http://www.liberation.com 

Журнал LeFrançaisdanslemonde http://www.fdlm.org/ 

Французька газета Nouvelobservateur www .nouvelobs. com 

Навчальні сайти http://www.lepointdufle.net/cour

 s-de- навчання граматики і лексики http:www.lepointdufle.net/apprendr

endre a навчання читання http://www.ciel.fr/apprendrefrancais 

 http://www.cіep. fr/tester/testlang 

Використовуючи ресурси мережі Інтернет, можна більш ефективно вирішувати 

цілий ряд дидактичних завдань на уроці французької мови. 

Таким чином, такі умови та потреби сучасного життя зумовили виникнення нового 

напрямку у вивченні іноземної мови - застосування таких інноваційних технологій, як 

комп'ютеризоване навчання. Використання комп'ютеру у процесі вивчення французької 

мови сприяє виконанню таких завдань для зацікавлення французькою мовою, унаочнення 

навчального матеріалу, розширення знань учнів з певної навчальної теми, перевірка та 

самоперевірка набутих знань та умінь.Метою використання таких навчальних 

комп'ютерних програм є навчання учнів французькій мові через наближення їх до 

реальних життєвих ситуацій. 

Впровадження та застосування новітніх технологій, а саме комп'ютерних 

навчальних програм на заняттях французької мови це:  

- ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб;  

- допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності учнів; 

- засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати французьку мову; 

- швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, вмінь учнів; 

http://www.lexiquefle.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.fdlm.org/
http://www.lepointdufle.net/cour
http://www.lepointdufle.net/cour
http://www.lepointdufle.net/apprendre
http://www.lepointdufle.net/apprendre
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- засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності. 

Пошук новітніх технологій навчання іноземної мови зумовлена рядом обставин. 

По-перше, ефективність навчання іноземної мови за традиційною системою в значній мірі 

не відповідає вимогам, що пред'являються до рівня знання мови. По- друге, недостатньо 

розроблена теорія і практика технологічних основ навчання іноземним мовам. 

На заняттях процес навчання стає більш привабливим для учнів, так як вони 

отримують необмежений доступ до цікавих країнознавчих матеріалів, що вигідно 

відрізняється від статичних застарілих текстів у підручнику.  

Отже, створення якісно іншої системи навчання в освітньому закладі є неможливим 

без урахування та використання потенціалу новітніх засобів вивчення іноземної мови, 

серед яких особливе місце посідає мультимедійне забезпечення. Воно створює необхідні 

умови для активізації пізнавальної та мовної діяльності кожного учня, надаючи 

можливість засвоїти новий матеріал, одержати достатню країнознавчу, професійну 

інформацію, ознайомитись з великою кількістю оригінальних текстів, відеоматеріалів, 

одержати достатню кількість інформації для формування необхідних навичок та вмінь. 

Крім цього, використання комп'ютерних технологій в викладанні французької мови 

дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної 

діяльності учнів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також 

подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної 

компетенції учнів при вивчанні французької мови. 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

Рапава Р. Б (Харків); Алавердові Е. В (Грузія) 

Сьогодення можна назвати ерою інформатики та телекомунікації. Це ера 

спілкування, трансферу інформації та знань. Навчання і робота, сьогодні ці два слова стали 

синонімами: професійні знання старіють дуже швидко, тому необхідно їхнє постійне 

вдосконалювання. Світова телекомунікаційна інфраструктура дає сьогодні можливість 

створення систем масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, 

незалежно від тимчасових і просторових поясів. Дистанційне навчання ввійшло в XXІ 

століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки високого 

кваліфікаційного рівня фахівців.  
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Термін "дистанційне навчання" не має посилань на якусь конкретну технологію, а 

представляє собою новий спосіб навчання, що дозволяє вийти за вузькі межі навчання в 

аудиторії. Дистанційне навчання – це практика, що пов’язує викладача, учня, а також 

засоби взаємодії між учасниками навчального процесу, які знаходяться територіально у 

різних регіонах.  

При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні методи 

надання навчальної інформації. Уже змінилося кілька поколінь використаних технологій - 

від традиційних друкованих видань до найсучасніших комп'ютерних технологій (радіо, 

телебачення, аудио/відеотрансляції, аудио/відеоконференції, E- Learnіng/onlіneLearnіng, 

Інтернет- конференції, інтернет-трансляції). 

Використання технологій дистанційного навчання дозволяє: 

–  знизити витрати на проведення навчання (витрат на оренду приміщень, поїздок 

до місця навчання, як студентів, так і викладачів та інше); 

– проводити навчання великої кількості людей; 

– підвищити якість навчання за рахунок застосування сучасних засобів, об'ємних 

електронних бібліотек та інше; 

– створити єдине освітнє середовище (особливо актуально для корпоративного 

навчання). 

Дистанційне навчання відкриває студентам доступ до нетрадиційних джерел 

інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для творчості, 

знаходження і закріплення різних професійних навичок, а викладачам дозволяє 

реалізовувати принципово нові форми і методи навчання із застосуванням 

концептуального і математичного моделювання явищ і процесів. 

 

Більшість ВНЗ надає перевагу системі дистанційного навчання moodle. 

Зустрічаються поодинокі випадки використання ATutor, Прометей та інших систем. 

Більшість закладів позиціонує не дистанційну освіту в чистому вигляді, а перехідний етап, 

заочно-дистанційну форму. З цього можна зробити висновок, що дистанційна освіта ще не 

має тих можливостей, як у західних країнах і знаходиться на початковому етапі. Заочно-

дистанційна форма навчання має свої переваги, але не дає ту свободу дій студенту як 

дистанційна.  
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В умовах кардинальних змін в освіті, впровадження нових прогресивних форм і 

методів у навчальний процес, в межах дослідження, актуалізується питання про 

організаційно-методичне забезпечення впровадження дистанційного навчання у вищих 

навчальних закладах.  

Необхідність впровадження дистанційних технологій не викликає сумніву і 

вітчизняним ВНЗ необхідно не тільки впроваджувати зарубіжні технології та приймати 

фінансову допомогу, а й розроблювати власні моделі дистанційного навчання та 

відповідно фінансувати їх.  

Актуальним напрямом подальшої роботи є аналіз стану дистанційної освіти в 

Україні в теорії та практиці діяльності ВНЗ, уточнення сутності базових понять, 

теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних принципів розробки та використання 

елементів дистанційних технологій. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ – ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ 

КОМПОНЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ  УЧНІВ ДО СКЛАДАННЯ ЗНО З АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

Різник Л.М., Колісник Ю.О. (Балаклія) 

Зовнішнє Незалежне Оцінювання з англійської мови – це досить складний іспит та 

порівняно новий вигляд перевірки знань для старшокласників. Метаі завданняЗНО з 

іноземнихмоввизначенівпрограмі, затвердженійМіністерствомосвіти і наукиУкраїни. 

Порівнявшиїх з вимогами Державного стандарту загальноїсередньоїосвітидо 

рівнязагальноосвітньоїпідготовкиучнів у галузі «Іноземнімови», предметними 

компетентностямидисциплінцієїгалузі – англійськамова,німецькамова, французькамова, 

іспанськамова, яківиокремлюютьсяукраїнськиминауковцями, таміжнародною системою 

цілейнавчанняупізнавальнійсфері(так звана,таксономія Б. Блума), 

можназробитивисновок,щоціліЗНО значноюміроювідповідаютьназваним стандартам.Що 

ж таке тестування і навіщо воно застосовується? 

Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування 

заданим специфікаціям. Тестування — один з розділів діагностики. 

Якість тестування і достовірність його результатів значною мірою залежить від 

методів тестування та складу тестів. 
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Для того, щоб тестування мало позитивний результат, необхідно велику увагу 

приділяти саме виконанню різноманітних тестів на уроках англійської мови. 

Основними засадами для вибору змісту тестів слугують завдання комунікативно-

когнітивного спрямування. Метою запропонованих завдань є визначення рівня володіння 

лексичним та граматичним матеріалом. 

Існують такі форми запропонованих завдань: 

- завдання з вибором однієї правильної відповіді; 

- завдання на визначення правильності/неправильності твердження; 

- завдання на встановлення відповідності; 

- завдання на заповнення пропусків у тексті; 

- завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

За допомогою тестових завдань учні розвивають уміння та навички з 

читання.Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в писемному 

повідомленні допомагають учням сконцентруватися на виконання комунікативної 

діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов’язані з інтересами та 

комунікативними потребами, із змістом шкільної програми.  

Таким чином, у ході тестування учні виконують комунікативні завдання, 

спрямовані на перевірку рівня сформованості саме цих умінь. 

Отже, використаннярізноманітних тестових вправ на уроках англійської мови є 

вагомою підготовкою учнів до складання ЗНО. 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 досконалості, самоорганізації, самоуправління, наполегливість, здатність до роздумів, 

відповідальність за свою роботу. Тестові завдання сприяють розвитку бажання успішно 

працювати та, як результат, підвищенню навчальних досягнень та успішному 

проходженню ЗНО. 

Література 

1. Булгакова В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти. 

Методичка ЗНО. Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного 

оцінювання в навчальному процесі на уроках іноземних мов. 2. Карпова С., Кулакова Л., 

Набокова І. Навчально-методичний посібник. Зовнішнє Незалежне Оцінювання. 
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ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНИХ ІСПИТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

Рубцов І.В.  (Харків) 

Широко відомо, що людям, які бажають жити, вчитися або працювати в 

англомовних країнах, необхідно підтвердити своє знання англійської. Для цього 

застосовуються спеціальні системи тестування або іспити, такі як IELTS, TOEFL, FCE 

тощо. 

Для роботодавців, університетів і різноманітних державних організацій високий 

бал, отриманий на таких іспитах є доказом впевненого володіння англійською мовою. 

Причиною невдачі на міжнародних іспитах є не тільки прогалини в знаннях англійської 

мови, а й типові помилки, які деякі студенти навіть не усвідомлюють.  

Дуже негативно на результатах може позначитися відсутність навчального плану. 

Не треба сподіватися лише на вдачу, бо везіння спрацьовує не завжди. Необхідно скласти 

навчальний план, який би детально описувати заняття протягом усього підготовчого 

періоду. Варто врахувати, що навчанню бажано присвячувати не менш години на день. 

Зазначимо, що під час проходження тестів багато претендентів ігнорують інструкції 

з виконання завдань. Щоб заощадити час конкурсанти відразу починають відповідати. 

Найбільша кількість помилок допускається в питаннях з відповідями «yes», «no», 

«notgiven», замість яких часто відповідають «true», «false». Саме тому рекомендується 

уважно читати всі пояснення до питань і завдань. 

Майже найголовнішим недоліком є неправильний розподіл часу. Час – це дійсно 

ворог на будь-якому тесті або іспиті. Екзаменатори та спостерігачі не дадуть вам навіть 

зайвої секунди. Виконуючи listeningтаreading треба уважно читати завдання, 

підкреслюючи ключові слова намагатися передбачити відповіді. Під час слухання 

необхідно максимально сконцентруватись. Не можна панікувати, якщо на якесь запитання 

ви не почули відповідь, інакше є ризик пропустити і наступні завдання. 
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Багато хто помилково вважає, що прекрасне знання англійської дозволить їм з 

легкістю скласти іспит, і не звертає уваги на спеціальні техніки. Наприклад, 

для reading одними з найнеобхідніших технік є skimming таscanning, які допомагають 

вкластися у виділений час і правильно виконати завдання цієї частини іспиту. Треба 

пам'ятати, що іноді необов'язково розуміти 100% тексту. Завдання – знайти потрібну 

інформацію.  

Граматика є одним з головних моментів, на які треба звернути увагу. Підхід «аби 

мене зрозуміли» в міжнародних тестах не працює. Зазвичай ігноруються артиклі, 

неправильно вживаються перфектні часи, умовні речення, пасивний стан, тощо.Саме тому 

обов'язково треба відпрацювати «продвинуті» граматичні явища: perfectcontinuoustenses, 

thirdandmixedconditionals, pastmodals, inversion, emphaticconstructions, passivevoice, 

complexsentences. 

Під час усної бесіди пауза довше 5 секунд може бути розцінена як абсолютне 

нерозуміння екзаменатора – і бал буде відповідний. А фраза «Я не розумію» може стати 

смертельним вироком. Щоб виграти час, використовуйте вислови That's a toughquestion, 

Letmesee. Якщо запитання екзаменатора не зовсім зрозуміле, то можна використати фрази, 

які «врятують» ситуацію: Couldyousaythatagain, please? Doyoumean...? 

Чи не найголовнішим моментом є позитивний настрій. Постійні думки про невдачу 

ніяким чином не допоможуть успішно здати тест. Зайве занепокоєння нікому не піде на 

користь. Якщо була виконана попередня ретельна практична робота, думки будуть лише 

про позитив.  

Література: 

1. IELTSteacher’shandbook [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.ielts.org/-/ media/publications/guide-for-teachers/ielts-guide-forteachers-2017-

uk.ashx   2. CambridgeEnglish: LanguageAssessment. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://cambridgeenglish.org.ru/exams-and-qualifications/first/index.aspx  3. 

InterPressExamsCenter. [Електронний ресурс]: Сайт з міжнародних іспитів. Режим доступу: 

http://www.examskz.com/toeic_1.php/ 
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ВИКОРИСТАННЯ СЕНКАНУ(CINQUAIN) ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ 

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Рубцова М.А.  (Харків) 

Завданням сучасного викладачає вивчення і створення тих педагогічних умов, в 

яких формується навчально-пізнавальна компетенція студентів. Студенти, проте, 

відчувають значні труднощі в діяльності, що вимагає використання знань для вирішення 

конкретних життєвих завдань або проблемних ситуацій, хоча можуть добре володіти 

набором теоретичних знань [2, c.17]. Найбільш гостро ця проблема стоїть в сфері 

іншомовної освіти, оскільки головна мета навчання мови у вищій школі є оволодіння 

комунікативною компетенцією. Педагогу необхідні такі інструменти викладання, які 

допоможуть проконтролювати якість отриманої студентами інформації, створити 

оптимальні умови для рефлексії учнів. 

Прийомів, спрямованих на творче застосування накопичених знань, які, при цьому, 

були б технологічні та ефективні, не так багато, Саме це робить їх цінними в щоденній 

діяльності педагога. Такими прийомами є інтерактивні методики, які дозволяють 

включити в процес навчання почуття, емоції, вольові якості людини, а не тільки задіяти 

його свідомість. 

Одним з таких інтерактивних методів є сенкан (від фр. Cinquains, англ. Cinquain) –

віршована форма, що складається з п’яти рядків. Виникла вона під впливом японської 

поезії на початку XX століття в США, а в подальшому стала використовуватися в 

дидактичних цілях, як ефективний метод розвитку образної мови, який дозволяє швидко 

отримати результат. Причому, текст став ґрунтуватися не на складовій залежності, а на 

змістовнійта синтаксичній заданості кожного рядка. Таким чином «сенкан» став коротким 

резюме на основі великих обсягів інформації [1]. 

Зазвичай сенкан має наступну структуру: 

 Перший рядок – один іменник або займенник, що відбиває головну тему 

сенкану.Другий рядок – два прикметників або дієприкметник, що описують ознаки і 

властивості обраної теми.Третій рядок – три дієслова або дієприслівника, що описують дії 

в рамках теми.Четвертий рядок – фраза з чотирьох слів, що передає ставлення автора до 

предмету, що описується. П'ятий рядок – одне слово-резюме, яке описує суть предмета або 

явища. 
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Суворе дотримання правил написання сенкануне обов'язкове. Наприклад, в 

четвертому рядку можна використовувати три, п'ять або шість слів, а в п'ятій – два слова. 

Наведемо приклад сенкану за темою«Hobbies»: 

1. Painting 

2. Favourite, exciting, popular 

3. To depict, to use, to mix 

4. Takeone’sbreathaway 

5. Pastime 

Сенкан – це аналіз і синтез інформації, гра слів. Це поезія, яка сприяє творчому 

саморозвитку і висловленню власної думки. Це спосіб написання оригінальних та 

красивих віршів.Складання сенкану на занятті займає порівняно небагато часу, але при 

цьому він є ефективним способом розвитку образної мови, який сприяє швидкому 

отриманню результату. Під час роботи за такою методикою студенти здатні не тільки 

поглибити свої знання з будь-якої теми, а й удосконалити вміння працювати самостійно з 

додатковими джерелами інформації, планувати свою навчальну діяльність. 

Використання викладачем у своїй роботі інноваційних педагогічних 

технологійдопомагає найбільш ефективно розподіляти навчальний час, знижувати 

навантаження на студентів, підвищувати їх мотивацію до навчання. Саме тому 

сенкан набуває все більшої популярності і все частіше застосовується в освітньому 

процесі. 

Література: 

1. Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Сенкан   2. Ященко Н.В. Технологіїякзасіб реалізації 

новоїосвітньої парадигми // Компетентнісно-діяльнісний підхід в системісучасної освіти. 

Барнаул, 2010. C 9-11 
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ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ІЗ ПОЧАТКІВЦЯМИ (НА 

ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ) 

Руднєва І.С. (Харків) 

«Завтра в мене перше заняттязі студентами, яких я зовсім не знаю, и для яких це 

буде перше знайомство з новоюіноземною мовою» - кожного року такі думки приходять в 

голову, можливо кожному з нас.  

Хочу поділитися двома видами завдань, які допоможуть зробити цей перший 

контакт із новою мовою більш успішним.Важливо: при виконанні цих вправ викладач має 

розмовляти виключно іноземною мовою. Важливо: під час  виконанняцих 

завданьвикладачрозмовляє виключноіноземною мовою. 

Перше завдання: ЗНАЙОМСТВО. 

Виконуючице завдання, студентимають представити себе. Завдання складається з 

двох етапів. Це завданнянадає можливість студентам 

звикнутиспілкуватисяіноземноюмовою під час заняття. 

Для першої частинивикладач роздруковує спеціальну форму - анкету, що 

заповнюєвід свого імені, розрізає кожний екземпляр своєї анкети. Для другої 

частинивикладач готує анкетизможливими відповідями студентів та також розрізає.  

Частина перша: Підчас заняття викладачпредставляє себе, супровождуючи 

простими помітками від руки на листізвичайного формату. Далівикладач дає завдання 

іноземною мовою: associez. 

Частинадруга: кожний студент намагається скласти свою анкету. Післяцього 

кожний читає свою анкету вголос. Викладачдопомагає правильно вимовляти слова. 

Завдякицьому завданню студенти складають елементи, що вони почули, у логічні 

пари, вдруге використовують ту ж лексику, намагаються спілкуватися. Крім того, вони 

знайомляться таотримують позитивний досвід таемоції. 

Друге завдання: АБЕТКА.  

Воно теж складається з двох етапів.  

Для обох частинвикладач готуєдекілька комплектів абетки, що розрізає на окремі 

літери. Крім того, викладач готуєаркушіз різними іменниками , у яких бракує літер. 

Іменники слід писати з артиклем.  Викладач також готує аркуш, на якому намальовано 

великий квадрат зі словами j’aime у кутку 
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Перша частина завдання: Студенти намагаються підібрати літери, які кладуть у 

пропущені місця, при цьому вони вимовляють слова, що складають. 

Це завдання подобається студентам, оскільки спонукає довіру та допомагає 

усвідомити, що вони вже знають багато французьких слів. 

Друга частина завдання: Студенти вписують слова, що вони склали, у квадрат та, 

таким чином, отримують речення.  При цьому вони вимовляють ці речення вголос.  

Ця вправа, окрім очевидних «плюсів», допомагає студентам нівелювати негативний 

досвід у вивченні іноземних мов, що вони мали раніше. Крім цього, ці два завдання 

дозволяють навчати по спіралі, постійно повертаючись до вивченого матеріалу. 

Слід відмітити, що ці 2 завдання допомагають досягти 4 основних цілей першого 

уроку нової іноземної мови: 

- створити сприятливу атмосферу, щоб розвинути у студентів бажання повернутися 

– unebonneambience; 

- надати можливість маніпулювати мовою – manipulerlalangue; 

- дати студентам зрозуміти, що для того, щоб спілкуватися, необов'язково розуміти 

все - décomplexer; 

- створити динаміку групи- dinamiquedugroupe. 

Все це буде, безумовно, сприятививченню іноземноїмови. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЛЕПБУКІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ШКОЛІ 

Рибіна І.М. (Харків) 

Навчальне проектування на заняттях з іноземної мови направлене на самостійну 

роботу учнів (індивідуальну, парну, групову) протягом певного відрізка часу. Проектна 

роботи на заняттях стимулює дослідницький та пізнавальний інтерес учнів до певних 

проблем; розвиває вміння самостійно знаходити інформацію, аналізувати та 

узагальнювати її, уміння презентувати інформацію як оформлений результат діяльності, 

уміння критично мислити, висловлювати та обґрунтовувати власну думку; розвиває 

здатність працювати як індивідуально, так і колективно.Одним із перспективних 

різновидів методу проектів є лепбук.«Лепбук -- це книга чи папка будь-якої форми та з 

будь-якої теми, із вкладеними в неї оформленими в оригінальний спосіб різноманітними 

міні-книжками, віконечками, малюнками, іграми. [6, с. 7].Лепбукналежить до змішаного 
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типу проектів: вінзабезпечуєдослідницьку, пізнавальну, творчу та 

ігровуактивністьстудентів. Лепбукінформативний, багатофункціональний, 

сприяєрозвиткууяви, творчості, естетичнихсмаків, маєдидактичнівластивості, 

залучаєстудентів до світумистецтва. Може бути як індивідуальною, так і 

груповоюроботою.Лепбук – як  форма візуалізованого запам'ятовування, аналітичного 

відбору змісту інформації та особистісно усвідомленого його відтворення можна з успіхом 

використовувати  і в методичній роботі з колегами, і з батьками, адже це і прекрасний 

спосіб подати інформацію в компактній формі.  Завдяки візуалізації навчального матеріалу 

реалізується один з основних дидактичних принципів — наочності, виясняються 

взаємозв’язки понять і процесів, формуються асоціації, підтверджується теоретичне 

підґрунтя фактів та відбувається їх інтерпретація. Лепбук увиразнює форми роботи, 

допомагає учням навчитися ставити перед собою конкретну мету й завдання, знаходити 

способи їх виконання, сприяє розвитку вмінь досліджувати, узагальнювати та 

систематизувати інформацію, розвитку самостійності суджень; привчає працювати в 

колективі, приймати правильні рішення; допомагає закріпити вивчений матеріал. 
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СТВОРЕННЯ УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Рябих М.В. (Харків) 

Метою цьогодослідження є пошук шляхів підвищення ефективності організації 

процесу навчання та контролю сформованих навичків студентів. 

Дослідження проводилося на основі спостережень за процесом навчання та 

тестового контролю, а також на основі даних, отриманих за допомогою анкетування 

студентів. 

Потреба у такому дослідженні виникла у зв’язку з тим, що викладачі час від часу 

зіткаються з проблемою налагодження позитивної робочої атмосфери під час як 

навчального процесу так і процесу тестового контролю. Зокрема у першу чергу виникає 

проблема некерованості поведінки деяких студентів, а інколи їхнє відверте нехтування 

правилами поведінки в аудиторії. Важливим є встановити причини таких явищ. 

З метою пошуку шляхів вирішення таких проблем автором даної роботи було 

проведено опитування студентів з питань, згаданих вище, а також зроблені деякі висновки 

на основі відповідей студентів, та своїх власних спостережень під час роботи в навчальній 

аудиторії. 

Далі наведемо стислий аналіз відповідей студентів на питання, пов’язані зі 

згаданою вище темою.  

Поведінка студентів у навчальній аудиторії та ефективність процесу навчання 

залежить, серед іншого, від низки чинників ставлення, а саме до професійності викладача, 

його вимогливого ставлення до виконання своїх обов’язків і до роботи студентів та їхньої 

поведінки в аудиторіїу широкому сенсі. 

На питання «Чи повинен викладач вимогливо ставитись до виконання студентами 

їхніх(студентських) обов’язків (регулярне відвідування занять, належне виконання 

домашнього завдання, активна робота у класі, тощо?»переконлива більшість 

анкетованих (89%) відповіла позитивно, у той же час деякі додали, що «це буде сприяти 

більш плодотворній роботі і підвищить результати такої роботи». 

На питання «Чи готові Ви вибачити викладачеві деякі, на Ваш погляд, негативні 

елементи поведінки або дії? (Якщо так, то за яких умов?) 88% респондентів заявили що 

«Так», але умови ставили різні. Деякі анкетовані поставили за умову:«Якщо це не буде 
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заважати навчальному процесу. Якщо позитивні якості викладача будуть набагато 

перевищувати його негативні риси», і т.д. 

На питання анкети«Поняття „Авторитет викладача” може складатися з таких 

елементів (далі перераховані). Які з елементів згаданого вище поняття є найбільш 

значущими і які – найменш значущими? (визначте за п’ятибальною шкалою) найвищу 

оцінку отримали такі елементи: професіоналізм, поважне ставлення до студентів, 

справедливість та принциповість в оцінюванні досягнень студентів, вимогливе ставлення 

до виконання студентами їхніх навчальних обов’язків. 

Таким чином, можна зробити два загальні висновки. Поведінка студентів у 

навчальній аудиторії може досить значною мірою залежати від особистісних 

рисвикладачата його професійності. Ще більш значущим є вплив якостей викладача на 

ефективність навчального процесу. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГРИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ  УЧИТЕЛЯ 

Свердлова І.О., Тимонін А.М. (Харків) 

Гра –унікальний феномен загальнолюдськоїкультури. Вона дозволяє 

людинірозвивати свої психофізичні та інтелектуальні здібності.  

Наше дослідження присвячено вивченню дидактико-методичного потенціалу гри у 

вищих навчальних закладах, які орієнтовані на підготовку вчителів. 

Метою роботи була організація учбової діяльностіз урахуванням основних 

тенденції в розвитку сучасної школи. Гіпотеза дослідження полягала в наступному. 

Підвищення ефективності формування професійної компетентності педагога може бути 

досягнуто за умови включення рольової гри в контекст навчання. . Завдяки грі студенти 

отримуютьпрофесійні  знання  та формують уміння, якідозволять майбутнім викладачам  

працювати в освітянській сфері в інноваційному режимі, гнучко та оперативно реагувати 

на новітні вимоги державних освітніх стандартів. 

     На першому етапі роботи були проаналізовані складові професійної 

компетентності педагога. Було виділено загальні (дослідницькі, комунікативні, етнічні, 

управлінські) та фахові (науково-педагогічні та спеціальні професійні) компетентності.  
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     Далі були проаналізовані якості сучасного викладача іноземної мови. Ми 

виділили декілька  критеріїв, які  були включені в розробку рольових ігор. Наприклад, 

перша рольова гра мала на меті навчити студентів використовувати прийоми підтримки 

уваги і зняття втоми учнівза допомогою риторичних питань, жартів, історичних екскурсів, 

оповідань з життя видатних людей, досвіду роботи викладача, тощо.Іншіігри були 

присвячені використанню прийомів на закріплення отриманої інформації. Особливий 

інтерес викликали завдання, які були пов’язані з формуванням уміння виділити голосом, 

інтонацією, темпом мови найбільш важливу інформацію, а також  використовувати  паузи 

для запису правил, таблиць, схем, тощо. 

Досвід роботи дозволив зробити перші висновки.  

1. Ігри припускають  певну напругу емоціональних і розумових сил  студентів, 

що  пов’язано з необхідністю миттєвого ухвалення рішення. 

2. Ігри сприяють тому, що знеособлений процес навчання придбаває особливе 

значення для кожного учасника, оскільки успіх залежить від самого студента, рівня його 

підготовленості, здібностей, витримки, характеру. 

3. Використання ігрових форм на звичайних парах дозволяє зробити навчання 

змістовнішим і якіснішим, оскільки в роботу включаються практично усі студенти. Вони 

мають можливість  в новій обстановці продемонструвати якості майбутнього викладача, 

при цьому академічна успішність по предмету іноземна мова не впливає на кінцевий 

результат. 

4. Отриманий позитивний досвід  в умовах змагальності дозволяє студентам 

усвідомити проблеми, з якими стикаються шкільні учителя. 

5. Задоволення, отримане від гри, сприяє створенню  комфортного стану на 

подальших заняттях  іноземної мови і посилює бажання вивчати предмет. 

Перспективною, на наш погляд, є подальша розробка ігор з урахуванням усіх вище 

перерахованих професійних  компетентностей учителя.  
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DEVELOPING STUDENT AUTONOMY 

Sverdlova Irina S., Sverdlova I.O (Princeton, USA; Kharkiv) 

The report is devoted to the study of learner autonomy with a particular focus on  

flexible techniques, which may help students become more efficient when they study 

independently. 

Over the past years, significant progress has been made on theoretical and applied aspects 

of developing learner independence, with many papers published on the topic. [1]. 

But there are still questions that should be answered within a certain teaching languages 

context. Is there enough classroom time to get knowledge and develop the four language skills? 

Do students need to be with a teacher to learn effectively?  How to make students be responsible 

for their learning?  How to involve students into learning activities outside the classroom?  

Our researchis intended to bringmore insight into the questions and provide information 

on recent advances in this field. In the reportthe issues covering a wide spectrum of student 

autonomy are grouped into several parts. In PartI a bird’s-eye view of arguments for developing 

learner independence is presented.In Part II the taxonomy of the concepts of learner 

independence is clarified. In PartIII the skills students need to study effectively when they are not 

with a teacher are discussed. In Part IV some techniques aimed at fostering independence and 

developing micro skills (grammar and vocabulary) and macro skills (listening, reading, speaking, 

writing) are demonstrated;and general guidance on activities recommended for use in practice is 

provided. Finally, Part V deals with an application and practical aspects of learner autonomy.  

Summary. The notion of student autonomy moves beyond a traditional approach of 

completing homework tasks set by the teacherinto an area where the learners can direct their own 

learning. Scholars define learner autonomy as those activities, which take place without the 

immediate intervention of the teacher. Students set the goals and follow the 

recommendedstrategiesto fulfil them. Most learners, and nearly all teachers, rightly feel that 

language learning takes up time, and often considerable amounts of it. No matter how hard the 

learners work in class time, they simply will not be able tomake the progress they would like 

without working outside of this. There are certain skills and strategies which can help to bring 

about successful learning, but these may not be known to all the learners. Therefore it is 

important that class time provides useful models of learning techniques, and in some cases 
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provides explicit training for the learners, in order to help them become more efficient an 

effective when they study independently. Therefore the fostering of learner independence may 

start in a classroom environment and then extend beyond it. 

A further benefit of developing independence is that learners are forced to take some 

responsibility for their own learning. Some learners can be lulled into thinking that as long as 

they attend lessons, then language proficiency will follow. However, most teachers would argue 

that simply giving language to a learner is not within their power - the learner must be active in 

the process. This is true both inside and outside the classroom.  

The extent to which such learner independence is possible will depend on the context in 

which the teaching is taking place. For example, learners who only have one or two hours of 

formal tuition a week may need to develop their ability to study independently as a priority, but 

others, many younger learners for example, may find the demands of autonomy difficult. 

We express hope that the research will pave the way for a broader use of autonomy 

learning techniques in practice. 
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CONSTITUENTS OF UNIVERSITY STUDENTS’ RESEARCH INVOLVEMENT 

Serheieva O. (Kharkiv) 

Science is a key aspect of culture in the modern knowledge-based society. Therefore, 

many countries have prioritized the development of cognitive science for their people. Science 

plays a very important role in the society of the present day and the future: it is associated with 

everyone of the society and everything in their everyday life and work, including technologies, 

equipment, and products that are being used to facilitate people’s life and work. All these are the 

result of the range of sciences in combination with creativity and other disciplines. Science helps 

people to develop the ways of thinking, to be reasonable, creative, analytical, critical, develops 

essential skills in knowledge research, the ability to resolve problems systematically, and to make 

decisions using a variety of information in the form of verifiable evidence International education 

today is therefore focusing on the importance of literacy as stated in the goals of the EFA 

(Education For All) as designated by UNESCO. UNESCO believes that literate people will 
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reduce various problems and will lead to sustainable development. Additionally, the dynamic 

change in today’s society requires a link between essential competencies and the complexity of 

living [4]. 

Contemporary society needs initiative and independent specialists capable of improving 

their professional skills continually. These specialists are notable for high sensibility, curiosity, 

readiness for rapid updating of knowledge and a wide range of skills. Thus, the main purpose of 

higher education is the development of new educational content ensuring relevance and 

competitiveness of graduates in the labor market [2]. 

Research work is the process of shaping the future specialist by individual cognitive 

activities aimed at obtaining new knowledge, solving theoretical and practical problems, self-

education and self-realization. Research work is one of the mechanisms for the integration of 

higher professional education into a modern innovative society [2]. 

Research competency is a significant attribute that should be developed for all 

professionals. As professionals with knowledge, skills, and positive expression of research will 

understand the systematic thinking, analysis, and synthesis. This will lead to an academic 

development of all professions and enable the discovery of new knowledge and innovation, to 

assist in problem resolution systematically, and the knowledge can be further developed 

continuously. Countries around the world focus on an importance of the research for education 

development and attempt to make teacher as researcher, and adapt the role of research as a core 

activity to enhance teaching and learning or research teaching process, including the development 

of academic competency in school on the basis of ongoing research [3]. 

The level of research competency development is correlated with variables of scientific 

competencies called scientific literacy, which related to some intellectual process. The important 

process is the logic, critical thinking and integration, changing of symbols (e.g. data entry in the 

table, conversion of table to chart), creating description and argument, and the communication on 

information based, model output, and the use of mathematics [3]. Such a process is consistent 

with the competencies of Best’s researcher [1] which specifies that researchers with 

competencies in knowledge, skills, attitude, and characteristics which are conducive to research, 

must have an ability in critical thinking, synthesis, capable of criticism, well predicted an answer, 

knowledgeable in the use of the scientific method and logic, able to criticize with logic, good 
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interpersonal contact with others, as well as using the information as a basis for decision making. 

This shows that scientific literacy is a latent variable which affects research competency. 
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ВИКОРИСТАННЯ CLILУ СУЧАСНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Сімочкіна Ю. В. (Харків) 

У наші часи світ змінюється дуже швидко та бурхливо. Народжуються нові явища 

та реалії та, водночас, зникають старі; майже немає жодної сфери, яка б залишилася 

незмінною за останні 20 років. Сучасна людина є свідком народження нового світу, де 

існує величезний попит на індівіда нової формації, соціально активного, інтелектуально 

допитливого, такого, що зможе отримати актуальні знання та скористуватися ними майже 

відразу. Формування такої особистості – це один з найбільших викликів для сучасної 

освіти, яка теж повинна змінюватися та трансформуватися, щоб задовольнити цей попит. 

Дуже популярний підхід у навчанні іноземної мови – це так званий CLIL 

(ContentandLanguageIntegratedLearningабо предметно-мовне інтегроване навчання ). Він 

базується намові та її інтеграції з іншими предметами (хімія, фізика, географія, тощо). 

Існує hardCLIL таsoftCLIL. HardCLIL– цевикладання будь-якого предмета іноземною 

мовою (англійською), тобто, англійська мова є засобом донесення інформації, наприклад, з 

будь-якої дисципліни. Якщо  ми будемо розглядатиsoftCLIL у даному контексті, то мета 

протилежна. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815059352
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815059352
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     Багато сучасних автентичних підручників з англійської мови відомих 

видавництв, таких як Macmillan, Pearson, OxfordUniversityPressта ін., стимулюють 

використання CLIL при вивченні різних тем, що робить навчання цікавішим, розширює 

горизонти пізнання та мотивує учнів на засвоювання знань. Це дає змогу кожному учневі 

бути більш активним протягом уроку незважаючи на часто різний рівень мовної 

компетенції у них та сприяє глибшому зануренню у мову. 

     У підручнику NewChallenges 3 (PearsonEducation), який нами використовується 

як основний підручник у 7 класі, кожна  тематика спілкування інтегрується з іншими 

предметами та явищами, та взаємозбагачується ними. Наприклад, у тематиці «Талант» [1, 

c. 19] є тексти про відомих магів та письменників англомовного світу (мистецтво та 

література), тематика «Школа» [1, c. 9] збагачена інформацією про домашнє навчання та 

відомі школи-інтернати (культурологія та освіта), а тематика «Люди»[1, c. 39]торкається 

стосунків підлітків та батьків (психологія). Це наближує виучувані теми до реального  

життя і робить їх привабливими для учнів. 

Є у CLIL і недоліки. Критики методу наголошують на те, що вчитель-предметник з 

англійської мови може не мати достатньо знань з фізики чи біології. Різний рівень мовної 

компетенції учнів може також затрудняти вживання СLILта привести до виникнення у них 

психологічних проблем. 

Але незважаючи на трудності її впровадження, CLIL при грамотному 

використаннісприяє підвищенню мотивації дітей щодо вивчення іноземної мови. 

Література 

1. New Challenges 3. Students’ book. – Pearson Education Limited, 2015. – 111p. 

 

TO THE QUESTION OF CLIL METHODOLOGY IMPORTANCE 

Skryl O. I. (Kharkiv) 

Different fields such as pedagogy, pragmatics, and psychology contribute greatly to the 

interest in learning English as the second language. The communicative approach and the 

dissemination of bilingual education, in particular the CLIL methodology, propose an integral 

learning of the language. 

It should be noted that such an approach has the objectives to pay attention to a non-

linguistic discipline and at the same time to practice English. In fact Universities in Ukraine start 
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to give lectures of different courses in English as it contributes to the development of 

international relations and European Projects engagement. 

Nowadays globalization leads to a social change regarding the interest in language 

learning. Along with job opportunities improvement, it helps to develop interest in other cultures 

learning and travelling.  

The strategies of learning are of great interest. Present-day students, having different 

cognitive styles and learning disturbances diagnoses as well, make teachers use varied techniques 

to meet their requirements. CLIL is considered to be a valid alternative to traditional teaching that 

is an opportunity to integrate the focus on meaning with the focus on form [1]. 

It is allowed to use the comments or translations in the students’ L1 that can be regarded 

as “translanguaging”. The CLIL approach also aims to develop global learning in which 

motivation is generated by necessity. In this respect the immediate oral communication is 

important and should be focused on content. With the emphasis on the content of the talk the 

communication gives the students the opportunity to create something new in their area of 

interest. Moreover, socio-cultural theories are also taken into account. Thus, the learners’ 

development is promoted by means of communication with their peers, the teacher and the 

material. 

To conclude, the combination of the best principles of language learning and the best 

principles of general educations makes CLIL one of the main approaches of FL learning. 

However, the fact that the teachers’ level has been lowered to a B2 level makes it the most 

problematic question. Thus, the training of CLIL content teachers takes place to reach higher 

levels of linguistic competence in FL. In this respect the Erasmus program is worth mentioning 

among one of the leading programs in Europe. Those who have already been involved in the 

process of learning will have only benefits in personal enrichment and development their 

cognitive flexibility. 

Key words: FL learning, CLIL. 
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CLIL-BASED APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF WRITING SKILLS 

Strelchenko D. V., Bevz N. V. (Kharkiv) 

As writing is a part of the linguistic competence and CLIL has emerged to support FL 

learners, then gaining the mastery of writing in language learning is a must in  the educational 

process. The reasons why teaching writing in FL class is urgent these days are obvious: starting 

from the moment of placement tests and finishing with the final assessment. During the process 

of learning students are given the variety of assignments, essays and group projects each 

academic year. Moreover, written communication is highly appreciated in scientific community 

when FL learners are expected to produce written texts in an advanced writing style, thus support 

their writing skills development is predominant importance in teaching FL class. 

How often do you and your students write in class? What approaches can help your 

students develop great writing skills?  Are there any approaches to practice writing skills outside 

the classroom? What is your teacher’s role in teaching writing? 

During our FL lesson it is traditionally recommended to focus on the final product of the 

writing process itself. The  Product-Oriented Approach [3] emphasizes the mechanical aspect of 

writing, such as grammatical and syntactic structures and simulating models. The basic idea in 

such approach is to reproduce a sample text. Usually, it is very effective model with low level 

students, as it is primarily about the correct style, form and structure of the final product.  

A Process-Oriented Approach [3] in its turn emphasizes that writing itself is a process by 

which meaning is created and transformed to the reader. In other words, writing is largely about 

the way ideas are developed and expressed. Instead of taking the form, students focus on how 

clearly and effectively they can express and organize their ideas.  

PROCESS WRITING PRODUCT WRITING 

 Text as a resource for 

comparison 

 Ideas as straight point 

 More than one draft 

 Freer practice 

 More global, focus on purpose 

theme, text type i.e., reader is emphasized 

 Collaborative 

 Imitate model text 

 Organization of ideas more 

important than ideas themselves  

 One draft 

 Features highlighted including 

controlled practice 

 Individual 

 Emphasis on the final product 
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 Emphasis on creative process  

 

It is clear that “in an integrated world, integrated learning is increasingly viewed as 

a modern form of education delivery designed to even better equip the learner with 

knowledge and skills suitable for the global age” [1].  

CLIL approach was implemented as a respond to the growing need of FL learning due to 

the globalization and general dissatisfaction with traditional EFL outcomes. The role of CLIL 

approach for student is in order to produce texts in the written mode and relevant linguistic 

choices to realize the target idea. CLIL implies the learning of subject matter content, namely a 

focus on meaning + form. The suggestion of this integrated perspective is based on the 

fundamental principles in CLIL “language using and language learning”[3]. CLIL student is 

exposed to the content in a FL which means that apart from the content knowledge he has to deal 

with the new vocabulary both receptive and productive and grammar structures. Moreover, the 

ability to select information, plan and organize the writing product is directly connected with a 

special way of thinking on the part of the writer.  

To sum up, it is pedagogically efficient to integrate different approaches in FL class. We 

can say that CLIL realizes its full potential, both content and language knowledge. Moreover, 

they also have positive impact on the development of writing skills necessary for students’ future 

life.  
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SOFT SKILLS IN TEACHING LANGUAGE FOR PROFESSIONAL USE 

Tashchenko G. V. (Kharkiv) 

The development of soft skills has become a vital component of modern education. 

Today, employers are looking for specialists who would not only be experts in their field but who 

would also show flexibility in terms of their cognitive as well as communicative abilities. For this 

reason, the four principal skills which determine the language command – reading, writing, 

listening and speaking – are becoming subordinated to the goal of shaping effective 

communicators able to think critically, to find valid arguments and present them accordingly, to 

find common ground with people coming from different backgrounds, etc. 

The importance of soft skills is closely connected with their transferability. Any employer 

would welcome a specialist who easily adapts to a variety of settings due to their communicative 

skills, critical thinking, creativity, flexibility, self-motivation, etc. Language teaching represents 

one of the most powerful tools for developing the aforementioned skills. Analysis of authentic 

texts, whether written or spoken, allows the students not only to learn a variety of aspects of their 

professional field in real-world contexts but also to evaluate those ideas, to think whether they are 

reasonable, objective and relevant. Through entertaining a variety of thoughts, they learn to form 

their own opinions and substantiate them. Extensive reading enables learners to acquire profound 

knowledge of their major as well as to cover a wide range of vocabulary related to their 

specialization. However, it also provides a solid ground for further discussion.  

Ultimately, the ability to communicate freely in day-to-day situations as well as in the 

course of interaction between professionals is a highly desirable goal any learner seeks to 

achieve. Undoubtedly, it requires fluency of the person’s own speech. Nevertheless, 

communication involves at least two people which determines the need for strong listening skills. 

Nowadays, professionals mostly have to communicate with non-native speakers and, 

consequently, tune in for a wide range of accents. A sufficient level of speaking and listening 

skills allows students to engage in debates, round tables, role plays, etc. Such activities 

presuppose a considerable degree of creativity but they also encourage teamwork as learners are 

expected to negotiate, to present arguments for and against various points of view, to find a 

shared position or stand their ground while holding a respectful discussion at the level of true 

experts.  
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Written communication constitutes an integral part of a person’s professional competence 

as representatives of numerous occupations have to engage in business correspondence and draw 

up various documents that require not only proper language command but also knowledge of 

specific features related to the register of the text the person is supposed to prepare, characteristic 

politeness formulas, structural specifics, etc. Being familiar with the established canon, the 

specialist will be able not only to convey the necessary idea but also to make a positive 

impression on business partners as natural-sounding documents and letters will foster prompt 

decision-making with no intermediaries.  

Additionally, student-centered language classrooms where learners are allowed a 

considerable degree of freedom in expressing their ideas and offering topics for consideration 

contribute to a higher degree of responsibility and motivation. Since students are given an 

opportunity to discuss the ideas which are relevant to their future career, they are more willing to 

get involved in broad-ranging tasks which are aimed not only at increasing their linguistic 

competence but are also oriented at improving their employability in the field they have chosen. 

They realize the function of the language as a useful instrument they need to be successful in 

their sphere, a tool of professional growth and a means to reach out to broader audiences in order 

to achieve their objectives.  

Interaction with fellow students in a language classroom also teaches learners to follow 

moral and behavioral standards existing in the society they work in. Language learning goes hand 

in hand with learning peculiarities of the cultures the language is spoken in, which enables 

students to discover differences relevant for smooth communication with the representatives of 

the target cultural environment.  

 

ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ 

Терещенко О.Ю. (Харків) 

Навчання з музикою для здобувачів освіти означає радіснє і при цьому позбавлене 

почуття страху просування вперед у вивченні іноземної мови. Текст пісні  за допомогою 

музики друкується у свідомості студента на емоційному рівні і доставляє йому справжнє 

задоволення. Студент, як індивідум, може висловити свої емоції, свою фантазію, свій 

досвід і знання. Це сприяє підвищенню мотивації при вивченні іноземної мови. Як слухач  
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студент асоціює музику з картинками. Емоційний, невербальний стимул пісні підвищує 

продуктивність мови. Картинки в голові і емоційна робота, яка відбувається всередині 

особистості, народжує інтерес, їй хочеться дізнатися про що йде мова, яким чином  

картинки в голові соприкасаються з піснею.   Викладачу слід приділити особливу увагу 

дидактичному аспекту,тобто, щоб заняття з німецької мови, де планується 

використовувати пісні, було максимально ефективним та  досягло своїй мети, важливо 

дотримуватися наступних критеріїв для відбору  пісні: пісня повинна мотивувати і 

доставляти задоволення; тема пісні повинна подобатися учням, відповідати віку учнів, 

рівню підготовленості навчальної групи, мати підходящий ритм. Вона не повинна бути 

довгою,виконавець пісні повинен мати ясне вимову. По можливості пісня повинна 

ідеально підходити для організації та підготовки  вправ. За допомогою пісні на уроках 

можна усунути монотонність навчання. Спів сприяє навчанню вимови, введенню 

діалектних і розмовних форм. Вона закріплює і розширює лексичний запас. За допомогою 

пісні відпрацьовуються у невимушеній формі різні граматичні структури. 

     При роботі з піснею перед прослуховуванням  студентам пропонується 

висловити свої думки щодо теми  пісні, широко використовується метод «Assoziogramm» 

чи «Wortigel; робота з ключовими словами та відповідні  вправи. На етапі після 

прослуховування доцільно провести опитування у формі  запитання-відповідь чи  

заповнення таблиць. 

     Види вправ(тільки з музикою): відпрацювати ритм; описати музику 

(прикметники, дієслова), визначити музичні інструменти; обговорити музику, ритміку, 

голоси.  

     Аудіювання: текст з пропусками; відновлення рядків, абзаців; виправлення 

помилок; простежити частоту вживання окремих слів / пропозицій. Письмові: паралельний 

текст пісні; складання діалогу; історії до теми пісні; написання подальшого продовження 

пісні.Усні: придумування нових назв пісні; рольові ігри; дискусії про тему пісні, про 

персонажів, про дію пісні. Граматичні та лексичні: зміна часу дієслова; зміна особистих 

займенників;зміна прикметників (синоніми/ антоніми); пошук важких слів, виразів і їх 

дефініція; вибір ключових слів. 

     ТАКИМ ЧИНОМ ВІДПОВІДАЮЧИ НА ЗАПИТАННЯ : «ЩО МОЖНА ДОСЯГТИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПІСНІ НА ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ», СЛІД ПІДКРЕСЛИТИ НАСТУПНЕ: ПІСНЯ 
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ДОЗВОЛЯЄ УСУНУТИ (ЛІКВІДУВАТИ) РУТИНУ ЗАНЯТЬ, ПРОПАГУЄ (РЕКЛАМУЄ) МОВУ; СПРИЯЄ 

НАВЧАННЮ ВИМОВИ; ПІСНЯ ЗАКРІПЛЮЄ І РОЗШИРЮЄ ЛЕКСИЧНИЙ ЗАПАС. ПІСНЯ - ЦЕ ПРИВІД 

ДЛЯ ЧИТАННЯ  ТА  ВИПЕРЕДЖАЮЧЕ НАВЧАННЯ. 
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CLIL-CENTRISM  IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

Tkalia I. A., Cherkashina N. I., Orach Y.V. (Kharkiv) 

 Those involved in education can hardly hesitate that CLIL-oriented approach is 

one of the greatest challenges we are currently facing. In the frameworks of teaching English to 

university students of non-language specialism, CLIL is considered as the platform for a 

methodological approach having a far wider scope in comparison with just teaching the language. 

Thus, it implies a more integrated approach to teaching and learning in terms of both a foreign 

language and specialism. 

 Coined by David Marsh (University of Jyväskylä, Finland) as early  as in the 

1990s, the term Content and Language Integrated Learning (aka CLIL) has currently become 

extremely common in education-related sphere, the number of its devoted supporters 

dramatically increasing. Recently CLIL orientation has become a relevant component of Karazin 

University’s strategy of development. "CLIL refers to situations where subjects, or parts of 

subjects, are taught through a foreign language with dual-focused aims, namely the learning of 

content and the simultaneous learning of a foreign language." Those involved in teaching are 
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required “to devote their special thought not just to how languages should be taught, but to the 

educational process in general” [1, p.7].  

 In the context of the present discussion, we use the term CLIL as a generic term to 

speak about educational settings wherein a language other than the students’ mother tongue 

functions as medium of instruction. In other words, a foreign language is used in teaching the 

curriculum disciplines other than in teaching languages per se. As ardent advocates of this 

approach, we completely agree that CLIL refers to situations where other subjects-related 

material is taught through a foreign language, aiming  simultaneously at the teaching/learning of 

content and the teaching/learning of a foreign language. Thus, the specificity of CLIL is 

understood as orientation towards dual-focused aims during the same educational process. The 

fact that CLIL approach is still under debate might prove its relevance. The deliberations of those 

interested in CLIL ideas are likely contribute to their development. We we are witnessing a trend 

towards internationalization and globalization, putting pressure on education systems to provide 

skills which will allow students to stand their ground in international contexts [2]. 

  Speaking about CLIL, it should be noted that it has numerous advantages  

approach as compared to other approaches. As for benefits for learners, we can mention the 

following: 1. Increasing motivation. That is language is used to fulfill real purposes to learn the 

substantive material. 2. Introducing learners to the wider cultural context. 3. Developing a 

positive ‘can do' attitude towards learning languages, when not only grammar is learned. 4. 

Developing student multilingual interests and attitudes, when knowing more about a language 

can increase the learners’ interests in different cultures, which broadens their horizons. 5. 

Preparing students for further studies and work. Knowing a language, subjects and culture can 

increase the learners’ opportunities in life. 6. CLIL creates conditions for naturalistic language 

learning by having to communicate in the target language, to fulfill some of the tasks to 

understand the subject. 7. CLIL provides a purpose for language use in the classroom. Learners 

need to communicate among each other in order to help cooperative learning. It has a positive 

effect on language learning by putting the emphasis on meaning rather than on form.– By having 

non-disposable contents, the focus is on meaning, with grammar embedded. As a result, this will 

help students cope with grammar in a more meaningful way and help them acquire it rather than 

just study it. 8. CLIL increases the amount of exposure to the target language.  
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  Based on the literature studied, we could conclude that no one version of CLIL is 

“exportable”. Each country or even institution a clear objective when specifying a language 

teaching program. Each country has its own needs and deals with its own reality, which  

identifies its own way of implementing CLIL as a methodology. 
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FOSTERING WORD CONSCIOUSNESS 

IN AN AVIATION ENGLISH COURSE 

Ye.B. Tokar, I.B. Fainman (Kropyvnytskyi) 

Vocabulary constitutes the core of any professional communication. The sphere of 

aviation is not an exception. Lack of vocabulary competence in the field of air transport can 

become a reason for poor safety the result of which may be disastrous. Therefore, acquisition of 

proper vocabulary skills is of paramount importance for pilots. 

In our previous works we grounded the four components of teaching vocabulary in an 

Aviation English course, including 1) systematic explicit teaching of individual words; 2) 

providing rich and varied language experiences; 3) teaching word-learning strategies and 4) 

fostering word consciousness. To promote effective vocabulary growth, teachers aim not only to 

help students learn specific words, but also must develop students’ willingness to enhance their 

lexicon. While the first two components mentioned above are mainly aimed at phraseology and 

aviation terminology, the other two tend to develop general English competence to a greater 

degree and seem to be more guided to involve students in word immersion and concernment. 

Despite phraseology and aviation vocabulary knowledge are tremendously important, general 

English proficiency is often missing. Knowing a restricted “language” would not allow the 

speaker to communicate effectively in a novel situation, or in contexts of non-typical vocational 

environment  [3, p. 4]. This shows that general language skills are the foundation of all efficient 

communication, especially in aviation. Although the careful use of ICAO phraseologies is one 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/CLIL_EN.pdf
https://www.goethe.de/en/spr/unt/kum/clg/20984546.html
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means to increased communication safety, no set of phraseologies, however extensive, can 

account for the breadth of human communicative need, even within the relatively constrained 

environment of air traffic control communications [2, p. 3-4]. Thus, developing plain English 

communication skills, and vocabulary extension in particular, can be achieved effectively through 

fostering word consciousness in an Aviation English course which is to no extent limited only by 

a set of standard phrases and expressions. 

As students face a great number of vocabulary necessary for communication in 

professional sphere, it is tremendously important for them to consciously recognize the necessity 

of building their lexicon and make some sort of personal commitment to learning words. Word 

consciousness is a learning strategy that relates to students’ “awareness of, and interest in words 

and their meanings” (1, p. 7), metacognition about words and motivation pertaining to word 

learning.  

Instructional activities that contribute to students’ enthusiasm about words are various 

riddles and puns, which increase students’ curiosity and interest in words, thus making them 

collect words outside their studies. Activities aimed at morphological awareness (paying attention 

to suffixes, prefixes, roots) and syntactic awareness (word definitions, synonyms, antonyms) are 

also powerful means of vocabulary extension. We should emphasize, that while the use of riddles 

and puns concerning aviation terminology is to a certain extent limited and is almost impossible 

with regard to radio phraseology, its opportunities in terms of general English are limitless and 

depend mostly on teachers’ creativity at the beginning stages of studies and students’ motivation 

during the further process of vocabulary acquisition. As for activities which develop 

morphological and syntactical awareness of words they can be successfully used in relation to 

both terminology and general plain English vocabulary.   

Obviously, it is the teacher who can create word conscious activities throughout the 

classes, while the students who are word-conscious will continue to strengthen their own 

vocabularies even without the instruction and guidance of a teacher. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CLILВ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Точоних В.О. (Харків) 

Одним з провідних, основних чинників, які визначають успішність дидактичного 

процесу, є мотивація навчання та психологічні вікові особливості дітей. 

Навчальнадіяльністьдитиниформуєтьсяпідвпливом потреб, якізнаходятьвідображення в 

мотивах. Тому виникає необхідність впровадження нових методів та прийомівв навчально-

виховному процессі.Важливим є не просто оволодінняіноземноюмовою, а 

набуттяінтегрованих комунікативнихнавичок.Тому особливоїуваги у 

контекстіфункціональногооволодінняіноземноюмовою та принципу інтегрованостінабуває 

методика CLIL, яка на сьогоднівідома та використовуєтьсямайже в усьомусвіті. 

CLIL (ContentandLanguageIntegratedLearningабо предметно-мовнеінтегроване навчання) – 

один з найцікавіших та розповсюджених в останній час підходів у навчаннііноземної 

(англійської) мови. Вивченнямовиза допомогою цього підходу стаєбільшцілеспрямованим, 

оскількимовавикористовується для вирішенняконкретнихкомунікативнихзавдань. Крім 

того, учнімаютьможливістькращепізнати і зрозуміти культуру мови, щовивчається, щоведе 

до формуваннясоціокультурноїкомпетенції. 

Принципи підходу базуються на двох основних поняттях – «мова» та 

«інтеграція».CLIL умовноділять на hard CLIL и soft CLIL. Hard CLIL означає, что будь-

якийшкільний предмет можевикладатисяанглійськоюмовою. Задачаsoft CLIL 

навпаки,вивчити іноземну мову користуючись знаннями та матеріалами з інших 

предметів. 

Основні принципи CLIL 

 Навчання відбувається на базі 4 «С»: content, communication, cognition and 

culture. Всіці складові пов’язані між собою; 

 Потребує будування безпечного клімату на занятті; 

 Використання лише однієї іноземної мови, одного викладача та однієї 

аудиторії; 
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 для кращогозрозуміння матеріалувикладачможезастосовуватиміміку, жести, 

малюнки, звук презентаціїта інше. 

Використанняданої методики на 

заняттіпередбачаєзалученнячотирьохвидівмовленнєвоїдіяльності:  

• Аудіювання – дозволяєспілкуватисяіноземноюмовою у професійномуконтексті.  

• Читання – завдякивикористаннюавтентичногопрофесійногоматеріалу є 

основнимджереломуведенняновихлексичниходиниць.  

• Говоріння – сприяєрозвиткууміньспілкуванняіноземноюмовою у 

професійномусередовищі.  

• Письмо – покращуєзасвоєння нового матеріалу, збільшуєсловниковий запас та є 

підґрунтям для розвитку й встановленняміжкультурнихпрофесійнихзв’язків. 

Методика (CLIL), що заснована на інтегрованомуміждисциплінарномупідході, 

сприяєнабуттюміжкультурнихзнань, сприяєрозвитку креативного мисленняучнів, 

формуванню як професійних так і загальнихмовнихкомпетенцій. 
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Туренко Р.Л. (Харків), Кожевіна І.В.(Куп’янськ) 

Самостійна робота відіграє важливу роль у становленні особистості, адже саме цей 

вид роботи дозволяє сформувати уміння та навички, необхідні для подальшого 

самовдосконалення та саморозвитку. Тому, самостійній роботі необхідно приділяти велику 

увагу з самого початку навчання у школі.  

Якщо у школі вчитель під час організації самостійної роботи акцентує зусилля на 

тому, щоб навчити дітей працювати з текстами загального вжитку, словниками та 

джерелами з мережі Інтернет, то у вищій школі викладач концентрує увагу на роботі зі 

спеціальними текстами та вчить студентів створювати презентації, робити усні доповіді 

під час аудиторних занять, перекладати та працювати з текстами з майбутнього фаху.  

Разом із тим, для досягнення хороших результатів необхідно впроваджувати 

індивідуалізацію самостійної роботи здобувачів освіти, починаючи ще з навчання у школі. 

Адже це сприяє підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, дозволяє 

сконцентрувати увагу на найбільш цікавих моментах та темах. Вважаємо, що завданням 

педагога є надання корисних ресурсів та керування діяльності учнів та студентів. Для 

цього ми надаємо здобувачам освіти корисні посилання в мережі Інтернет відповідно до 

рівня знань учнів (студентів) та сфери їх інтересів (граматика, лексика, аудіювання). 

Досвід роботи засвідчив, що поряд з рівнем мовної підготовки здобувачів освіти 

необхідно також враховувати, що учні (студенти) умовно можна поділити на декілька 

психологічних груп: 

• автономна група (молодь зацікавлена у виконанні завдань, проявляє інтерес 

до їх виконання); 

•змішана група (у молоді є 

потенціалдлявиконаннязавдання,алевонинезавждимаютьмотиваціюдовиконання,томупотр

ебуютьбільшеуваги з боку викладача); 

• залежна група(неспроможнівиконатизавданнябезсторонньоїдопомоги) [1]. 

Необхіднотакожзазначити,щотількипедагогічноправильноорганізованасамостійнаро

ботадозволитьдосягнутихорошихрезультатів.  

Підтакоюсамостійною роботоюмаємонаувазі: 
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• визначенняпедагогомобсягузавданьтарівеньїхскладності; 

• керуваннятадопомогузбокувикладачауразінеобхідності; 

• контроль за виконанням завдання. 

Отже, організовуючи самостійну роботу необхідно враховувати вікові та психологічні 

особливості здобувачів освіти, спрямовувати зусилля на формування позитивної мотивації 

до вивчення іноземної мови 
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PEER ASSESSMENT OF ESP ASPECT OF SPEAKING THROUGH DIALOGIC 

PERCEPTION 

Iryna Kholmohortseva (Kharkiv, Ukraine), Mariya G. Baker (Branson, the USA) 

People’s ability to form new texts is totally based on their experience of perceiving ones. 

The person identifies themselves within the society by means of communication, thus, cognizing 

the environment. The basis of this process lies in the notion of “prospect” that M. Bakhtin defines 

as “the process of cognition when the speaker opposes themselves to the subject of cognitive-

esthetic and practical orientation” [1, p. 121]. Hence, personality formation is a life-lasting 

process the essential part of which occurs during the years of education.  

Peer assessment is the case when personality formation comes close to the surface 

revealing the students’ expectations about the image they have among peers. That is why, while 

making presentations or doing public speaking, the students face a psychological barrier that 

triggers nervousness and discomfort. Yet, the truth is born only inside the dialogue. Besides, 

M. Bakhtin states that the listener also creates understanding by uttering appropriate responses to 

the speaker’s speech [ibid,p. 61], which makes peer assessment two-side oriented: both the 

listener and the speaker gain experience of such communication, therefore, they both construct 

their own model of behavior which will be appropriate for similar communicative acts. 

Following J.Gaynor, we suppose that peer assessment boosters critical appraisal, writing 

skills, reflection practice, and collaborative experience [2]. Preparing for the speech, the student 
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practices a mental dialogue with hypothetic communicants by imagining themselves in the place 

of the audience, reflecting upon probable questions and answers. However, background 

experience is different, and no one is able to predict everything. Unexpected questions may easily 

distract the speaker, and the general impression about the speech may fail. It is the task of the 

recipient to help the speech assignment to succeed.  

While doing peer assessment, recipients generally concentrate on two items – content and 

overall impression. As the latter mostly depends on psychological state of the speaker, their 

readiness for eye contact and dialogue, the listener’s task is to assist in content evaluation. One of 

the trick to do it, is to mentally diminish the listener’s ability to comprehend the information by 

means of verbal constructions that enter a semantic field of inapprehension.  

Every time the listener questions the content, they inquire the following information: 1. 

inquiry for repeat; 2. inquiry for explanation; 3. inquiry for (additional) examples. The students-

listeners should be instructed not to use imperative constructions and modal verbs of obligation, 

though using modal verb “could” is acceptable. Such phrases as “You should …”; “You’d better 

…”; “Explain …” cause negative effect; whereas we advise to use first person singular: 

1. Inquiry for repeat –I couldn’t follow …; I didn’t quite hear you …; I wasn’t able to 

follow your pace …; etc. 

2. Inquiry for explanation – I’m confused about …; I’d like to hear more about 

…;Sorry, I’m not sure I know what you mean talking about …; Let me see if I understood you 

correctly. You’resayingthat …; Sorry, I didn’t get that; etc. 

3. Inquiry for examples– I lack examples of …; I feel I need more examples of …; 

could you illustrate …; etc. 

     This psychological trick promotes the speaker’s self-esteem, and does not impose fear 

on public speaking activities in future. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ  ВЕБ-КВЕСТУ  

НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗЗСО 

Цюрюпа М.А.(Харків) 

Застосування інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя іноземної 

мови визначається актуальною проблемою педагогічної науки і практики. Окреслені 

тенденції сприяють як розвитку різних видів іншомовної комунікативної компетенції 

здобувачів середньої освіти, так і формуванню їх інформаційно-комунікаційної 

компетенції за допомогою залучення до активної пізнавальної діяльності з вивчення, 

пошуку, аналізу та оцінки автентичної інформації Інтернету, а також вирішення проблем 

різного рівня вмісту її використанням. 

У даному дослідженні зупинимося на методичних можливостях такої Інтернет-

технології як веб-квест. Особливістю освітніх веб-квестів є те, що інформація для 

самостійної роботи здобувачів освіти може перебувати на різних веб-сайтах, а результат 

роботи з квестами може бути представлений публікацією у вигляді веб-сторінки або веб-

сайту. 

Технологія веб-квест розроблена в 1995 році американським професором освітніх 

технологій Університету Сан-Дієго Берні Доджем[3]. 

 Веб-квест – це комплексні, автоматизовані навчальні програми в Інтернеті, які 

сприяють самостійному навчанню. За допомогою цієї методики здобувачі освіти після 

введення в реальну проблему отримують завдання, яке вони опрацьовують в групах за 

допомогою наданих автентичних джерел інформації[2]. 

Веб-квест має чітку структуру, а саме:  

 в

ступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, 

огляд всього квесту; 

 з

авдання з чітко визначеним підсумковим результатом самостійної роботи (наприклад, 

подана низка запитань, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно 

https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1697424
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вирішити, визначена позиція, яка повинна бути захищена, і вказана інша діяльність, яка 

спрямована на переробку і подання результатів, виходячи з отриманої інформації); 

 с

писок анотованих інформаційних ресурсів (в електронному вигляді – на компакт-дисках, 

відео- та аудіоносіях, в паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернеті, адреси веб-

сайтів за визначеною темою), необхідних для виконання завдання; 

 о

пис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту в процесі 

самостійного виконання завдання; 

 о

пис критеріїв і параметрів оцінки веб-квесту; 

 і

нструкція як  подати зібрану інформацію; 

 в

исновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної 

роботи над веб-квестом[4].  

Тематика веб-квестів та інших завдань на основі ресурсів Інтернету під час 

вивчення іноземної мови вимагає від здобувачів освіти відповідного рівня володіння 

мовою для роботи з автентичними ресурсами Інтернету. Тому, веб-квест подається як 

творче завдання під час завершення вивчення будь-якої теми та супроводжується 

тренувальними лексико-граматичними вправами на основі мовного матеріалу, що 

використовуються у веб-квесті автентичних ресурсів. Виконання таких вправ може або 

випереджати роботу над квестом, або здійснюватися паралельно з нею [1]. 

Але необхідно також відзначити і деякі недоліки веб-квесту: підготовка веб-квесту 

вимагає великої затрати часу та зусиль; не всі здобувачі середньої освіти володіють 

достатніми технічними знаннями, щоб скласти веб-квест документ; не всі ЗЗСО володіють 

достатнім технічним оснащенням, щоб проводити веб-квести. 

Таким чином, веб-квест як навчальна технологія сприяє формуванню стійкої 

мотивації, активізації розумових здібностей здобувачів освіти, унаочненню заняття, 

забезпеченню новими автентичними матеріалами. 
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BLENDINGTECHNOLOGY INTO THE CLASSROOM 

Chervinko Ye. O. (Kharkiv) 

The combination of face-to-face teaching (traditional, place-based methods alongside in-

person classroom time with tutor-led activities) and cutting-edge technologies in and outside the 

classroomis referred to as blended learning and involves a multichannel method. Ways of 

integrating technology into lessonstogether with the sites as examples are as follows: 

BYOD(‘Bring your own device’) in which students bring their own laptops, tablets or 

smartphones to class and connect to the Internet wirelessly. This way may also involve students 

placed in pairs or groups of three and working with one device.  

No tech classroomallows students to blend their learning at home if no technology is 

available in the classroom. Homework tasks in this case require students to research a topic 

online or use a website with follow-up exercises for extended practice.  

A class blogpresupposes sharing articles, stories or poems with other students in adjacent 

classes via blogger.com and wordpress.com. The advantage of such class blogs is that students 

can instantly comment on each other’s posts.  

A class wiki,functioning ina similar way to a class blog (via pbworks.com), offers greater 

flexibility forco-operative writing: one student writes part of a text and then another student in the 

group adds to the text or edits the first student’s writing and so on.  

Podcasts are also (in addition to their conventional application) an easy way to record 

your own audio and email it to students for extra listening practice. Alternatively, podcasts can be 

posted on a class blog.  

http://www.itlt.edu.nstu.uа/webquest.php
http://www.ozline.com/webquests/intro.html
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Vodcasts, short video recordings sent to the students or recordedby them, may involve 

speaking to the screen for a couple of minutes on a topic of your choice or a short explanation of 

a grammar item in front of the board for students to watch at home.  

Social networking sites(Facebook or Twitter, etc),first, reflect the ways in which students 

communicate on a daily basis; second, they provide an opportunity for reading and writing tasks. 

However, the downside is that students are likely to be distracted on these sites coupled 

withparents’reasonable concern about privacy and security, which can be allayed by setting up a 

closed group on a site (e.g.Edmodo or Eliademy).  

Online surveys and quizzeson sites (eg. surveymonkey.com; quizlet.com) which allow you 

to create online surveys and questionnaires for students to complete so as to find out their views 

on a range of topicsas well as for them to practise new vocabulary.  

Project workcontinuing in and out of the classroom over a period of time, allows students 

to research a topic online and present their findings by creating an online poster using 

Glogster.com or Padlet.comwith a combination of text, images, video and audio input. Such sites 

as Present.me or myBrainshark.comallow for posting your slides and recording your voice while 

talking about each slide.  

Within theFlip your classroommodel, instead of presenting new language to students 

during the lesson, teachers ask students to watch a video of the presentation (uploaded on 

YouTube) at home, which allows for more classroom time reasonably spent on doing activities to 

practise it. YouTube also features a host of videos of English language teachers presenting their 

explanation of certain language items in focus. This might have a drawback, on the other hand, 

that students may not understand some of the language employed to explain a certain point, 

which leads to the necessity to create a certain list of explanatory vocabulary to be further 

discussed in class before embarking on practice, enabling students to comprehend a certain video 

better. 

Thus, the presented ways have proven useful in many a classroom at various levels of 

teaching foreign languages involving various modes of teacher-student(s) cooperation and 

interaction. Nonetheless, it should be noted that the given list is by no means complete and 

exhaustive, taking into considerationthe fast pace of technological advancement, which leaves us 

with a viable opportunity to extend the prospects of the present research. 
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THE DEVELOPMENT OF NONVERBAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 

Chernysh T.V. (Kharkiv), Antilevska Ilona (Slovakia) 

Communication is a transactional process and the environment in which we interact with 

others affects our nonverbal communication. Being nonverbally expressive during initial 

interactions usually leads to more favourable impressions. Nonverbal communication helps us 

regulate our conversations so we do not end up constantly interrupting each other or waiting in 

awkward silences between speaker turns [2, p. 53]. Nonverbal communication is crucial not only 

in everyday situations but in the educational process as well. All the participants of the 

educational process should be able both to control their nonverbal signals and competently 

encode them. The correct interpretation of nonverbal signals is an essential condition for effective 

communication of teachers and students as it allows all of them to become better receivers of 

messages and better senders of signals that reinforce learning.  

The experience of participating in scientific conferences is a necessary step in students' 

professional research activities. Scientific public speeches, as a special kind of presentation 

genre, are determined by the specifics of scientific communication and have a number of features 

that are manifested in goals, topics, presentation of material [1]. Realizing that nonverbal 

communication has a great impact on the listeners and the outcome of the communication, it is 

necessary to develop the students' nonverbal communication competence as a component of 

public speaking skills in general and making scientific presentations in particular.  

The presentation given in a particular context is a way for students to share with others 

what they have learned, to develop their confidence and to practise a wide range of skills. Some 

students find it easy to deliver a speech in front of a live audience but it is too difficult and 

frustrating for the majority of the first and second year students. The more their public speaking 

competences increase the better they can strategically manipulate their behaviour.  

The students should be able not only to find effective supporting material for every point 

of their speech and to use clear language but to make sure that the vocal expression corresponds 

to the goal of speech and the proper nonverbal signals complement the messages which are 

received and decoded by the audience. Nonverbal signals are sometimes more important than the 

words we say and as most of them are subconscious they are more difficult to control [2].  

Though listeners are expected to make more eye contact with the speaker than the speaker 

makes with them, it is necessary for the speaker to observe the audience's nonverbal behaviour. 
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Nonverbal feedback signals from the audience (eye contact, head nods, posture) should be 

received and understood by the speaker properly in order to gauge the emotional state of the 

listeners and to see if they understand everything [3].  

Preparation, persistence and practice help students to get better at monitoring and 

controlling their nonverbal displays of emotions making them be more comfortable in public 

speaking which is significant for those who are engaged in scientific professional activities. 
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CREATIVITY (HIGHER ORDER SPEAKING) 

Chernyshova N.V. (Kharkiv) 

Have you ever thought what triggers creativity? Or why those who contributed to the 

world science and technology heritage were not always among school or university A or A+ 

students or graduates? Just remember Albert Einstein or Steve Jobs. Have you wondered why 

those who were schooled well are not always those who discovered or invented something that 

has become common things nowadays? If you have, you are probably wondering what 

educational institutions do right to help reveal creativity in those who are able to meet strict 

requirements and overcome their own fears of making mistakes or being strange; and what they 

do wrong to those who are different by locking or even killing their creativity. You might well 

assume that we are going to talk about creative subjects or arts. However, you are going to be 

surprised - the English language proves to be quite a fertile ground to breed creativity.  

Your positive answers to the above questions mean that you do concern not only about the 

quantity of new words and terms your students learn on a regular basis, or the grammar structures 

they get used to, or the tests to track the changes in their English language performance, or their 

test results you can boast of to your colleagues. It means that you are one of those professionals 
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who try to reveal and further develop creativity hidden from eyes; that you are the one we would 

be glad to share our experience with. 

We do agree with the world-famous creativity expert Sir Ken Robinson who says that  

“…there’s a wealth of talent that lies in all of us… those who work in schools, must nurture 

creativity systematically and not kill it unwittingly… What you’re doing now, or have done in the 

past, need not determine what you can do next and in the future…. Life is not linear. Education 

and training are the keys to the future. A key can be turned in two directions. Turn it one way and 

you lock resources away; turn it other way and you realize resources and give people back to 

themselves.” 

Teaching the students of the School of Math and Computer Sciences, we have to deal 

mostly with the texts on specialty which is quite understandable. The texts are full of information 

on numbers, digits and operations within the first year and on computer and its components 

within the second one. Math flavored language is direct and concise as every exact science 

language is. Even the most advanced students can get tired of discussing such serious topics as 

arithmetic operations, algebraic expressions or computers, software or hardware, or firmware, 

new or old devices, in spite of how interesting they are. The instructors can get tired of this as 

well. It is the reason we turn to the interesting works of the famous mathematicians, for example 

“Alice in Wonderland” by Carol Lewis. We read, translate and act out a chapter from the book, 

and then the students are supposed to retell it. The students whose level of proficiency in English 

is low are supposed to retell it from the author’s perspective. More advanced students can be 

offered to retell the story from the perspective of the well, through which Alice was falling down, 

or from the perspective of the jar of orange marmalade she took from the shelf, or from the 

perspective of her cat Dinah whom she was talking to trying to find out if cats eat bats, or the 

lady on the opposite side of the Earth whom Alice was going to meet and ask her questions, or 

the White Rabbit in a hurry saying something to himself…  The more unexpected perspective 

will be offered the more interested look on their faces your students will have. From our 

experience we know that this is the assignments the students will remember, try to cope with, and 

try not forget to find time for, as they will be happy to challenge themselves. We also know that 

it is possible to activate creativity at almost every level of the English language performance. Just 

pretend once that the mistakes they are making are less important than the story they are going to 
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tell you. Next time they will be happy to be asked to speak about peripheral devices of the 

computer or its functions from the perspective of the computer and the result will surprise you.  

Analyze your strategy and think about changing your approach, experiment and you will 

appreciate the results. 

Література: 
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НАВЧАННЯ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДУ: 

ОЦІННО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ ТА СОЦІОКОГНІТИВНИЙ ВИМІРИ 

Чорновол-Ткаченко Р.С. (Харків) 

У фокусі нашої розвідки – питання, що є пов’язаними з лінгводидактичними 

аспектами щодо ідеологічних настанов перекладача як соціокогнітивним фреймом, який 

організує процеси оцінної інтерпретації. Нагальність та новітність зазначеної теми є 

детермінованою соціокогнітивною функцією художнього перекладу як потужної 

технології розповсюдження та структурування знання та реконструювання 

соціокультурної реальності[1; 2].  

     Специфіка навчання художньому перекладу, як свідчить наш досвід, міститься у 

тому, що тут ми маємо справу з дуже своєрідним видом дискурсивної діяльності, 

соціальна функція якої – конструювання маргінального медіативного простору, яке 

зумовлює взаємопроникнення лінгвокультур, що взаємодіють у царині перекладу, та 

подальшу гармонізацію їхніх складників. Вважаємо, що причиною цього є так званий 

асимілятивний трансфер у лінгвокогнітивний простірлінгвокультури-рецепієнта первинно 

неспоріднених з нею дискурсивних формацій, практик та аксіологічних парадигм. З 

лінгводидактичної точки зору йдеться, насамперед, про ідеологію у найширшому 

розумінні цього поняття – систему аксіоматичних структур знань, включаючи 

вербалізовані цінності, норми, стереотипи, семіотичні кліше, тощо, систему когнітивних 

стратегій (перцепції, концептуалізації, категоризації, оцінки) соціокультурної реальності, 

що є характерними для певної лінгвокультурної спільноти і мотивованими відповідними 

інтересами на кшталт смислоутворюючого фрейму, що структурує когнітивну активність 

та дискурсивні практики. 
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Все вищезазначене дозволяє зробити висновок про єдність медіативної та 

когнітивної функцій художнього перекладу та розглядати його як соціально детерміновану 

когнітивну технологію розширення мовної свідомостісуб’єктів лінгвокультури-рецепієнта. 

Звідси, переклад виступає ефективним інструментом конструювання соціокультурних 

реальностей, які, у нашому розумінні, є когнітивними процесуальними моделями, що 

відбивають суб’єктивну інтерпретацію індивідом своєї ліннгвокультурної та соціальної 

екології. Водночас, лінгводидактичнопереклад набуває властивостей потужної 

дискурсивної практики боротьби за владу та домінування певних культур та соціальних 

груп, охоплюючи образи ідентифікації перекладача та дискурсивні аксіологічно-зумовлені 

стратегії, що транслюються у продуктах дискурсивної діяльності.  

Отже, навчання художньому перекладу сьогодні та у перспективі повинно 

інтегративно фокусуватися на формуванні ідентичності («Я») через мовніінтеракції, що є 

інтерсуб’єктивними, імплікуючи Я – Інший, та такими, що передбачають урахування через 

емпатію та метарепрезентування інших перспектив, які семіотизуються й у свідомості 

представника певної лінгвокультури набувають нових концептуальних характеристик в 

процесі онтогенези. Увага повинна првертатися й до того, що в гіпертексті знань всі 

ціннісно-детерміновані ідентичності та ролі структуруються та актуалізуються саме через 

мову за схемами, які генеруються метакогнітивним ідеологічним фреймом свідомості, 

отже,  всі семіотичні рішення перекладача стають опосередкованими оцінною 

інтерпретацією та егоцентричною категоризацією, що репрезентується вербально. 

Література: 
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TEACHING CULTURAL AWARENESS: A CLIL DIMENSION 

Shamaieva Iu.Iu., PeshkovaO.G. (Kharkiv) 

Inthe 21stcenturyCLILas “a dual-focused educational approach in which an additional 

language is used for the learning and teaching of both content and language” [1, p. 21] 

hasfrequentlybeenregardedasatooltoteachanother curriculum subject, or aspects of another subject 

througha foreign or second language, not that of the learner’s mother tongue (J. Brewster, 

M. Gizman, G. Zarate). At the same time, our experiential research, whose subject matter is 

cultural awareness as a linguodidactic CLIL construct, revealing how an anthropological 

description of a foreign culture may be related to students’ identity and cultural viewpoints,has 

proved that CLIL, with its emphasis on learning the subject content and not on grammatical 

accuracy in the target language viewed rather as an educational vehicle,at the level of university 

disciplines can function as a unique springboard to immerse into linguocultural issues, enriching 

courses taught with both linguistic and cultural content on the basis of current official language 

policies and educational ideology. 

Since CLIL incorporates four core ingredients identified as 4Cs, where CULTURE is the 

fundamental concept for the conceptual components taught which are CONTENT, 

COMMUNICATION, COGNITION [2], we appear to crystallize three key principles, drawn 

from anthropology, that are applicable to the university foreign language classroom: 1) the 

learner has been socialized in his/her own linguoculture; 2) belonging to a foreign linguocultural 

community can be expressed in terms of gender functions, local identity, mindsets, generation 

features; 3) there is always a verbally expressed diversity of interests and dominant positions.  

In this perspective, each CLIL oriented foreign language course is supposed to have at 

least two following aimsto be eventually developed into cross-curricular guidelines: while 

mastering their majors through foreign languages and perfecting foreign language skills and 

competences, students should be taught to establish how representative a piece of information is, 

functionally connecting the latter with its origin, estimating the corresponding quality; students 

should be taught to manipulate sociological and sociolinguistic tools such as learning to deal with 

prejudices, to locate the data effects in termsof ethnocentrism of certain perceptions both of 

others and of related situational contexts, to analyze everyday life in a complex dynamic society 

of the XXI century.  
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This pre-determines a modified approach to selecting academic source documents focused 

upon the above aims to use in the foreign language classroom. 

Concerning the traditional textbook discourse, if in the CLIL academic ecology we focus 

more on cultural awareness and students’ involvement, textbook discourse acquires distinct 

properties of expert discourse, as attention is paid more to such culturally relevant details as 

historical or situational backgrounds, personalities, national symbols and realia or less evident 

clues. In this connection, as teachers, we are supposed to encourage as many possible answer 

approximations as possible, introducing elements of diaries, ore photographs, fieldwork 

documents (those dealing with personal, subjective relationship with the foreign context), thus 

managing students’ attitudes towards difference, otherness in the right direction. Assessing 

students in this respect also consists in evaluating their capacities in revealing, ordering, scaling 

various options and possibilities. 

To sum it up, within the university linguodidactic framework CLIL presents a wide range 

of cognitive challenges of learning foreign languages as much of content taught lies outside 

students’ and teachers’ direct experience, and the suggested approach of teaching cultural 

awareness through teaching major content and language, whose elaboration makes the 

perspective of our research, does enhance developing students’ thinking skills, especially 

creating, evaluating, analyzing, applying, understanding, remembering, interpersonal; 

communicative skills and the associated cognitive academic foreign language proficiency, which 

makes learners much better equipped to deal with complicated academic, cognitive, social and 

cultural demands of immersing into global academic community. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Шарун Ю.Ф. (Харків) 

     В останні роки  у зв'язку з розвитком інформаційних технологій особливого 

інтересу набуваєдистанційне навчання. Дистанційне навчання – це освіта, у якій 

використовуються найкращі традиційні та інноваційні методи, засоби та форми навчання, 
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що ґрунтуються на комп’ютерних та телекомунікаційних технологіях. Оскільки таке 

навчання стає дедалі розповсюдженим, розглянемо його переваги та недоліки.  

Безсумнівно, до переваг дистанційного навчання можна віднести доступність, тому 

що дистанційну освіту можуть здобути ті студенти, що не мають змогиздобути очну 

освітуз деяких причин. Ще однією перевагою є те, що кожний, хто навчається, може 

вибрати для себе індивідуальний темп навчання: швидкість вивчення варіюється залежно 

від особистих потреб і обставин.Також, студент заощаджує на навчанні, тому що 

дистанційний курс коштує набагато менше. Треба також наголосити на новій ролі 

викладача (у дистанційній освіті – тьютора), коли на нього покладено такі функції, як 

координування пізнавального процесу, коректування курсу, що викладається, 

консультування, керівництво різними проектами тощо. 

     До недоліків належать: відсутність прямого очного спілкування між студентом 

та викладачем; потреба в комп’ютері та інтернеті; необхідність наявності цілої низки 

індивідуально-психологічних умов; висока трудомісткість розробки курсу дистанційного 

навчання; проблема автентифікації користувача під час перевірки знань; відсутній 

постійний контроль над студентами. Контроль – не лише потужний спонукальний стимул. 

Викладач, який контролює, вчасно помічатиме помилки і виправлятиме їх, поки вони 

міцно не засіли у пам'яті студента.При дистанційній освіті основа навчання є письмовою, 

через що досягти добрих і тривалих результатів у комунікативних навичках та вміннях 

буде украй складно. 

У наш час усе більш затребувані люди готові вчитися все життя. І можливість 

вибирати між очними, заочними тадистанційними формами навчання дійсно робить таке 

вічне навчання реальністю. Слід зауважити, що далеко не всі можуть змусити себе вчитися 

без зовнішнього впливу.Аби здобути дистанційну освіту, студент  повинен мати виняткову 

самоорганізацію, працьовитість і певні стартові знання.  

Нажаль, комп'ютер з інтернетом має не  кожний. Поки не будуть вирішені проблеми 

з істинною доступністю і стабільною якістю дистанційного навчання, воно не буде 

варіантом, відповідним усім вимогам без винятку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ПАТЕНТІВ 

Шевцова І.В. (Харків) 

Людство займається винахідництвом з моменту свого існування. Перші 

інструменти, посуд, давні способи обробки каменю і багато іншого з'явилися завдяки 

винахідницькій думці однієї людини. Однак даних про конкретні винахідників давнини в 

історії практично не збереглось. У ті часи подібна інформація майже не фіксувалася, так як 

не було потреби захищати права винахідників, і про історію виникнення речей ми можемо 

судити лише зі збережених літописних джерел. 

У сучасному світі патентування – це спосіб забезпечити собі право на створений 

винахід, за допомогою чого зводиться можливість його використання іншими особами. 

Патент – це виданий патентним відомством документ, що надає особі або організації 

виключне право на використання зазначеного в патенті технічного вирішення і тому 

патентна охорона є серйозним стимулом до винахідництва і прогресу саме в тих випадках, 

коли використання інституту комерційної таємниці не дає адекватної охорони. Існування 

законів про комерційні таємниці і патентне право сприяють розвитку нових ідей. 

Авторське право сприяє створенню літературних, художніх і музичних творів, 

програмного забезпечення для комп’ютерів, тощо. Законодавство про товарні знаки 

«зв’язує» продукт із його виробником Основні труднощі, з якими стикається перекладач 

пов’язані з особливостями мов і способами використання мовних засобів для 

найменування об’єктів й опису ситуацій. Можна виділити три типи труднощів перекладу 

патентів:  

1) специфічність семантики (значення) мовних одиниць;  

2) розбіжність «картин світу», створюваних мовами для відображення позамовної 

реальності;  

3) відмінності в самій реальності, що описується в текстах. 

Переклад патенту не можна вважати звичайним перекладом, скоріш за все, його 

можна розглядати як процедуру формування нового тексту за специфічними законами 

дискурсу у мовному середовищі. Такий текст мовою перекладу повинен містити в собі 

науково-технічну інформацію з елементами, характерними для юридичного документу. 

Переклад вже виданого патенту повністю втрачає цю силу. Текст патентного опису 

“перенесений” в іншомовне середовище, не є юридичним документом, він виступає лише 
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як носій науково-технічної інформації. При перекладі патенту також, зазвичай, змінюється 

функціональний стиль.  

Багатозначні слова в американських і британських описах винаходів можна 

підрозділити на три групи:  

1) слова, що мають різні значення в залежності від того, у якій граматичній 

конструкції якого розділу опису вони вжиті; 

2) слова, що мають різні значення в певних словосполученнях; 

3) слова, значення яких визначається тільки контекстом.  

Найбільш яскравий приклад термінів першої групи дають дієслова to comprise, to 

consist, to provide, to relate to, вжиті в якості присудка при підметі invention. У вступі вони 

мали значення «відноситися до», при викладі мети винаходу – «мати на меті». При викладі 

суті винаходу вони означають «пропонувати» і вираз the invention comprises (consists, 

provides, relates to) перекладається словом «пропонується».  

Як приклад, можна навести дієслово to meet: to meet a condition - виконувати умови, 

to meet a disadvantage - усувати недолік, to meet an object - досягати мети, to meet a problem 

- вирішувати проблему, to meet a requirement - задовольняти вимогу, to meet a standard - 

відповідати стандарту.     

Патентна документація, як правило, склададається з науково-технічної, юридичної 

та економічної інформації. Цей факт і визначає специфічні вимоги щодо особливостей 

перекладу патентної документації, який повинен бути адекватним як з науково-технічної, 

так і з юридичної точки зору  

Таким чином, переклад патентів передбачає необхідність застосування певних 

стилістиних та лексичних засобів перекладу з уживанням спеціальних мовних кліше, 

архаїзмів та канцеляризмів. Важливим є і те, що в силу своєї інформативності, патентні 

документи слід перекладати максимально точно, найбільш наближено за змістом до тексту 

оригіналу. Характерними рисами подібного стилю є його змістовність, логічність, точність 

і об'єктивність, ясність та зрозумілість 

Література 
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Григоренко О.В. Особливості перекладу патентної термінології. / О.В. Григоренко - 
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Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2015.- 152 с. 3. Балонєва О.О. 

Особливості перекладу англійської науково-технічної літератури./ О.О. Балонєва - 

Житомир: Житомирський державний університет, 2004. - 25с.4. Коломієць С. С., 

Шевченко М. В., Жанрово-стильова домінанта у відтворенні англомовного опису винаходу 
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Технічний Університет України “КПІ”, м. Київ, 2013. - 324с. 

 

‘FLIPPED CLASSROOM’НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШИХ КЛАСАХ ШКІЛ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

ІНОЗЕМНИХ МОВЯК СПОСІБ ПОМ’ЯКШЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ АДАПТАЦІЇЇ У 

ВНЗ 

Шепелєва Г.В.(Харків) 

Кожен етап розвитку дитини від народження і до початку дорослого життя 

відзначається кризовими періодами і необхідністю адаптуватися до нових умов задля 

переходу на вищий щабель фізичного, психологічного, емоційного чи розумового 

розвитку. Один з таких кризових етапів – це перехід від школи до ВНЗ.  

Можначітковиділити три головнихаспектиадаптаціїпершокурсника: 

1. дидактичний, пов'язаний з пристосуванням до новоїдидактичноїситуації, 

щовідрізняєтьсявідшкільної формами та методами організаціїнавчальногопроцесу. Ця 

новизна і пов'язані з нею труднощістворюютьсвого роду дидактичнийбар'єр, який треба 

подолати. Головнимитруднощамиданого аспекту є зростанняобсягу та 

складностінавчальногоматеріалу, збільшення питомої ваги самостійної роботи, що 

погіршується невмінням працювати самостійно, планувати та розподіляти свій час та інше; 

2. професійний, щопередбачаєформуваннялюбові до обраноїспеціальності, 

поступовенабуттяпрофесійнихумінь і навичок; 

3. соціально-психологічний, пов'язаний з труднощами в 

засвоєнніновихсоціальних норм, встановленні та підтриманні студентом 

певногосоціального статусу в новому колективі і т. ін. [1,2] 

Підготовка молоді за цими 3 аспектами може бути розпочата ще в школі і 

проходити особливо активно у старших класах, оскільки учні саме в цей період найбільш 

свідомі щодо майбутніх змін. Більшість уже визначиться з фахом. Саме в цей період 
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педагог має прискорити перехід від опікування учнями до координування їхньої 

самостійної роботи. Одним з найуспішніших, нанашу думку, підходів до вирішення 

проблеми цього переходу є використання ‘flippedclassroom’, тобто «перевернутих уроків». 

Вонидозволяютьстворитидинамічне татворчесередовище для навчання, де 

дітейвчатьсучасно та швидко «обробляти» інформацію. Вчительдає тему з 

певноїсферизнань, з якоюученьще не знайомий. За допомогоюсмартфонів, 

планшетівабоноутбуківвдомадитинаобробляєінформацію та вчиться правильно 

робитипошуковізапити, працювати з новоюінформацією та готуватиїї до обговорення. 

Пізніше, в класі, всі разом готуютьпрезентації та проектизапідготовленимматеріалом та 

ведутьдискусії. Вчительдоповнює та корегуєвідповіді[3]. Такий підхід сприяє розвитку 

самостійності,  здатності критично мислити та підготує до нових форм роботи, з якими 

вони зіткнуться у ВНЗ. 

Особливо ефективно цей підхід діє при вивчені англійської мови та літератури, 

оскільки дає змогу користуватися інтернет джерелами не тільки рідною мовою. 

Найпростішим зразком завданнямз літератури може бути наступне: «Знайдіть 5 

відмінностей між екранізацією та твором, підготуйтеся до їх обговорення». Вчитель має 

надати посилання на сайт, де учні зможуть знайти необхідну екранізацію. Для економії 

часу учнів вчитель може також надати в електронному виді скорочений зміст твору, 

складений так, щоб містити у собі уривки, що різняться з екранізацією. Пропозиція 

перегляду фільму знімає напруження, яке зазвичай асоціюється в учнів з домашнім 

завданням, та стимулює інтерес до подальшого дослідження.  

Отже, використовуючи цей підхід на уроках англійської мови та літератури, на 

нашу думку, вчитель зможе пом’якшити майбутній період адаптації на першому курсі 

ВНЗ, привчивши учнів до самостійного пошуку та обробки інформації, виконання завдань 

дистанційно, без прямого контролю, з подальшим їх обговоренням у класній кімнаті. 

Література 

1. Бибрих Р.Р. Мотивационные аспекты адаптации студентов к учебному 

процессу в вузе// Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному 
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Психологічнаадаптаціястудентівпершого курсу до умов навчання у ВЗО: 36. наук.ст. - 

Луцьк: держ. ун-т ім. ЛесіУкраїнки, 1999. - с. 57-65 3. 

https://acc.cv.ua/news/storystorynka/tehnologichno/yak-obrati-tehniku-dlya-navchannya-ta-scho-

take-flipped-classroom-48037 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАДЖЕТЫ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Шитикова (Ластовка) К.И. (Харьков) 

Изменения в современных подходах преподавания иностранных языков, 

происходящие в сфере образования Украины, направлены на развитие у учащихся навыков 

самообучения иработы с информационно-коммуникативными технологиями. В связи с 

этим преподаватели сталкиваются с вопросом технологических интеграций на занятиях 

для решения основных задач обучения иностранным языкам (формирование и 

усовершенствование навыков устной и письменной речи, аудирования и чтения; 

приобретение и расширение лингвострановедческих знаний; развитие аналитических 

способностей; имплементация коммуникативных навыков в жизнь).   

«Достигнуть качественных изменений в плане самоорганизации студентов и 

изменения мотивации к изучению языка можно посредством вовлечения учащихся в 

деятельность, направленную на выработку алгоритмов, подходов, техник самообучения, 

опознавание и выбор тех форм самообучения, которые соответствовали бы их 

индивидуальным личностным характеристикам» [1, с. 155].Наличие у учащегося того или 

иного гаджета (смартфон, планшет, электронная книга, коммуникатор) и 

беспроводного/безлимитного интернета делает не только цифровое обучение возможным и 

необходимым, но и действенным. Предлагаем несколько ведущих интернет-ресурсов и 

приложений для смартфонов, которые смогут повысить интерес учащегося и его уровень 

владения иностранным языком: 

1) https://kahoot.com – популярный среди американских преподавателей 

англоязычный ресурс для разных возрастных категорий учащихся. Приложение, 

используемое как для введения темы, так и для практики и повторения, предлагает 

готовые игры или составленные лично педагогом для конкретной группы. 

https://acc.cv.ua/news/storystorynka/tehnologichno/yak-obrati-tehniku-dlya-navchannya-ta-scho-take-flipped-classroom-48037
https://acc.cv.ua/news/storystorynka/tehnologichno/yak-obrati-tehniku-dlya-navchannya-ta-scho-take-flipped-classroom-48037
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2) https://quizlet.com/ru – с помощью интерактивных материалов, упражнений и игр, 

которые можно эффективно использовать как на занятии, так и самостоятельно, учащиеся 

отрабатывают активную лексику и грамматику, улучшают навыки аудирования. 

Преподаватель может найти не только готовые модули, но и создавать их самостоятельно, 

добавляя необходимые изображения и аудиофайлы. Программа также развивает навыки 

межличностного общения, так как предполагает соревновательную составляющую с 

элементами группового взаимодействия. 

3) https://www.studyblue.com – интерактивная платформа, которая помогает 

преподавателям создавать диджитальные наборы карточек, правил и тестов, которые 

можно дополнить аудио и видео материалами. Более того, студенты сами могут создавать 

и делиться своими наборами карточек.  

4) https://www.memrise.com– приложение помогает запоминать слова и фразы, 

используя интервальные повторения. Навык восприятия языка на слух отрабатывается с 

помощью озвучивания слов и фраз, а также видео контента, где представлены 

произношения разными людьми, находящимися на улице. 

Таким образом, с помощью современных технологий учащиеся не только 

осваивают принципы цифрового этикета и самоорганизации, но и с интересом 

совершенствуют навыки владения иностранным языком как инструментом 

международной коммуникации.  
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	Термін CLIL (Content and Language Integrated Learning)  було запропановано Девісом Маршем в 1994 році для позначення методики викладання іноземною мовою загальноосвітніх предметів. Це дидактична методика, що формує іншомовну лінгвістичну і комунікатив...
	Характерні елементи предметно-мовного інтегрованого навчання – 4 «С»: 1) Сontent – зміст (процес засвоєння знань і роєвитку вмінь з предмету); 2) Communication – спілкування (процес використання засобів іноземної мови для отримання знань з предмету); ...
	Ця методика має за мету оволодіння студентами іноземною мовою з метою професійного спілкування та професійних цілей та робить акцент на мові спеціальності та предметному змісті спеціальності. Лексична складова є фундаментальною основою розвитку комуні...
	Основні цілі методики CLIL: розвиток навичок професійної комунікації; вивчення професійної термінології цільовою мовою; вивчення тематичних дисциплін; вдосконалення загальних компетенцій мови.
	Основні моделі CLIL: soft (використання окремих елементів методики занурення);  hard (вивчення половини навчальних предметів учбового плану іноземною мовою); partial immersion (деякі модулі вивчаються іноземною мовою в процесі фахової підготовки). Пер...
	Ключові характеристики методики предметно-мовного інтегрованого навчання: предметні знання, баланс мови та предметних знань, розвиток навичок самонавчання.
	Основні принципи інтегрованої дидактичної системи: цілісності, системності, структурності, багаторівневості, відповідності соціальним, культурним, сферам суспільного життя, тощо.
	При імплементації методики у процес професійної підготовки фахівців та побудові междисциплінарних зв'язків з предметами за фахом доцільно розуміти різницю інтеграції та координації. Інтеграція – це процес створення цільного у навчанні через злиття в ...
	Multilingual Learning through CLIL Technologies
	*** French Women Poets of Nine Centuries: The Distaff and the Pen(2008), Selected and translated by
	Skryl O. I. (Kharkiv)

	It is clear that “in an integrated world, integrated learning is increasingly viewed as a modern form of education delivery designed to even better equip the learner with knowledge and skills suitable for the global age” [1].
	Використання пісень на заняттях з німецької мови зі студентами немовних факультетів внз
	При роботі з піснею перед прослуховуванням  студентам пропонується висловити свої думки щодо теми  пісні, широко використовується метод «Assoziogramm» чи «Wortigel; робота з ключовими словами та відповідні  вправи. На етапі після прослуховування ...
	Види вправ(тільки з музикою): відпрацювати ритм; описати музику (прикметники, дієслова), визначити музичні інструменти; обговорити музику, ритміку, голоси.
	Аудіювання: текст з пропусками; відновлення рядків, абзаців; виправлення помилок; простежити частоту вживання окремих слів / пропозицій. Письмові: паралельний текст пісні; складання діалогу; історії до теми пісні; написання подальшого продовження...


